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ทัวร์เชยีงราย ภชูี้ ฟ้า 4 วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

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

นมัสการไหว้พระทำบุญท่ี

วัดรอ่งเสือเต้น 
วัดห้วยปลาก้ัง               
ไรเ่ชิญตะวัน 

ตื่นตากับธรรมชาติ                    



น้ำตกภูซาง            
ไรช่าฉุยฟง       

สบายๆกับจับจ่ายท่ี

ไนท์บาซ่าเชียงราย

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

                        2 - 3 ท่าน  - รถ 6 ท่ีนัง่ 9,350

                       4 - 5  ท่าน  -  รถ 6 ท่ีนัง่ 8,500

                       6 - 9  ท่าน  -  รถตู้ 8,200

ช่วงวันหยุดยาวหรอืเทศกาล รับกรุ๊ป 8 ท่านข้ึนไป
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินเชียงราย - วัดรอ่งขุ่น – ไรบุ่ญรอด - ตลาดเทิง - ภูช้ีฟ้า

กำหนดการ
05:00    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
07:00    เหนิฟ้าสู่สนามบินเชียงราย เท่ียวบินท่ี FD 3199
08:30    ถึงสนามบินเชียงราย จนท.พร้อมรอให้การต้อนรับ
จากน้ันนำเดินทางสู่ วัดรอ่งขุ่น ไรบุ่ญรอด
13:30     พาท่านไปชมปางช้างกะเหรีย่งรวมมิตร  หลังจากน้ันเดินทางสู่ภูชี้ ฟ้า



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดร่องขุ่น   เป็นวัดท่ีสร้างข้ึนจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย

เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ท่ีมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
ไร ่บุญรอด  หรอืสิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเท่ียวท่ีเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ ุ์  
ตลาดเทิง ระหว่างทางพาท่านแวะตุนเสบียงท่ีตลาดเทิงก่อนข้ึนภูชี้ ฟ้า
เดนิทางถึงภูช้ีฟ้า หลังจากน้ันพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ รสีอร์ท

อาหาร
กลางวัน    ร้านอาหารเมืองเชียงราย

เย็น          ห้องอาหารรสีอร์ท

ท่ีพัก ภูหมอกดอกไม้  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 1
สนามบินเชียงราย - วัดรอ่งขุ่น – ไรบุ่ญรอด - ตลาดเทิง - ภูช้ีฟ้า

วันท่ี 2
ชมทะเลหมอกภูช้ีฟ้า – น้ำตกภูซาง – ไรร่ืน่รมย์ – ไรเ่ชิญตะวัน

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



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ชมทะเลหมอก  ยามเช้าก่อนพาท่านกลับท่ีพักเพื่อรับประทานอาหารเช้า 

น้ำตกภูซาง  เป็นน้ำตกท่ีมีความพิเศษกว่าน้ำตกท่ัวไป คือน้ำจะอุ่น
เหมือนน้ำตกร้อนท่ีกระบ่ี เป็นน้ำท่ีไหลมาจากเทือกเขาดอยผาหม่น
ไหลลงมาจากหน้าผาหนิปูน 25 เมตร และน้ำตกจะมีน้ำใส อมเขียว สะอาด
บรเิวณน้ำตกมีแอ่งน้ำให้เล่น 
ไร ่ร ื่นรมย์  ฟาร์มเกษตรอินทรย์ี ของคนรุน่ใหม่ ท่ีต้ังใจอยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ
และควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธแีละปลอดภัย
ด้วยการเลือกทานพืชผักท่ีไม่มีสารเคมี
ไร ่เชิญตะวัน  หรอืศูนย์วิปัสสนาสากลไรเ่ชิญตะวัน  ก่อสร้างข้ึนโดย พระมหาวุฒิชัย
วชิรเมธ ี มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จากน้ันนำคณะเดนิทางกลับทีพั่กพักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารรสีอร์ท

กลางวัน     เมนูกุ้งสด  ๆบ่อกุ้ง อำเภอเทงิ 

เย็น           ร้านอาหารรมิแมน้่ำกก

ท่ีพัก โรงแรมเวียงอินน์ เชียงราย หรือ โพธิ์ วดล รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 2
ชมทะเลหมอกภูช้ีฟ้า – น้ำตกภูซาง – ไรร่ืน่รมย์ – ไรเ่ชิญตะวัน

วันท่ี 3
ดอยตุง – ไรช่าฉยุฟง – แม่สาย – สามเหล่ียมทองคำ – ช้อปป้ิงไนท์บาร์ซ่า



กำหนดการ
08:30   หลังอาหารเดินทางสู่สถานีท่่องเท่ียว
10:00   เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว ไรช่าฉุยฟง  
11:30     ชมความงามของสวนแม่ฟ้าหลวง หรอืสวนดอยตุง    
13:30     ช้อบป้ิงตลาดชายแดนแม่สาย  
14:30     ชมสามเหลี่ยมทองคำ 
15:30    เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงราย 
17:30    ช้อปป้ิงสินค้าพื้ นเมืองท่ีตลาดไนท์บาซ่า

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ไร ่ชาฉุยฟง   แวะถ่ายรปูกับไรช่าชื่อดัง พร้อมเท่ียวชมบรรยากาศโดยรอบ

ให้ท่านลองชิมชาเขียว และ เบอเกอรีแ่สนอรอ่ยจากทางไร ่
สวนแม่ฟ้าหลวง  หรอืสวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม่ประดับเมืองหนาว สูง 950
เมตรเหนอืระดับน้ำทะเลอยู่ในแอ่งท่ีราบด้านทิศเหนอืของพระตำหนัก สร้างเม่ือปี
พ.ศ.  2534 
พาคณะเข้าด่านศุลกากรแม่สาย
เพื่อทำบัตรผ่านแดนไปยังประเทศพม่า กรณท่ีานท่ีประสงค์จะทำบัตรผ่านแดนให้เต
รยีมบัตรประชาชนไว้ด้วย
ตลาดท่าข้ีเหล็ก 
นักท่องเท่ียวชาวไทยสามารถเดินทางไปยังท่าขี้ เหล็กของพม่าเพื่อซื้ อสินค้าพื้ นเมือง
และสินค้าราคาถูก
สามเหล่ียมทองคำ  ท่ีเดียวได้เท่ียวถึง 3 ประเทศคือไทย
ลาวและพม่า แรกเริม่เป็นแหล่งขายยาเสพติดท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังของโลกเม่ือการค้าฝิ่
นเริม่หมดไปถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเท่ียวแทน
ตลาดไนท์บาซ่า แหล่งช้อปป้ิงสินค้าพื้ นเมืองมากมาย ของทางภาคเหนอื 

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน    ร้านอาหาร

เย็น          อสิระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

วันท่ี 3
ดอยตุง – ไรช่าฉยุฟง – แม่สาย – สามเหล่ียมทองคำ – ช้อปป้ิงไนท์บาร์ซ่า



ท่ีพัก โรงแรมเวียงอินน์ เชียงราย หรือ โพธิ์ วดล รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 3
ดอยตุง – ไรช่าฉยุฟง – แม่สาย – สามเหล่ียมทองคำ – ช้อปป้ิงไนท์บาร์ซ่า

วันท่ี 4
ปางช้างกระเหรีย่งรวมมิตร - วัดห้วยปลาก้ัง - วัดรอ่งเสอืเต้น

การเดินทาง
08:30   หลังอาหารเดินทางสู่สถานีท่่องเท่ียว
10:00   เดินทางสู่ปางช้างกระเหรีย่งรวมมิตร วัดห้วยปลาก้ัง      
13:30    ถ่ายรปูหอนาฬกิาเชียงราย วัดรอ่งเสือเต้น ซื้ อของฝาก
จนได้เวลานัดหมาย
17:00    เดินทางสู่สนามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:05    เหนิฟ้าจากสนามบินเชียงราย สายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 3208
20:25    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ปางช้างกระเหรี่ยงรวมมิตร  มีช้างให้บรกิารเพื่อนัง่ชมธรรมชาติรมิน้ำกก

พร้อมกับชมวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆในลุ่มน้ำกก (ไม่รวมค่าต๋ัวนัง่ช้าง)
วัดห้วยปลาก้ัง  เป็นวัดท่ีต้ังอยู่บนเขาและมีเนนิเขารายรอบ สามารถเหน็วิวท่ีสวยงาม
มีเจดีย์ท่ีสูงถึง 9 ช้ัน รปูทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา 
หอนาฬิกาเชียงราย  สร้างและออกแบบโดยอาจารย์ เฉลิมชัย ศิลปินชื่อดัง
วัดร่องเสือเต้น 

วัดท่ีมีศิลปะความสวยงามแปลกตาด้วยศิลปะประยุกต์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยใ
ช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า 
ร้านกาแฟมโนรมย์  แวะจิบกาแฟพร้อมชมวิวรมิแม่น้ำกก
พร้อมถ่ายรปูกับมุมเก๋ๆภายในร้าน
ร้านนันทวัน  แวะซื้ อของฝาก แคปหมู ไส้อั่ว น้ำพรกิหนุม่ หมูยอ ฯลฯ 

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน    ร้านอาหาร



ราคาน้ีรวม

คา่รถเดนิทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 

คา่ทีพั่ก 3 คืน พักห้องละ 2 ทา่น (กรณีเศษ เสรมิเตยีงพัก 3 ทา่น) 

คา่ธรรมเนียมเข้าชมตามรายการทีร่ะบุสำหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทย / ชาวตา่งชาตจ่ิายเพ่ิมทา่นละ 300 บาท

อาหารตามรายการ

คา่ประกันอบัุตเิหตใุนวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ราคาน้ีไมร่วม  

คา่ต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ

คา่มนิิบาร์ในห้องพัก และคา่ใช้จ่ายส่วนตัว เช่น คา่โทรศัพท์ คา่ซักรดี เป็นต้น

คา่ใช้จ่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการระบุ

ภาษมีลูคา่เพ่ิม 7% และภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3% 

คา่ประกันภัยธรรมชาต,ิประกันชีวติส่วนตัว

คา่อาหารสำหรับทา่นทีท่านเจ,มังสวรัิต,อสิลาม

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/chiang-rai/1117

https://www.atsiamtour.com/chiang-rai/1117
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