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ทัวร์เชยีงราย แม่ฟ้าหลวง ภชูี้ ฟ้า 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - เชียงราย..เดินทาง 2-5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าท่ี
เป็นไกด์ ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000 บาท

     
ตื่นตากับธรรมชาติท่ี

ภูชี้ ฟ้า
ไรบุ่ญรอด
ไรช่าฉุยฟง



ดอยตุง

สบายๆกับการจับจ่ายท่ี

ไนท์บาซ่าเชียงราย

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

                2 - 3 ท่าน   - รถ 6 ท่ีนัง่ 7,800

                4 - 5 ท่าน   - รถ 6 ท่ีนัง่ 7,000

                6 - 9 ท่าน   - รถตู้ 6,500

วันหยุดยาว หรอื เทศกาล รับกรุ๊ป 8 ท่านข้ึนไป
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
วัดรอ่งขุ่น – ไรบุ่ญรอด – ไรเ่ชิญตะวัน - ภูช้ีฟ้า

กำหนดการ
05:00    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
07:00    เหนิฟ้าสู่สนามบินเชียงราย เท่ียวบินท่ี FD 3199
08:30    ถึงสนามบินเชียงราย จนท.พร้อมรอให้การต้อนรับ
จากน้ันนำเดินทางสู่ วัดรอ่งขุ่น ไรบุ่ญรอด
หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปชมไรเ่ชิญตะวัน  จากน้ันเดินทางสู่ภูชี้ ฟ้า



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดร่องขุ่น  สร้างข้ึนจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษติพิพัฒน์

ศิลปินของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ท่ีมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
ไร ่บุญรอด  หรอืสิงห์ปาร์คเชียงราย
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ ุ์  
ไร ่เชิญตะวัน หรอืศูนย์วิปัสสนาสากลไรเ่ชิญตะวัน  ก่อสร้างข้ึนโดยพระมหาวุฒิชัย
วชิรเมธ ีมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ภูช้ีฟ้า ยอดเขาสูงท่ีสุดในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทย - ลาว
อยู่ในพื้ นท่ีเขตอำเภอเทิง 

อาหาร
กลางวัน    บุฟเฟ่ต์ ทีร้่านอาหารไทย

เย็น          ร้านอาหารของรสีอร์ท

ท่ีพัก ภูหมอกดอกไม้  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 1
วัดรอ่งขุ่น – ไรบุ่ญรอด – ไรเ่ชิญตะวัน - ภูช้ีฟ้า

วันท่ี 2
ชมทะเลหมอกภูช้ีฟ้า – ไรร่ืน่รมย์ – วัดรอ่งเสอืเต้น – ไนท์บาซาร์เชียงราย

กำหนดการ
05:00   ชมทะเลหมอกท่ีสวยงามยามเช้าของภูชี้ ฟ้า
07:00   ทานอาหารเช้าท่ีรสีอร์ทก่อนท่ีจะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงราย 
09:00    แวะชมน้ำตกภูซาง
11:00    ชิมกาแฟท่ีไรรื่น่รมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรย์ี ของคนรุน่ใหม่
14:30   พาท่านไปชมวิหารสีฟ้าท่ีวัดรอ่งเสือเต้น
16:00    ช๊อปป้ิงท่ีตลาดไนท์บาซาร์



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ชมทะเลหมอกยามเช้า   ก่อนพาท่านกลับท่ีพักเพื่อรับประทานอาหารเช้า 

น้ำตกภูซาง   เป็นน้ำตกทีม่กีระแสน้ำอุน่ อณุหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซียส

ไร ่ร ื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรย์ี ของคนรุน่ใหม่
ท่ีต้ังใจอยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ  ด้วยการเลือกทานพืชผักท่ีไม่มีสารเคมี
วัดร่องเสือเต้น   สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีศิลปะท่ีสวยสดงดงามแปลกตา
จากฝีมือของสล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย 
ตลาดไนท์บาซาร์  แหล่งช้อปป้ิงสินค้าพื้ นเมือง ท้ังผ้าไหม ผ้าทอ งานศิลปะต่าง ๆ
ของทางภาคเหนอื รวมไปถึงของกินของใช้ต่างๆ 

อาหาร
เช้า         ห้องอาหารรสีอร์ท

กลางวัน   ร้านอาหาร ณ บ่อกุ้งอำเภอเทงิ 

เย็น         อสิระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

ท่ีพัก โรงแรมเวียงอินน์ เชียงราย หรือ โพธิ์ วดล รีสอร์ท

วันท่ี 2
ชมทะเลหมอกภูช้ีฟ้า – ไรร่ืน่รมย์ – วัดรอ่งเสอืเต้น – ไนท์บาซาร์เชียงราย

วันท่ี 3
ไรช่าฉยุฟง – ดอยตุง -  แม่สาย - สามเหล่ียมทองคำ - กรงุเทพฯ

กำหนดการ
08:30   หลังอาหารเดนิทางสู่สถาน่ีทอ่งเทีย่ว

10:00   เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว ไรช่าฉุยฟง  
11:30     ชมความงามของสวนแม่ฟ้าหลวง หรอืสวนดอยตุง    
13:30     ช้อบป้ิงตลาดชายแดนแม่สาย  
14:30     ชมสามเหลี่ยมทองคำ 
17:00    เดินทางสู่สนามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:05    เหนิฟ้าจากสนามบินเชียงราย สายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 3208
20:25    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 



สถานี่ท่องเท่ี
ยว ไร ่ชาฉุยฟง   แวะถ่ายรปูกับไรช่าช่ือดัง พร้อมเทีย่วชมบรรยากาศโดยรอบ ให้ทา่นลองชิมชาเขียว และเบอเกอรีแ่สนอรอ่ยจากทางไร ่

สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตงุ เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว สร้างเมือ่ปี พ.ศ. 2534 

ด่านศุลกากรแม่สาย   เพื่อทำบัตรผ่านแดนไปยังประเทศพม่า 
สามเหล่ียมทองคำ    ทีเ่ดยีวแตไ่ด้เทีย่วถึง 3 ประเทศคือ ไทย ลาวและพมา่ แรกเริม่เดมิทเีป็นแหล่งขายยาเสพตดิทีม่ช่ืีอเสียงโดง่ดังของโลก

เมือ่การค้าฝ่ินเริม่หมดไปและถูกพัฒนามาเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วแทน

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน     ร้านอาหาร

วันท่ี 3
ไรช่าฉยุฟง – ดอยตุง -  แม่สาย - สามเหล่ียมทองคำ - กรงุเทพฯ

ราคาน้ีรวม

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม
ค่าท่ีพัก 2 คืน (กรณเีศษเสรมิเตียงพัก 3 ท่าน) 
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรับคนไทย / ต่างชาติเพิ่ม ท่านละ 300 บาท
อาหาร 6 ม้ือ 
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ราคาน้ีไมร่วม  

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ กรงุเทพ - เชียงราย
ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนอืจากรายการระบุ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/chiang-rai/1036
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