โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ – เชียงราย - ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน (รหัส T1)
ดอยสุ เทพ - วัดพระธาตุดอยคา – พระตาหนักภูพงิ ค์-วัดอุโมงค์
นา้ พุร้อนแม่ ขะจาน – วัดร่ องขุ่น – ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า – วัดห้ วยปลากั้ง – วัดร่ องเสื อเต้ น

วันที่หนึ่ง หอคาหลวง – พระธาตุดอยคา – ดอยสุ เทพ – พระตาหนักภูพงิ ค์ – วัดอุโมงค์
เช้ า

12.00 น.
13.30 น.

รับสมาชิ กที่ สนามบิน เชี ยงใหม่ หรื อ จุดนัดพบในตัวเมือ งเชี ยงใหม่ ก่อ นพาคณะเที่ยว อุทยานหลวงราช
พฤกษ์ งานจัดแสดงพันธุไ์ ม้ต่างๆ จากทัว่ โลกบนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล พืชบางชนิ ดไม่สามารถพบเห็นได้
ในเมืองไทยได้มารวมกันอยู่ ณ สถานที่แห่ งเดียวกัน “ราชพฤกษ์” เป็ นชื่อต้นไม้ประจาชาติ ถือเป็ นไม้มงคล
ที่มีความสาคัญต่อ ประเทศไทย เนื่ อ งจากมี ดอกเป็ นพวงระย้า สี เหลือ งสด อันเป็ นสี แห่ งพระพุทธศาสนา
และนอกจากนี้ สีเหลืองยังเป็ นสี ประจาวันจันทร์ ซึ่ งเป็ นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระมหากษัตริ ยล์ าดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จกั รี ด้วยเหตุน้ ี ราชพฤกษ์ จึงได้ถูกเลือกให้
เป็ นชื่อของงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
ก่อนพาท่านเดินทางขึ้นนมัสการหลวงพ่อทันใจที่ วัดพระธาตุดอยคาชื่อเสียงอย่างมากในเรื่ องของความ
ศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผเู ้ ดินทางมาขอพร บนบาน แล้ว ประสบความสาเร็จและได้เดินทางกลับมา
ถวายดอกมะลิเพือ่ แก้บน
พาทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
นมัสการพระบรมธาตุดอยสุ เทพ เชิงดอยอยูห่ ่ างจาก ตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 6 กิโลเมตร และบนเส้นทางขึ้น
สู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร ก็มีสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ให้เที่ยวชมได้ตลอด ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า “ดอย
อ้อยช้าง” สาหรับดอยสุเทพที่เรี ยกกันในปั จจุบนั นี้เป็ น ชื่อที่ได้มาจาก “พระฤาษีวาสุเทพ” ซึ่งเคยบาเพ็ญตบะ
อยูท่ ี่เขาลูกนี้ เมื่อพันกว่าปี มาแล้ว จากนั้นพาท่านเที่ยวชมพระตาหนักภูพิงค์ เป็ นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จ
พระราชดาเนิ นแปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่จงั หวัดเชียงใหม่ เพือ่ ทรงงาน และเยีย่ มเยียนราษฎรในเขต
ภาคเหนื อ รวมทั้งเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั ไทยในโอกาสต่างๆ การที่

16.00 น.

18.00น.
19.00น.

ทรงเลือกสร้างที่จงั หวัดเชียงใหม่ เนื่ องจากมีอากาศเย็นสบาย ภูมิประเทศสวยงาม อีกทั้งเคยเป็ นเมืองหลวง
มาก่อน ผูค้ นพลเมืองยังดารงรักษาจารี ตขนบธรรมเนียม ประเพณี อนั ดีงามไว้
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) มีจุดที่น่าสนในหลายจุด อาทิ อุโมงค์ใต้พระเจดีย ์ 700 ปี ที่มีความแปลกแบบที่
ไม่สามารถพบเห็นได้จากวัดทัว่ ไป โดยเป็ นอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกันถึ ง 4 อุ โมงค์ ด้านนอกอุโมงค์มี ลานเศียร
พระพุทธรู ปสกุลช่างพะเยาที่ให้ความรู ้สึกขลังยามที่เดินชม นอกจากนั้นยังมีหอธรรมโฆษณ์ พิพธิ ภัณฑ์ เสา
อโศกจาลอง ลานธรรม เกาะกลางน้ าทาบุญให้อาหารปลาฯ รายล้อมไปด้วยความร่ มรื่ นและสถานที่ปฏิบตั ิ
ทางสงฆ์
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ณ โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
(พักโรงแรมฮอลิเดย์ การ์ เด้น ในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่ า)

วันที่สอง

เชียงใหม่ เชียงราย นา้ พุร้อนแม่ ขะจาน เขื่อนแม่ สรวย วัดร่ องขุ่น ภูชี้ฟ้า

07.00 น.
08.00 น.
10.00 น

อรุ ณสวัสดิ์พร้อมกาแฟหอมกรุ่ นสักถ้วยพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
ออกเดินทางสู่จงั หวัดเชียงราย
พาคณะแวะชม น้าพุร้อนแม่ ขะจาน เป็ นเป็ นบ่อน้ าร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สามารถต้มไข่สุกได้ภายใน
เวลา 3นาที ซึ่งเป็ นจุดพักรถระหว่างทางจาก เชียงใหม่-เชียงราย และมีตลาดจาหน่ายของที่ระลึก เช่น เสื้อผ้า
ผ้าฝ้ายทอพื้นเมือง เครื่ องประดับ ไม้แกะสลัก มีร้านอาหาร ร้านชากาแฟ ให้แวะชิม
แวะรับประทานอาหารเที่ยง ณ เขื่อนแม่สรวยบรรยากาศริ มน้ าเย็นสบาย (มื้อที่ 4)
พาท่านชมความงดงามของวัดร่ องขุ่น เป็ นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ศิลปิ น
ของจังหวัดเชียงราย เพือ่ มุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิง่ ใหญ่ต่อคนทั้ง
โลกเพื่ อ ถวายต่ อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว จนเป็ น ที่ รู้ จ ัก ของชาวต่ า งชาติ ใ นนาม "White
Temple" ระยะเวลาในการสร้างนั้นไม่มีกาหนดจนกว่าจะแล้วเสร็ จ ซึ่ งได้วางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วทั้ง
ลูกศิษย์ที่สานต่อและทุนทรัพย์ ประชาชนคนไทยต้องหาโอกาสสักครั้งเพือ่ มาชมวัดร่ องขุ่น ให้ได้
สมาชิกเดินทางมาถึงภูชี้ฟ้าเข้าสู่ที่พกั ณ รี สอร์ทบนภูช้ ีฟ้า ให้ท่านอาบน้ าแต่งตัวให้สดชื่นพร้อมชมพระ
อาทิตย์ตกตอนเย็น
สมาชิกพร้อมกัน ณ ร้านอาหารของรี สอร์ท ( มื้อที่ 5 )
(พักภูหมอกดอกไม้ รีสอร์ ท ภูชี้ฟ้า หรื อเทียบเท่ า)
**ที่พักบนภูชี้ฟ้าจะไม่ มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้ างหนาวเย็น**

11.30 น.
13.00 น.

17.30 น.
19.00 น.

วันที่สาม

ภูชี้ฟ้า กะเหรี่ยงรวมมิตร วัดห้ วยปลากั้ง วัดร่ องเสื อเต้ น ร้ านกาแฟริมนา้ กก

05.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์บนดินแดนที่หนาวเหน็บแต่สวยเกินบรรยายพาท่านขึ้นไปชมพระอาทิตย์ข้ นึ ยามเช้าโดยรถสอง
แถวท้อ งถิ่ น พร้อ มชมทะเลหมอกให้ค วามรู ้สึ กเหมื อ นอยู่บ นสวรรค์ให้ท่ านถ่ ายรู ป ได้อ ย่างเพลิ ดเพลิ น
จากนั้นกลับมาที่พกั ให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารพร้อมกัน ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท (มื้อที่ 6) หลังอาหารสมาชิกพักผ่อนตามอัธยาศัย
เดินทางกลับสู่ในตัวเมืองเชียงราย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านน้ าเงี้ยว ข้าวซอย (มื้อที่ 7)
ออกทางเดินไปปางช้ างรวมมิตรมีชา้ งหลายเชือกเลือกให้เราใช้บริ การเพือ่ นัง่ ชมธรรมชาติริมน้ ากก
พร้อมกับชมวิถีชีวติ ชนเผ่าต่างๆในลุ่มน้ ากก (ไม่ รวมค่าตั๋วนั่งช้ าง)
เดินทางสู่วัดห้ วยปลากั้งเป็ นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่โบราณและได้รับการกล่าวขานจากผูศ้ รัทธาทัว่ สารทิศถึง
ความงดงามอลังการและเป็ นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิ กชน โดยมี ญาติโยมทั้งประชาชน บุคคลที่มีชื่อ เสี ยง
ข้าราชการ นายทหาร นายตารวจ นักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรี ยน นักศึกษา
คณะผูจ้ ดั ละคร หน่อง-อรุ โณชา ภาณุพนั ธ์ ศิลปิ นดารานักร้อง นักแสดงชื่อดัง อั้ม-พัชราภา
จากนั้นพาคณะเข้าเที่ยวชมวิหารสีฟ้าที่วัดร่ องเสื อเต้ นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเชียงราย ก่อนพาคณะแวะ
จิบกาแฟพร้อมชมวิวริ มแม่น้ ากกที่ร้านกาแฟมโนรมย์ พร้อมถ่ายรู ปกับมุมเก๋ ๆภายในร้าน (ตามอัธยาศัย)
พาท่านแวะซื้อของฝาก แคบหมู ไส้อวั่ น้ าพริ กหนุ่ม หมูยอ ฯลฯ ราคาถูกของฝากราคาถูกที่ร้านนันทวัน
พาท่านส่งที่สนามบินเชียงราย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

07.30น.
09.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.30 น.

16.00 น.
17.30น.
18.00 น.

อัตราค่าบริการ 2-3 ท่ าน (รถเก๋ งไม่ มไี กด์ ) ราคาท่ านละ 6,990 บาท
อัตราค่าบริการ 4-5 ท่ าน (รถ 6 ที่นั่งไม่ มไี กด์ ) ราคาท่ านละ 6,500 บาท
อัตราค่าบริการ 6-9 ท่ าน (รถตู้พร้ อมไกด์ ) ราคาท่ านละ 5,990 บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)
อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน
-ค่าที่พกั 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่ าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 7 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

