โปรแกรมทัวร์ เชียงรายม่ วนใจ๋ ภูชี้ฟ้า ดอยผาฮี้ 4 วัน 3 คืน (D1-64)
ไร่ บุญรอด – วัดร่ องขุ่น – ไร่ เชิญตะวัน – ภูชี้ฟ้า – วัดร่ องเสื อเต้ น – วัดห้ วยปลากั้ง
ดอยตุง – ดอยช้ างมูบ – ดอยผาฮี้ – ถา้ หลวงนางนอน – บ้ านดา – ไร่ ชาฉุยฟง

วันแรก : ไร่ บุญรอด – วัดร่ องขุ่น – ไร่ เชิญตะวัน - ภูชี้ฟ้า
เช้ า
09.30 น.

11.00 น.

12.00 น.
14.00น.

รับคณะที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
พาคณะเที่ยวไร่ บุญรอดหรื อ สิงห์ปาร์คเชียงราย ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่งดงามตระการตาเต็มไป
ด้วยทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ภายในมีรถโดยสารคอยอานวยความสะดวก พาทุกท่านไปยังตามจุด
ต่างๆ เพือ่ เก็บภาพความประทับใจของสวนดอกไม้ที่จดั ไว้อย่างอลังการ (รถจอด 3 จุด จอดหน้ าไร่ +จุดดชม
วิวไร่ ชา+หอซิปไลน์ ) (ไม่ รวมรถรางกรณีลูกค้าต้ องการใช้ บริการเพิ่มเติม)
พาคณะเที่ยวชมวัดร่ องขุ่น เป็ นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ศิลปิ นของจังหวัด
เชียงราย เพือ่ มุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิง่ ใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพือ่ ถวาย
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จนเป็ นที่รู้จกั ของชาวต่างชาติในนาม "White Temple"
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารข้าวซอยกะโหล้ง (มื้อที่ 1)
นาคณะชม ไร่ เชิญตะวัน หรื อ ศูนย์ วิปัสสนาสากลไร่ เชิญตะวัน ได้ก่อสร้างขึ้นโดย พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี
(ท่าน ว.วชิ รเมธี ) มี จุดประสงค์เพื่อ เป็ นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ ประชาคมโลก มี เนื้ อ ที่
ประมาณ 200 ไร่ ในตามความตั้งใจเดิมของพระอาจารย์น้ นั อยากจะใช้สถานที่แห่ งนี้ เป็ นสถานที่ปลีกวิเวก

15.00 น.
17.30 น.

เพื่อการศึกษาปฏิบตั ิธรรมส่วนตัวของพระอาจารย์เองเท่านั้น แต่ในภายหลังได้มีลูกศิษย์เข้ามาเยีย่ มชมเป็ น
จานวนมาก ประกอบกับมีรายการโทรทัศน์เข้ามาถ่ายทารายการ
ออกเดินทางสู่ภูช้ ีฟ้าระหว่างทางพาท่านแวะเที่ยวหรื อแวะตุนเสบียงก่อนขึ้นภูช้ ีฟ้าที่ตลาดท้องถิ่นเมืองเทิง
เดินทางถึงภูชี้ฟ้า หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ รี สอร์ท โดย ณ จุดนี้ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตก
ดินพร้อมสัมผัสอากาศหนาวแบบฉ่ าปอดได้อย่างสุขใจ ก่อนทานมื้อเย็นในที่พกั (มื้อที่ 2)
(พักภูหมอกดอกไม้ รีสอร์ ท / ไร่ ร่มโพธิ์ทองรีสอร์ ท บนภูชี้ฟ้า)

วันที่สอง : ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า – ชีวติ ธรรมดา – วัดร่ องเสื อเต้ น – วัดห้ วยปลากั้ง
05.00 น.

07.30น.
09.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์บนดินแดนที่หนาวเหน็บแต่สวยเกินบรรยายพาท่านขึ้นไปชมพระอาทิตย์ข้ นึ ยามเช้า โดยรถสอง
แถวท้องถิ่น พร้อมชมทะเลหมอกให้ความรู ้สึกเหมือนอยูบ่ นสวรรค์ให้ท่านถ่ายรู ปได้อย่างเพลิดเพลิน
จากนั้นกลับมาที่พกั ให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารพร้อมกัน ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท ( มื้อที่ 3 )หลังอาหารสมาชิกพักผ่อนตามอัธยาศัย
พาคณะเดินทางเข้าสู่ในเมืองเชียงราย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารในเมืองเชียงราย (มื้อที่ 4)
ดื่มด่ ากับบรรยากาศริ มแม่น้ ากก เป็ นบ้านไม้สีขาวสไตล์วินเทจ ร่ มรื่ นด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม ตกแต่งสไตล์
Secret Garden แบบสวนอัง กฤษ และให้ ทุ ก ท่ า นได้เพลิ ด เพลิ น กับ การถ่ ายรู ป ที่ ชี วิ ต ธรรมดา (Chivit
Tamma Da Coffee House) (ตามอัธยาศัย) จากนั้นพาคณะเข้าเที่ยวชมวิหารสีฟ้าที่ วัดร่ องเสื อเต้ น ที่มีศิลปะ
ที่มีความสวยงดงามแปลก เป็ นศิลปะประยุกต์ที่ เป็ นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสี เป็ นสี น้ าเงินฟ้าตัดกับสี ทอง และมี
การใช้กระจกแต่ของสล่านกดัดแปลงมาเป็ นการใช้สีน้ าเงินฟ้าแทนเพือ่ ให้เป็ นเอกลักษณ์

16.00น.

17.30 น.
18.30 น.

เดินทางถึง วัดห้ วยปลากั้ง เป็ นอีกวัดหนึ่ งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยูบ่ นเขา และมีเนิ นเขารายรอบ
วัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่ งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ ซึ่ งเป็ นเจดียท์ ี่สูงถึง 9
ชั้น รู ปทรงแปลกตาลักษณะเป็ นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้ นมังกรทอดยาวทั้งสอง
ข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย ์ เล็กๆ 12 ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็ นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใคร
ได้มาเยือนจะหมือ นกับได้ข้ ึนสวรรค์ ภายในเจดี ย ์ ประดิ ษฐานพระพุทธรู ปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายใน
เจดียเ์ ป็ นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จนั หอมองค์ใหญ่ สาเหตุ ที่เจดีย ์ 9 ชั้นนี้ มีชื่อว่า พบ
โชคธรรมเจดีย ์
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารริ มแม่น้ ากก (มื้อที่ 5)
พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ด้วยความปลอดภัยที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงราย
(พักโรงแรมในตัวเมือง ระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม : สวนแม่ ฟ้าหลวง ดอยตุง –ดอยช้ างมูบ – ดอยผาฮี้ –สวนคุณปู่ – ถา้ หลวงนางนอน
07.30น.
09.30 น.

11.00 น.

12.00 น.

รับประทานอาหารพร้อมกัน ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท ( มื้อที่ 6 )
พาทุกท่านเดินทางสู่ “ดอยตุง”พาท่านเดินชม สวนแม่ ฟ้าหลวง ดอยตุง ซึ่ งเป็ นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมือง
หนาวสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 บนพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ใกล้กบั พระตาหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวงได้รับ
การออกแบบให้สวยงามตลอด 365 วัน แปลงไม้ดอกหลากหลายพันธ์นับหมื่นดอกถูกจัดแต่งหมุนเวียนให้
สวยงามไม่ซ้ ากันทั้งสามฤดู ปั จจุบนั สวนแม่ฟ้าหลวงได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก 13 ไร่ เป็ นสวนหิ น สวนน้ า สวน
ปาล์ม และสวนไม้ประดับ รวมเนื้อที่สวนแม่ฟ้าหลวงทั้งหมดเป็ น 25 ไร่
นาท่านชมวิว จุดชมวิวไทย-พม่า ที่ ดอยช้ างมูบ เป็ นที่ต้งั ของสวนรุ กขชาติแม่ฟ้าหลวง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2535 บนพื้น ที่ 250 ไร่ บริ เวณทางเข้าของสวน มี พระสถู ป ช้างมู บตั้งอยู่บนหิ น ขนาดใหญ่ ซึ่ งมี ลักษณะ
เหมือนช้างหมอบ เป็ นเจดียข์ นาดเล็กที่เก่าแก่ อายุประมาณ 100 กว่าปี ซึ่งน่าจะเป็ นที่มาของชื่อดอยแห่งนี้
รับประทานจากนั้นนาท่านชมวิวร้านกาแฟที่ ดอยผาฮี้ ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าที่ใช้ชีวิตแบบ
เรี ยบง่าย และยังเป็ นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งในประเทศไทย นอกจากแวะมาจิบเครื่ องดื่ ม
กาแฟรสชาติเยีย่ ม และได้ทานอาหารแล้ว ความพิเศษของร้านกาแฟภูผาฮี้ คือ วิวของร้านที่สวยงามมองเห็น
ทิวเขาที่เรี ยงรายเบื้องหน้า มีมุมนั่งเล่นเก๋ ๆ ชมวิวห้อยขา (ไม่ รวมกาแฟดริ ป สามารถสั่ งได้ ที่หน้ างานได้ เลย
ค่ะ) (บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านภูผาฮี้) (มื้อที่ 7)

14.00 น.

นาทุกท่านสัมผัสกับร้านกาแฟ สวนคุณปู่ Life Museum โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและหุ บเขา ให้ความรู ้สึก
เหมือนอยูท่ ี่โรงเตี้ยมในหนังจีนกาลังภายใน ร้านตกแต่งด้วยไม้และเหล็ก หลังคาของร้านมุงด้วยใบจาก ให้
ความรู ้สึกเป็ นธรรมชาติมากๆ บวกกับบรรยากาศเย็นในป่ า และกลิ่นอายของต้นไม้ใบหญ้า จะทาให้คุณรู ้สึก
ผ่อนคลายสุดๆ เหมาะแก่การมานัง่ จิบกาแฟ ฟังเพลงสบาย ๆ มาถ่ายรู ปเล่น

15.30 น.

พาท่านเที่ยวชม ถ้าหลวงนางนอน ย้อ นรอยการช่ วยเหลือ 13 ทีมหมู ป่า ถ้ าหลวงเป็ นถ้ าหิ นปูนขนาดใหญ่
ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็ นถ้ าที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ปากถ้ าเป็ นห้องโถงกว้างมาก ภายใน
ถ้ าจะพบกับความงามของ เกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก หินย้อย และมีธารน้ าไหลตลอดทั้งปี
แวะช้อปปิ้ งที่ตลาดไนท์ บาซาร์ ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองมากมาย ทั้งผ้าไหม ผ้าทอ งานศิลปะต่าง
ๆ ของทางภาคเหนือ รวมไปถึงของกิน ของใช้ต่างๆ เดินเพลิน ๆ อากาศเย็นสบาย จากนั้นนาคณะเดินทาง
กลับที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย (อาหารเย็นตามอัธยาศัย รถจอดรอ 1 ชั่วโมง)
(พักโรงแรมในตัวเมือง ระดับ 3 ดาว)

18.00 น.

วันที่สี่ : วัดพระธาตุดอยเขาควาย – เรียวกัง คาเฟ่ – บ้ านดา – ไร่ ชาฉุ ยฟง
07.30น.
08.30 น.

รับประทานอาหารพร้อมกัน ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8)
นาท่านชมความสวยงามของวิวรอบตัวเมืองเชียงราย จุดชมวิวเมืองเชียงราย ดอยเขาควาย ณ วัดพระธาตุ
ดอยเขาควาย นอกจากจุดชมวิวรอบเมืองเชียงรายแล้ว ภายในวัดยังประกอบไปด้วยพระบรมสารี ริกธาตุ
ประดับด้วยกระจกสี และรู ปจาลองของสมเด็จพระพุทธาจารย์โต พรหมรังสี และหลวงปู่ ทวดเหยียบน้ า
ทะเลจืด รวมถึงรู ปปั้ นแมงสี่หูหา้ ตา สัตว์ประหลาดในตานานของภาคเหนือและถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ของวัด
แห่งนี้อีกด้วย

10.30 น.

แวะมาจิบชา กินราเมงเทมปุระ ถ่ายภาพเก๋ ๆ คู่รูปปั้ นโตโตโร่ น่ารัก น่าหยิก น่าซุกพุง ตัวเบ้อเร้อ คาเฟ่ สไตล์
ญี่ ปุ่ นกลางบรรยากาศทุ่ งนาในอ าเภอแม่ ล าว ใกล้ๆ กับ วัดร่ อ งขุน จังหวัด เชี ยงราย บรรยากาศดี ร่ มรื่ น
เหมื อนหลุ ดเข้ามาอยูใ่ นการ์ ตูนญี่ปุ่น ณ เรี ยวกัง คาเฟ่ (Ryokan Café) ซึ่ งมี ความเป็ นญี่ปุ่นสู งมาก!! ด้วย
ความที่เจ้าของร้านเคยไปเรี ยนที่ประเทศญี่ปนุ่ และชื่นชอบวัฒนธรรม (ตามอัธยาศัย)

11.30 น.

นาทุกท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึกย่านหอนาฬิกา พร้อมให้ทุกท่านได้ถ่ายรู ปกับหอนาฬิกายักษ์

12.00 น.
13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9)
คณะเยีย่ มชม พิพิธภัณฑ์ บ้านดา หรื อ บ้ านดา สร้างขึ้นโดย “อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ”ศิลปิ 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

15.30 น.

เดินทางถึง ไร่ ชาฉุยฟง ตามรอยละครดังหลายเรื่ อง เป็ นไร่ ชาที่มีพ้นื ที่กว้างใหญ่ถึง 1,200ไร่ ปลูกชาอินทรี ย ์
ละส่ งออกชาอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย สมาชิกสามารถถ่ายรู ป ชิมชา ช็อปปิ้ งผลิตภัณฑ์ของทางไร่ ได้
และทางไร่ ยงั มีเครื่ องดื่มและเบเกอรี่ จาหน่ายอีกด้วย

17.30 น.

พาท่านส่งที่สนามบิน / ขนส่ง ณ จังหวัดเชียงรายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ 2-3 ท่ าน (รถเก๋ง) ราคาท่ านละ 7,500 บาท
อัตราค่ าบริการ 4-5 ท่ าน (รถ6 ที่นั่ง) ราคาท่ านละ 6,990 บาท
อัตราค่ าบริการ 6-9 ท่ าน (รถตู้พร้ อมไกด์ ) ราคาท่ านละ 6,500 บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)

ที่พกั ในตัวเมือง ระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม สามารถเลือกได้ดงั นี้
โรงแรมไดมอนด์ปาร์ คอินน์ รีสอร์ ท /โรงแรมพิมานอินน์ /โรงแรมพาร์ คอินน์ เชียงราย
ที่พกั ระดับ 4 ดาว มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม (กรุ ณาโทรเช็ คราคา ราคาขึน้ อยู่กบั วันที่และช่ วงที่เข้ าพัก)
เวียงอินทร์ ริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท/โรงแรมเวียงอินทร์ ไนท์ บาซ่ าร์ /โรงแรมรสา บูทีค
อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน
-ค่าที่พกั 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่ าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 9 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
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจา
เป็ นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

ที่พกั : โรงแรม ไดม่ อนด์ ปาร์ คอินน์ รีสอร์ ท เชียงราย (3 ดาว)

ที่พกั : เวียงอินทร์ ริเวอรไซด์ รีสอร์ ท (4 ดาว)

ที่พกั : ภูหมอกดอกไม้ ภูชี้ฟ้า รีสอร์ ท

