
 
 
 
 

โปรแกรมทัวร์ เชียงรายม่วนใจ๋ ภูช้ีฟ้า ดอยผาฮี ้4 วนั 3 คืน (D1-64) 
ไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น – ไร่เชิญตะวัน – ภูช้ีฟ้า – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง 
ดอยตุง – ดอยช้างมูบ – ดอยผาฮี ้– ถ า้หลวงนางนอน – บ้านด า – ไร่ชาฉุยฟง 

 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก : ไร่บุญรอด – วดัร่องขุ่น – ไร่เชิญตะวนั - ภูช้ีฟ้า 
เช้า    รับคณะที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
09.30 น.  พาคณะเที่ยวไร่บุญรอดหรือ สิงห์ปาร์คเชียงราย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่งดงามตระการตาเตม็ไป

ดว้ยทุ่งดอกไมเ้มืองหนาวนานาพนัธุ์ ภายในมีรถโดยสารคอยอ านวยความสะดวก พาทุกท่านไปยงัตามจุด
ต่างๆ เพือ่เก็บภาพความประทบัใจของสวนดอกไมท้ี่จดัไวอ้ยา่งอลงัการ (รถจอด 3 จุด จอดหน้าไร่+จุดดชม
วิวไร่ชา+หอซิปไลน์) (ไม่รวมรถรางกรณลูีกค้าต้องการใช้บริการเพิ่มเติม) 

11.00 น.    พาคณะเที่ยวชมวัดร่องขุ่น เป็นวดัที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ศิลปินของจงัหวดั
เชียงราย เพือ่มุ่งสร้างงานพทุธศิลป์ที่มีเอกลกัษณ์ของตวัเองและประกาศความยิง่ใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพือ่ถวาย
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จนเป็นที่รู้จกัของชาวต่างชาติในนาม "White Temple" 

12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารขา้วซอยกะโหลง้  (มื้อที่ 1) 
14.00น. น าคณะชม ไร่เชิญตะวัน หรือ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ไดก่้อสร้างขึ้นโดย พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี 

(ท่าน ว.วชิรเมธี) มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก มีเน้ือที่
ประมาณ 200 ไร่ ในตามความตั้งใจเดิมของพระอาจารยน์ั้นอยากจะใชส้ถานที่แห่งน้ีเป็นสถานที่ปลีกวเิวก 



เพื่อการศึกษาปฏิบติัธรรมส่วนตวัของพระอาจารยเ์องเท่านั้น แต่ในภายหลงัไดมี้ลูกศิษยเ์ขา้มาเยีย่มชมเป็น
จ านวนมาก ประกอบกบัมีรายการโทรทศัน์เขา้มาถ่ายท ารายการ 

15.00 น.   ออกเดินทางสู่ภูช้ีฟ้าระหวา่งทางพาท่านแวะเที่ยวหรือแวะตุนเสบียงก่อนขึ้นภูช้ีฟ้าที่ตลาดทอ้งถ่ินเมืองเทิง 
17.30 น.    เดินทางถึงภูช้ีฟ้า หลงัจากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ  รีสอร์ท โดย ณ จุดน้ีท่านสามารถชมพระอาทิตยต์ก 

ดินพร้อมสมัผสัอากาศหนาวแบบฉ ่าปอดไดอ้ยา่งสุขใจ  ก่อนทานม้ือเยน็ในที่พกั  (มื้อที่ 2) 
(พักภูหมอกดอกไม้รีสอร์ท / ไร่ร่มโพธ์ิทองรีสอร์ท บนภูช้ีฟ้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สอง : ชมทะเลหมอกภูช้ีฟ้า – ชีวติธรรมดา – วดัร่องเสือเต้น – วดัห้วยปลากั้ง  
05.00 น. อรุณสวสัด์ิบนดินแดนที่หนาวเหน็บแต่สวยเกินบรรยายพาท่านขึ้นไปชมพระอาทิตยข์ึ้นยามเชา้ โดยรถสอง

แถวทอ้งถ่ิน  พร้อมชมทะเลหมอกใหค้วามรู้สึกเหมือนอยูบ่นสวรรคใ์หท้่านถ่ายรูปไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน
จากนั้นกลบัมาที่พกัใหท้่านพกัผอ่นเดินเล่นตามอธัยาศยั 

07.30น. รับประทานอาหารพร้อมกนั ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท  ( มื้อที่ 3 )หลงัอาหารสมาชิกพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
09.00 น.  พาคณะเดินทางเขา้สู่ในเมืองเชียงราย 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารในเมืองเชียงราย (มื้อที่ 4)  
13.00 น. ด่ืมด ่ากบับรรยากาศริมแม่น ้ ากก  เป็นบา้นไมสี้ขาวสไตล์วินเทจ  ร่มร่ืนดว้ยตน้ไมเ้ขียวชอุ่ม ตกแต่งสไตล ์

Secret Garden แบบสวนอังกฤษ และให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป ที่  ชีวิตธรรมดา (Chivit 
Tamma Da Coffee House) (ตามอัธยาศัย) จากนั้นพาคณะเขา้เที่ยวชมวหิารสีฟ้าที่ วัดร่องเสือเต้น ที่มีศิลปะ
ที่มีความสวยงดงามแปลก เป็นศิลปะประยกุตท์ี่ เป็นเอกลกัษณ์ใชเ้ฉดสีเป็นสีน ้ าเงินฟ้าตดักบัสีทอง และมี
การใชก้ระจกแต่ของสล่านกดดัแปลงมาเป็นการใชสี้น ้ าเงินฟ้าแทนเพือ่ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 



16.00น.  เดินทางถึง วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวดัหน่ึงของจงัหวดัเชียงรายที่สวยงามตั้งอยูบ่นเขา และมีเนินเขารายรอบ
วดัสามารถเห็นววิทิวทศัน์ที่สวยงามส่ิงที่โดดเด่นของวดัน้ี คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์   ซ่ึงเป็นเจดียท์ี่สูงถึง 9 
ชั้น รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมลา้นนา หลงัคาสีแดงมีรูปป้ันมงักรทอดยาวทั้งสอง
ขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดีย ์เล็กๆ 12 ราศี  วดัห้วยปลากั้งเป็นวดัซ่ึงชาวบา้นนับถือและเช่ือกนัว่าหากใคร
ไดม้าเยอืนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค ์ภายในเจดีย ์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายใน
เจดียเ์ป็นที่ประดิษฐาน เจา้แม่กวนอิมแกะสลักจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ สาเหตุ ที่เจดีย ์9 ชั้นน้ี มีช่ือว่า พบ
โชคธรรมเจดีย ์

17.30 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารริมแม่น ้ ากก (มื้อที่ 5) 
18.30 น. พาทุกท่านกลบัสู่ที่พกัดว้ยความปลอดภยัที่โรงแรมในตวัเมืองเชียงราย 

(พักโรงแรมในตัวเมือง ระดับ 3 ดาว) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที่สาม : สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง –ดอยช้างมูบ – ดอยผาฮี ้–สวนคุณปู่ – ถ า้หลวงนางนอน 
07.30น. รับประทานอาหารพร้อมกนั ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท  ( มื้อที่ 6 ) 
09.30 น. พาทุกท่านเดินทางสู่“ดอยตุง”พาท่านเดินชม สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง ซ่ึงเป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมือง

หนาวสร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2535 บนพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ใกลก้บัพระต าหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวงไดรั้บ
การออกแบบใหส้วยงามตลอด 365 วนั แปลงไมด้อกหลากหลายพนัธ์นับหม่ืนดอกถูกจดัแต่งหมุนเวียนให้
สวยงามไม่ซ ้ ากนัทั้งสามฤดู ปัจจุบนัสวนแม่ฟ้าหลวงไดข้ยายพื้นที่เพิ่มอีก 13 ไร่ เป็นสวนหิน สวนน ้ า สวน
ปาลม์ และสวนไมป้ระดบั รวมเน้ือที่สวนแม่ฟ้าหลวงทั้งหมดเป็น 25 ไร่ 

11.00 น. น าท่านชมวิว จุดชมววิไทย-พม่า ที่ ดอยช้างมูบ เป็นที่ตั้งของสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ที่สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 
2535 บนพื้นที่ 250 ไร่ บริเวณทางเขา้ของสวน มีพระสถูปช้างมูบตั้ งอยู่บนหินขนาดใหญ่ ซ่ึงมีลักษณะ
เหมือนชา้งหมอบ เป็นเจดียข์นาดเล็กที่เก่าแก่ อายปุระมาณ 100 กวา่ปี ซ่ึงน่าจะเป็นที่มาของช่ือดอยแห่งน้ี 

12.00 น. รับประทานจากนั้นน าท่านชมวิวร้านกาแฟที่ ดอยผาฮี้ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าที่ใชชี้วิตแบบ
เรียบง่าย และยงัเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหน่ึงในประเทศไทย นอกจากแวะมาจิบเคร่ืองด่ืม 
กาแฟรสชาติเยีย่ม และไดท้านอาหารแลว้ ความพิเศษของร้านกาแฟภูผาฮ้ี คือ ววิของร้านที่สวยงามมองเห็น
ทิวเขาที่เรียงรายเบื้องหน้า มีมุมนั่งเล่นเก๋ๆ ชมววิหอ้ยขา (ไม่รวมกาแฟดริป สามารถส่ังได้ที่หน้างานได้เลย
ค่ะ) (บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านภูผาฮี้)  (มื้อที่ 7) 



14.00 น. น าทุกท่านสมัผสักบัร้านกาแฟ สวนคุณปู่ Life Museum โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและหุบเขา ใหค้วามรู้สึก
เหมือนอยูท่ี่โรงเต้ียมในหนงัจีนก าลงัภายใน ร้านตกแต่งดว้ยไมแ้ละเหล็ก หลงัคาของร้านมุงดว้ยใบจาก ให้
ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากๆ บวกกบับรรยากาศเยน็ในป่า และกล่ินอายของตน้ไมใ้บหญา้ จะท าใหคุ้ณรู้สึก
ผอ่นคลายสุดๆ เหมาะแก่การมานัง่จิบกาแฟ ฟังเพลงสบาย ๆ มาถ่ายรูปเล่น 

 
 
 
 
 
 

15.30 น. พาท่านเที่ยวชม ถ ้าหลวงนางนอน ยอ้นรอยการช่วยเหลือ 13 ทีมหมูป่า ถ ้ าหลวงเป็นถ ้ าหินปูนขนาดใหญ่ 
ยาวถึง 7 กิโลเมตร เช่ือวา่เป็นถ ้าที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ปากถ ้าเป็นห้องโถงกวา้งมาก ภายใน
ถ ้าจะพบกบัความงามของ เกล็ดหินสะทอ้นแสง หินงอก หินยอ้ย และมีธารน ้ าไหลตลอดทั้งปี 

18.00 น.  แวะชอ้ปป้ิงที่ตลาดไนท์บาซาร์ ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองมากมาย ทั้งผา้ไหม ผา้ทอ งานศิลปะต่าง 
ๆ ของทางภาคเหนือ รวมไปถึงของกิน ของใชต่้างๆ เดินเพลิน ๆ อากาศเยน็สบาย จากนั้นน าคณะเดินทาง
กลบัที่พกัพกัผอ่นตามอธัยาศยั  (อาหารเย็นตามอัธยาศัย รถจอดรอ 1 ช่ัวโมง) 

(พักโรงแรมในตัวเมือง ระดับ 3 ดาว)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ส่ี : วดัพระธาตุดอยเขาควาย – เรียวกงั คาเฟ่ – บ้านด า – ไร่ชาฉุยฟง 
07.30น. รับประทานอาหารพร้อมกนั ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 8) 
08.30 น. น าท่านชมความสวยงามของววิรอบตวัเมืองเชียงราย จุดชมวิวเมืองเชียงราย ดอยเขาควาย ณ วดัพระธาตุ

ดอยเขาควาย นอกจากจุดชมววิรอบเมืองเชียงรายแลว้ ภายในวดัยงัประกอบไปดว้ยพระบรมสารีริกธาตุ
ประดบัดว้ยกระจกสี และรูปจ าลองของสมเด็จพระพทุธาจารยโ์ต พรหมรังสี และหลวงปู่ ทวดเหยยีบน ้ า
ทะเลจืด รวมถึงรูปป้ันแมงส่ีหูหา้ตา สตัวป์ระหลาดในต านานของภาคเหนือและถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ของวดั
แห่งน้ีอีกดว้ย 



10.30 น.   แวะมาจิบชา กินราเมงเทมปุระ ถ่ายภาพเก๋ๆ คู่รูปป้ันโตโตโร่ น่ารัก น่าหยกิ น่าซุกพงุ ตวัเบอ้เร้อ คาเฟ่สไตล์

ญี่ปุ่ นกลางบรรยากาศทุ่งนาในอ าเภอแม่ลาว ใกล้ๆ กับวดัร่องขุน จงัหวดัเชียงราย บรรยากาศดี ร่มร่ืน 

เหมือนหลุดเขา้มาอยูใ่นการ์ตูนญี่ปุ่ น ณ เรียวกัง คาเฟ่ (Ryokan Café) ซ่ึงมีความเป็นญี่ปุ่ นสูงมาก!! ดว้ย

ความที่เจา้ของร้านเคยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่ น และช่ืนชอบวฒันธรรม (ตามอัธยาศัย) 

 

 

 

 

 

11.30 น. น าทุกท่านแวะซ้ือของฝากของที่ระลึกยา่นหอนาฬิกา พร้อมใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูปกบัหอนาฬิกายกัษ ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9)  
13.30 น.  คณะเยีย่มชม พิพิธภัณฑ์บ้านด า หรือ บ้านด า สร้างขึ้นโดย “อาจารยถ์วลัย ์ดชันี”ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือ

ทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไวม้ากมายทั้ งทางด้านภาพเขียน และด้าน

ประติมากรรมหลายช้ินมีลวดลายแกะสลกัที่สวยงามอยา่งยิง่ นบัวา่เป็นอีกสถานที่หน่ึงที่แสดงถึงเอกลกัษณ์

และศิลปะแบบลา้นนาที่ทรงคุณค่าลกัษณะของพพิธิภณัฑบ์า้นด าจะเป็นกลุ่มบา้นศิลปะแบบลา้นนาทุกหลงั

ทาดว้ยสีด าซ่ึงเป็นที่มาของค าวา่ “บา้นด า”และยงัเป็นสีที่อาจารยถ์วลัย ์ดชันีโปรดปรานอีกดว้ย 

15.30 น. เดินทางถึง ไร่ชาฉุยฟง ตามรอยละครดงัหลายเร่ือง เป็นไร่ชาที่มีพื้นที่กวา้งใหญ่ถึง 1,200ไร่ ปลูกชาอินทรีย์

ละส่งออกชาอนัดบัตน้ๆของจงัหวดัเชียงราย สมาชิกสามารถถ่ายรูป ชิมชา ช็อปป้ิงผลิตภณัฑข์องทางไร่ได ้

และทางไร่ยงัมีเคร่ืองด่ืมและเบเกอร่ีจ  าหน่ายอีกดว้ย 

17.30 น. พาท่านส่งที่สนามบิน / ขนส่ง ณ จงัหวดัเชียงรายโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
อตัราค่าบริการ  2-3  ท่าน (รถเก๋ง)  ราคาท่านละ  7,500 บาท 

อตัราค่าบริการ  4-5  ท่าน (รถ6 ที่น่ัง)  ราคาท่านละ  6,990 บาท 
อตัราค่าบริการ  6-9  ท่าน (รถตู้พร้อมไกด์)  ราคาท่านละ  6,500 บาท 

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี)   
 

ที่พกัในตัวเมือง ระดบั 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม สามารถเลือกได้ดงันี้ 
โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอนิน์ รีสอร์ท /โรงแรมพมิานอนิน์/โรงแรมพาร์คอนิน์เชียงราย 

ที่พกัระดบั 4 ดาว มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้อยู่กบัวนัที่และช่วงที่เข้าพกั) 
เวยีงอนิทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท/โรงแรมเวยีงอนิทร์ ไนท์บาซ่าร์/โรงแรมรสา บูทีค 

อัตรานีร้วม 
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ ามนั   
-ค่าที่พกั  3 คืน  พกัหอ้งละ 2 ท่าน  (กรณเีศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)  
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
-ค่าอาหาร 9 ม้ือ ตามที่ระบุในโปรแกรม 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

อัตรานี้ไม่รวม    
                            - ตัว๋เคร่ืองบินเดินทาง 
  -  ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

-  ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ 
-  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ ) 
- ค่าประกนัภยัธรรมชาติ,ประกนัชีวติส่วนตวั 
- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ,มงัสวรัิต,อิสลาม 

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ขึ้น   ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขสบัเปล่ียนรายการตามความจ า
เป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิที่มี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 

 
 
 
 



 
ที่พกั : โรงแรม ไดม่อนด์ ปาร์คอนิน์ รีสอร์ท เชียงราย (3 ดาว) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



ที่พกั : เวยีงอนิทร์ ริเวอรไซด์ รีสอร์ท (4 ดาว) 
 

 
 

 
 

 
 



ที่พกั : ภูหมอกดอกไม้ ภูช้ีฟ้า รีสอร์ท 

 

 
 
 


