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โปรแกรมทัวร์ เชียงราย ดอยช้ าง ผาตั้ง 3 วัน 2 คืน (รหัส A6-64)
ไร่ บุญรอด – ดอยช้ าง – จุดชมวิวเขื่อนแม่ สรวย – ไนท์ บาร์ ซาร์
วัดร่ องเสื อเต้ น – ชีวิตธรรมดา – ไร่ รื่นรมย์ – ชมทะเลหมอกดอยผาตั้ง – บ้ านดา

วันแรก : ไร่ บุญรอด – ดอยช้ าง – The BC2 – YAYO FARM – จุดชมวิวเขื่อนแม่ สรวย - ไนท์ บาร์ ซาร์
เช้ า
10.00 น.

12.30 น.
14.00 น.

รับคณะที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
พาคณะเที่ยวไร่ บุญรอดหรื อ สิงห์ปาร์คเชียงราย 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)
พาทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารภูน้ าสรวย เขื่อนแม่สรวย (มื้อที่ 1)
เดินทางถึ ง ดอยช้ าง ซึ่ งเป็ นชุมชนเล็กๆ มี วิถีชีวิตเงียบสงบ เป็ นสถานที่ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศเย็น
สบายตลอดปี ดอยช้างมีชื่อเสี ยงในเรื่ องของเป็ นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งในประเทศไทย ซึ่ ง
ระหว่างทางก็จะมีป่าต้นสนที่ให้ทุกท่านได้ลงไปเก็บภาพไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้นพาท่านพักผ่อนหย่อนใจไป
กับการจิบกาแฟยามบ่าย พร้อมบรรยากาศนอกร้านที่เห็นทัศนี ยภาพของหมู่บา้ นดอยช้างได้อย่างชัดเจนทั้ง
หมู่บา้ น ณ ร้านกาแฟ The BC2 (ตามอัธยาศัย)

15.30 น.

ดื่มด่านัง่ จิบกาแฟกลางสายหมอกลิ้มรสชาติกาแฟสุดพรี เมียมพร้อมเมนูอาหารแสนอร่ อยกับเมนูกาแฟดอย
ช้างสุดพรี เมียมหอมกรุ่ นจากโรงคัว่ ของ YAYO FARM (ตามอัธยาศัย)ได้รับการคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพ
ดี บรรยากาศของร้านเพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติของขุนเขาและต้นไม้ มีมุ มชิล ล์ให้เลื อกนั่งได้ท้ งั โซน
โอเพ่นแอร์และโซนเอ้าท์ดอร์ชิคๆ นัง่ สัมผัสธรรมชาติที่มุมเอาท์ดอร์มองวิวจิบเครื่ องดื่มเก๋ ๆ ถ่ายรู ปชิลล์ๆ

16.30 น.

พาคณะชมบรรยากาศของ จุดชมวิวเขื่อนแม่ สรวย ตรงบริ เวณจุดชมวิวจะมีมุมถ่ายรู ปสวยๆ รายล้อมไปด้วย
ป่ าไม้ที่ยงั คงอุดมสมบูรณ์และเห็นแต่ความเขียวขจีที่แผ่กว้างไปอย่างสวยงาม
นาทุกท่านสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับแหล่งท่องเที่ยวยามค่าคืน ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ฝี มือ
ชาวเขาและชาวเชียงราย ทั้งเสื้ อผ้า เครื่ องประดับ กระเป๋ าหลากหลายแบบ ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านที่ทา
จากไม้ กระเป๋ าสิ นค้าหัตถกรรม เป็ นตก และรับประทานอาหารเย็นตามอัธ ยาศัย ณ เชี ยงรายไนท์ บาร์ ซาร์
(Chiang Rai Night Bazaar) และอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาคณะเดินทางเข้าพักที่ โรงแรมในตัวเมืองเชียงราย และพักผ่อนตามอัธยาศัย
(พักไดม่อนปาร์ คอินน์ เชียงราย รีสอร์ ท หรื อเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว)

18.00 น.

19.00 น.

วันที่สอง : วัดร่ องเสื อเต้ น – ร้ านชีวติ ธรรมดา – ไร่ รื่นรมย์ – ดอยผาตั้ง
07.00 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) และ Check Out ออกจากที่พกั
นาคณะชมความงดงามของอุ โ บสถสี น้ า เงิ นทั้ง หลัง และพระพุท ธรู ป สี ขาวมุ ก พร้อ มชมความงดงาม
ปฏิม ากรรมมากมาย รวมไปถึงเจดี ยท์ ี่ประดิษฐานพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ห้าพระองค์ ณ วัดร่ องเสื อเต้ น
จากนั้นนทุกท่านดื่มด่ ากับบรรยากาศริ มแม่น้ ากก เป็ นบ้านไม้สีขาวสไตล์วนิ เทจ ร่ มรื่ นด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม
ตกแต่ ง สไตล์ Secret Garden แบบสวนอัง กฤษ และให้ อิ ส ระทุ ก ท่ า นได้เ พลิ ด เพลิ น กับ การถ่ า ยรู ป ชิ ม
เครื่ องดื่ม กับคาเฟ่ ชื่อดังของเชียงราย ณ ชีวิตธรรมดา (Chivit Tamma Da Coffee House) (ตามอัธยาศัย)

11.30 น.
13.30 น.

15.00 น.
17.00 น.
18.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)
เดินทางถึง ไร่ รื่นรมย์ ฟาร์ มเกษตรอินทรี ย ์ ของคนรุ่ นใหม่ โดยสองพี่น้อง ทายาทธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนยาน
ยนต์ SAT ที่ต้ งั ใจอยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุ ขภาพ และควบคุมน้ าหนักอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ด้วยการ
เลือกทานพืชผักที่ไม่มีสารเคมีหรื อเรี ยกแบบคุน้ หู คือ พืชเกษตรอินทรี ย ์ (Organic) (ตามอัธยาศัย)
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ดอยผาตั้ง พร้อมแวะตลาดเทิง เพือ่ ซื้อเสบียงไว้รับประทานบนดอยผาตั้ง
นาคณะเดินทางเข้าพัก ณ ผาตั้งฮิลล์ รีสอร์ ท ดอยผาตั้ง และพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริ การอาหารเย็นในที่พกั (มื้อที่ 4)

วันที่สาม : จุดชมวิวดอยผาตั้ง – หอนาฬิ กาเชียงราย – ทุ่งเคียงดอย ค่าเฟ่ – พิพธิ ภัณฑ์ บ้านดา
06.30 น.
07.30 น.

12.00 น.
14.30 น.

16.00 น.

17.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) และ Check Out ออกจากที่พกั
นาทุกท่านขึ้นชมจุดชมวิวดอยผาตั้ง เป็ นจุดชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ข้ นึ และพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
สามารถมองเห็นทะเลหมอกคลอเคลียยอดเขาได้กว้าง ไกลสุดตา สูงกว่าระดับน้ าทะเล 1,635 เมตร ลักษณะ
เป็ นสันเขาคดเคี้ยวมองเห็ นทิวเขาสลับซับซ้อนทาให้เกิดทัศนี ยภาพที่สวยงามจับตา ความสวยงามที่เป็ น
ลักษณะเฉพาะ ของดอยผาตั้งไม่วา่ จะเป็ นจุดชมทะเลหมอกที่งดงามและอลังการในยามเช้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านน้ าเงี้ยว (มื้อที่ 6) หลังจากรับประทานอาหารเสร็จให้ทุกท่านได้ถ่ายรู ปกับ
หอนาฬิ กาเชียงราย พร้อมซื้อของฝากของที่ระลึกราคาถูก เช่น หมูยอ ไส้อวั่ ชื่อดัง ณ ร้ านของฝาก
นาทุกท่านเดินทางออกนอกตัวเมืองมาสู ดอากาศดีๆ กับบรรยากาศริ มดอยกันบ้างที่ ทุ่งเคียงดอย คาเฟ่ ใจ
กลางทุ่งนา กับบรรยากาศสุ ดชิ ว มองไปทางไหนก็เจอแต่ทุ่งนาเขียวขจีล้อ มรอบไปหมด อากาศที่แสน
บริ สุทธิ์ ภายในร้านเน้นการตกแต่งไปในโทนสีน้ าตาลและประดับด้วยต้นไม้สีเขียว ให้ความรู ้สึกสงบและ
เรี ยบง่าย เหมาะสาหรับการพักผ่อนเป็ นที่สุดและมีมุมให้ถ่ายรู ปเยอะแยะมากมาย (ตามอัธยาศัย)
พาคณะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ บ้านดา หรื อ บ้ านดา สร้างขึ้นโดย “อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ”ศิลปิ นแห่งชาติ ที่มีฝีมือ
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
นาคณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ 2-3 ท่ าน (รถเก๋งไม่ มีไกด์ ) ราคาท่ านละ 5,990 บาท
อัตราค่ าบริการ 4-5 ท่ าน (รถ6ที่นั่งไม่ มีไกด์) ราคาท่ านละ 5,750 บาท
อัตราค่ าบริการ 6-9 ท่ าน (รถตู้พร้ อมไกด์ ) ราคาท่ านละ 5,500 บาท
(กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง /ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบินเดินทาง/ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)
อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน
-ค่าที่พกั 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่ าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 6 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 : ผาตั้งฮิลล์ รีสอร์ ท

