โปรแกรมทัวร์ เชียงราย VIP 5 ดาว 3 วัน 2 คืน (รหัส A7-64)
เดินทางโดยรถตู้ VIP H1 / พัก 5 ดาว / รับเฉพาะคณะ 4-6 ท่ าน

วัดห้ วยปลากั้ง – วัดร่ องเสื อเต้ น – วัดร่ องขุ่น – สิ งห์ ปาร์ ค – วัดพระแก้ว – ไร่ เชิญตะวัน
บ้ านดา – ไร่ ชาฉุยฟง – ดอยตุง – ถา้ หลวงขุนนา้ นางนอน – ลาโย คาเฟ่ – วัดถา้ ปลา

วันแรก :

วัดห้ วยปลากั้ง – วัดร่ องเสื อเต้ น – วัดร่ องขุ่น – สิงห์ ปาร์ ค

เช้ า
10.00 น.

รับคณะที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
เดินทางถึง วัดห้ วยปลากั้ง เป็ นอีกวัดหนึ่ งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยูบ่ นเขา และมีเนิ นเขารายรอบ
วัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ ซึ่ งเป็ นเจดียท์ ี่สูงถึง 9
ชั้น รู ปทรงแปลกตาลักษณะเป็ นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้ นมังกรทอดยาวทั้งสอง
ข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย ์ เล็กๆ 12 ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็ นวัดซึ่ งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใคร
ได้มาเยือนจะหมื อนกับได้ข้ ึนสวรรค์ ภายในเจดีย ์ ประดิ ษฐานพระพุทธรู ปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายใน
เจดียเ์ ป็ นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จนั หอมองค์ใหญ่ สาเหตุ ที่เจดีย ์ 9 ชั้นนี้ มีชื่อว่า พบ
โชคธรรมเจดีย ์ จากนั้นพาคณะเข้าเที่ยวชมวิหารสี ฟ้าที่ วัดร่ องเสื อเต้ น ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลก
ตา จากฝี มือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรื อ สล่านก ศิลปิ นท้อ งถิ่นชาวเชียงราย ซึ่ งเคยเป็ นลู ก
ศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ และเคยเข้าไปทางานที่วดั ร่ องขุ่น เป็ นศิลปะประยุกต์ที่ เป็ นเอกลักษณ์ใช้
เฉดสีเป็ นสี น้ าเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆที่พริ้ วไหวนั้นสล่านกได้จากการเรี ยนรู ้จากอาจารย์ แต่ศิลปะ
ของ อาจารย์จะ ใช้โทนสี ขาว และมีการใช้ก ระจกแต่ของสล่านกดัดแปลงมาเป็ นการใช้สีน้ าเงินฟ้ าแทน
เพือ่ ให้เป็ นเอกลักษณ์
รับประทานอาหารเที่ยงที่ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

12.00 น.

13.30 น.

15.00 น.

17.00 น.
18.00 น.

พาคณะเที่ยวชมวัดร่ องขุ่น เป็ นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ศิลปิ นของจังหวัด
เชียงราย เพือ่ มุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิง่ ใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพือ่ ถวาย
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว จนเป็ นที่รู้จกั ของชาวต่างชาติในนาม "White Temple"
พาคณะเที่ยวไร่ บุญรอดหรื อ สิ งห์ ปาร์ คเชียงราย ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่งดงามตระการตาเต็มไป
ด้วยทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ภายในมีรถโดยสารคอยอานวยความสะดวก พาทุกท่านไปยังตามจุด
ต่างๆ เพือ่ เก็บภาพความประทับใจของสวนดอกไม้ที่จดั ไว้อย่างอลังการ (รถจอด 3 จุด จอดหน้ าไร่ +จุดดชม
วิวไร่ ชา+หอซิปไลน์ ) (ทัวร์ ไม่ รวมค่ารถราง/ค่าเครื่ องเล่ น กรณีลูกค้าต้ องการใช้ บริการเพิม่ เติม)
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภูภิรมย์ (มื้อที่ 2)
นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ณ The Riverie by Katathani (เดอะ ริเวอร์ รี บาย กะตะธานี) ระดับ 5 ดาว

วันที่สอง : วัดพระแก้ว – ไร่ เชิญตะวัน – บ้ านดา – ไร่ ชาฉุ ยฟง
07.00 น.
08.30 น.

10.30 น.

อรุ ณสวัสดิ์ดว้ ยกาแฟหอมกรุ่ นพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
พาทุกท่านเดินทางถึง วัดพระแก้ ว เป็ นพระอารามหลวงชั้นตรี ” แต่เดิมมีชื่อว่าวัดป่ าเยี้ย “เยี้ย”แปลว่าไม้ไผ่
บริ เวณที่ต้ งั วัดเป็ นป่ าไผ่จึงตั้งชื่ อ ตามที่มา ตามประวัติกล่ าวว่าเจ้ามหาพรหมผูค้ รองเมื อ งเชี ยงรายเป็ นผู ้
อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองกาแพงเพชร ในช่วงเวลานั้นสถานการณ์บา้ นเมืองไม่ค่อยจะสู ้ดีนักจึงได้
พอกปูนทับองค์พระแก้วมรกตแล้วนาไปบรรจุไว้ในเจดียว์ ดั ป่ าเยี้ย อีก 45 ปี ต่อมาเกิดฟ้าผ่าที่องค์เจดีย ์ พบ
พระพุทธรู ปลงรักปิ ดทององค์หนึ่งตกลงมาจากเจดียจ์ ึงได้อญั เชิญไปไว้วหิ ารหลวง
นาทุกท่านชม ไร่ เชิญตะวัน หรื อศูนย์วปิ ั สสนาสากลไร่ เชิญตะวัน ตั้งอยูท่ ี่ บ้านใหม่สนั ป่ าเหียง ต.ห้วยสัก อ.
เมื อ ง จ.เชี ย งราย ได้ก่อ สร้า งขึ้ น โดย พระมหาวุฒิ ชัย วชิ รเมธี (ท่ า น ว.วชิ ร เมธี ) มี จุด ประสงค์เพื่อ เป็ น
ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ ประชาคมโลก มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ในตามความตั้งใจเดิมของ
พระอาจารย์น้ นั อยากจะใช้สถานที่แห่ งนี้ เป็ นสถานที่ปลีกวิเวก เพื่อการศึกษาปฏิบตั ิธรรมส่ วนตัวของพระ
อาจารย์เองเท่านั้น แต่ในภายหลังได้มีลูกศิษย์เข้ามาเยีย่ มชมเป็ นจานวนมาก ประกอบกับมีรายการโทรทัศน์
เข้ามาถ่ายทารายการ จึงทาให้สถานที่แห่ งนี้ เป็ นที่รู้จกั ของผูแ้ สวงบุญ และต้องการสถานที่สงบในการพัก
จิตใจมากขึ้น พระอาจารย์จึงได้ทาให้สถานที่แห่งนี้ เป็ นศูนย์วปิ ั สสนา เพือ่ เป็ นที่พกั พิงจิตใจให้กบั ญาติโยม
ทั้งหลาย

12.00 น.
13.30 น.

15.00 น.
17.00 น.
18.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)
คณะเยีย่ มชม พิพิธภัณฑ์ บ้านดา หรื อบ้ านดา สร้างขึ้นโดย “อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ”ศิล ปิ นแห่ งชาติ ที่มีฝีมื อ
ทางด้า น จิ ต รกรรม ปฏิ ม ากรรม ได้ส ร้ า งงานด้า นศิ ล ปะไว้ม ากมายทั้ง ทางด้า นภาพเขี ย น และด้า น
ประติมากรรมหลายชิ้นมีลวดลายแกะสลักที่สวยงามอย่างยิง่ นับว่าเป็ นอีกสถานที่หนึ่ งที่แสดงถึงเอกลักษณ์
และศิลปะแบบล้านนาที่ทรงคุณค่าลักษณะของพิพธิ ภัณฑ์บา้ นดาจะเป็ นกลุ่มบ้านศิลปะแบบล้านนาทุกหลัง
ทาด้วยสีดาซึ่งเป็ นที่มาของคาว่า “บ้านดา”และยังเป็ นสีที่อาจารย์ถวัลย์ ดัชนีโปรดปรานอีกด้วย
เดินทางถึงไร่ ชาฉุยฟง พาท่านแวะถ่ายรู ปกับไร่ ชาดัง พร้อมเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบ ท่านสามารถลองชิม
ชาเขียว และ เบอเกอรี่ แสนอร่ อยจากทางไร่ (ตามอัธยาศัย)
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)
นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ณ A-Star Phulare Valley Resort (เอ-สตาร์ ภูแล วัลเลย์ รีสอร์ ท เชียงราย)
หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม : สวนดอกไม้ ดอยตุง – พระธาตุดอยตุง – ถา้ หลวงขุนนา้ นางนอน – ลาโย่ว คาเฟ่ – วัดถา้ ปลา
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ดว้ ยกาแฟหอมกรุ่ นพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท (มื้อที่ 6)
นาท่านเดินทางเที่ยวชมสวนแม่ ฟ้าหลวง หรื อ สวนดอกไม้ ดอยตุง เป็ นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบน
พื้นที่ 25 ไร่ อยูด่ า้ นหน้าของพระตาหนักดอยตุง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยสีสนั พรรณ
ไม้ได้อย่างสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดทั้งปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัว งาน
ประติม ากรรมนี้ ไ ด้รั บพระราชทานชื่ อ ว่า “ความต่ อ เนื่ อ ง” นอกจากแปลงไม้ประทับกลางแจ้งแล้วยัง มี
โรงเรื อนไม้ในร่ ม จุดเด่นคือกล้วยไม้จาพวกรองเท้านารี ชนิดต่างๆ ที่มีดอกสวยงาม หากเดินเหนื่อย ที่นี่ยงั มี
ร้านกาแฟไว้บริ การซึ่งก็เป็ นกาแฟที่ได้จากดอยตุงนี่เอง จากนั้นพาทุกท่านสู่ พระธาตุดอยตุง วัดพระมหาชิน
ธาตุเจ้า (ดอยตุง) หรื อเรี ยกโดยทัว่ ไปว่า วัดพระธาตุดอยตุง มีลกั ษณะ เป็ นเจดียส์ ี ทองอร่ าม 2 องค์คู่กนั ใน
รู ปแบบทรงปราสาทยอดทรงระฆังกลมขนาดเล็ก ตั้งบนฐานสี่ เหลี่ยม กรุ กระเบื้องดินเผา และถือเป็ นพระ
ธาตุประจาปี กุนซึ่ งปี กุนในคติลา้ นนานั้น สัญลักษณ์ คือช้าง (กุญชร) ไม่ใช่ หมูดงั ที่เราเข้าใจกัน นี่ คือเจดี ย ์
แห่งแรกในอาณาจักรล้านนาอันเป็ นที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลา
ร้า) ที่พระเจ้าอชุตราชทรงอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาเภอแม่สาย (มื้อที่ 7)

13.30 น.

นาทุกท่านเที่ยวชมสถานที่แห่ งใหม่ที่ดงั ไปทัว่ โลก ณ วนอุทยาถา้ หลวง (ขุนน้านางนอน) ชมความสวยงาม
ของสระมรกต บริ เวณขุนน้ านางนอน อี กทั้งเที่ยวชมบริ เวณถ้ าหลวงเพื่อย้อนรอยเรื่ อ งราวของ 13 หมู่ป่า
จากนั้นจากนั้นพาสมาชิกชมความงามของวิวทิวทัศน์รอบๆดอยผาหมี สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ และ
ลิ้มลองกาแฟรสชาติอร่ อยตามอัธยาศัย พร้อมมุมถ่ายรู ปมากมาย ณ ลาโย คาเฟ่ (LAYO Café)

17.00 น.
17.30 น.

และจากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดถา้ ปลา หรื อ วัดพุทธสถานถา้ ปลา โดย ถ้ าปลา มีลกั ษณะเป็ นลาธารเล็ก ๆ
ไหลออกจากใต้ภูเขาหินปูน ไหลทะลุผา่ นภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ าด้านทิศตะวันออก
สายน้ า เหล่านี้มีตน้ กาเนิดมาจาก น้ าตกห้วยเนี้ย
ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ที่ร้านของฝากเชียงราย ก่อนเดินทางไปยังสนามบิน
นาคณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ 4-6 ท่ าน (รถตู้ VIP H1พร้ อมไกด์ ) ราคาท่ านละ 10,900 บาท
(กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง /ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบินเดินทาง/ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)
อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน+ไกด์
-ค่าที่พกั 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่ าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่ รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินเดินทาง
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณี ขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวติ ส่วนตัว,ประกันสุขภาพ
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจา
เป็ นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

ที่พกั : The Riverie by Katathani Chiang Rai

ที่พกั : A-Star Phulare Valley Resort

