โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ - ฝาง - ดอยแม่ สลอง 3 วัน 2 คืน (รหัส T2)
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ -ดอยคา-ดอยสุ เทพ-ดอยปุย-วัดท่ าตอน-สวนส้ มธนาธร
วัดร่ องขุ่น-ดอยแม่ สลอง-ไร่ ชา101-ไร่ ชาฉุยฟง-ศูนย์ฝึกช้ างเชียงดาว-แม่ สาย

วันที่หนึ่ง หอคาหลวง – หลวงพ่อทันใจ – ดอยสุ เทพ-บ้ านม้ งดอยปุย
เช้ า

12.00 น.

รับสมาชิกที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรื อ จุดนัดพบในตัวเมืองเชียงใหม่
ก่ อ นพาคณะเที่ ยวชม อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ์ หรื อ ชื่ อ เดิ ม สวนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ราชพฤกษ์ เป็ นสวน
พฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 468 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจยั เกษตรหลวงเชี ยงใหม่ ตาบลแม่ เหี ยะ อาเภอ
เมื อง จังหวัดเชียงใหม่ เคยใช้เป็ นสถานที่ที่ใช้จดั งาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิ มพระเกี ยรติฯ ราชพฤกษ์
2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ที่มีดอกไม้งามหลากหลายสายพันธุ์ ชู
ช่อ เบ่งบานนับแสนนับล้านดอกพร้อ มเที่ยวชมหอคาหลวง ก่อ นพาท่านเดิ นทางขึ้น นมัสการหลวงพ่อ
ทันใจที่วัดพระธาตุดอยคา เป็ นวัดที่มีความสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยูบ่ ริ เวณ
ดอยคา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่ างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคายังมีลาน
ชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดัง่ สวรรค์บนดินได้อีกจุดหนึ่ ง นอกจากที่
ลานชมวิววัดพระธาตุดอยสุ เทพราชวรวิหาร และนอกจากนี้ ยามค่าคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคาจะ
เห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ ามสว่างไสว งดงามยิง่ นัก
พาทุกท่านพักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

14.00 น.

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 ี่เขาลูกนี้เมื่อพันกว่าปี มาแล้ว

16.00 น.

นาท่านเดินทางถึงบ้ านม้ ง ดอยปุย เป็ นหมู่บา้ นชาวเขา ที่เปิ ดให้นักท่องเที่ยวได้มาเยีย่ มเยือนสัมผัสวิถีชีวิต
แบบชาวเขา ที่นี่มีให้บริ การเช่าชุดชาวม้ง ใส่ ถ่ายรู ป เดินในสวนดอกไม้ มุมน้ าตกต่างๆมากมาย รวมไปถึง
ร้านอาหารเช่นร้านข้าวซอย อาหารพืน้ เมืองสุดอร่ อย นอกจากนี้ยงั มีร้านค้าขายของฝากและของที่ระลึก เช่น
ชุด-หมวกชาวเขา, สินค้าแฮนด์เมดฝี มือชาวเขาเผ่าม้ง หรื อจะเป็ นประเภทของกินเช่น ผลไม้ หรื อใบชาต่างๆ
อีกด้วย
พาทุกท่านเดิ นทางถึง “ไนท์ บาร์ ซาร์ เชี ยงใหม่ ” หรื อ คนเมือ งเชียงใหม่เรี ยกสั้นๆ ว่า ไนท์บาซาร์ แหล่ ง
ตลาดนัดของยอดนักช้อปซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นชาวต่างประเทศตลาดนัดแห่ งนี้ อยูใ่ จกลางเมืองเชียงใหม่ มี
ของขายหลากหลายผลิตภัณฑ์ตลอดสองข้างทางบนถนนช้างคลาน สิ นค้าทั้งพื้นเมือง เสื้ อผ้า เครื่ องเงิน
รองเท้า ผ้า กระเป๋ าเดินทาง ของที่ระลึกไปจนถึงของก็อ ปมีให้เห็นเต็มไปหมด ทุกท่านจะเข้าไปเดินชม
เดินช้อป หรื อหาของกิน (อาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ด้วยความปลอดภัยที่โรงแรมในตัวเมือง
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว)

18.00 น.

19.00 น.

วันที่สอง

ศู นย์ฝึกช้ างเชียงดาว-วัดท่ าตอน-สวนส้ มธนาธร-ตลาดชา

07.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์พร้อมกาแฟหอมกรุ่ นสักถ้วยพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

08.00 น.

ออกเดินทางสู่จงั หวัดเชียงราย

10.00 น

นาท่านเดิทางถึงศู นย์ ฝึกช้ างเชียงดาว เป็ นปางช้างที่ก่อตั้งขึ้นมานานแล้ว แต่เดิมเป็ นช้างที่ใช้สาหรับลากไม้
ต่อมามีการปิ ดสัมปทานป่ าไม้ จึงนาช้างมาบริ การนักท่องเที่ยวในการเดินชมป่ า และกลายมาเป็ นปางช้างเพือ่
การท่องเที่ยวในที่สุด สถานที่โดยรอบปางช้างค่อนข้างสวยงาม เนื่ อ งจากมีท้ งั ป่ าไม้และลาน้ าปิ ง อีกหนึ่ ง
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของคนรักช้าง ในพื้นที่ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยหมู่ไม้เขียวชอุ่มและขุนเขา
สูงชัน ขนาบข้างด้วยสายน้ าปิ ง ไหลระเรื่ อยในดินแดนต้นน้ า บรรยากาศของศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว จึงดูสงบ
ร่ มรื่ นในแวดล้อมของกลิ่นอายธรรมชาติ ทาให้ผมู ้ าเยือนคล้ายเดินทางย้อนกลับไปพบเจอ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันริ มแม่น้ ามาว ณ ร้านอุ่นไอมาว (มื้อที่ 3)

13.30 น.

นาท่านเดิ นทางเข้าชมวัดท่ าตอนวัดท่าตอนเดิ มเป็ นวัดเก่ าแก่ สันนิ ษฐานได้จาก วัตถุ โบราณที่ค น้ พบใน
บริ เวณนี้ วัดท่าตอนยังเป็ นสถาบันการศึกษาสาหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็ นศูนย์บาบัดยาเสพติด
และสงเคราะห์ชาวเขา เป็ นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม และเนื่ องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
ครองราชย์เป็ นปี ที่ 50 ทางวัดได้ริเริ่ มโครงการก่อสร้างเจดียแ์ ก้วเฉลิมพระเกียรติไว้บนยอดเขา ด้านบนมีจุด
ชมวิวซึ่งจะมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น้ ากกไหลคดเคี้ยวอยูเ่ บื้องล่าง

15.00 น.

นาท่านเดินทางเที่ยวชมสวนส้ มธนาธร (สวนแปดท่ าตอน) เป็ นสวนส้มที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของเชียงใหม่
ซึ่ งสวนส้ม ธนาธรแห่ งนี้ เป็ นที่รู้จกั กันดี ในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพ จนอาจกล่ าวได้ว่าเป็ นที่ น่าภาคภู มิ ใจของ
ชาวเมืองฝางซึ่ งเป็ นเมืองต้นกาเนิ ดของส้มพันธุ์สายน้ าผึ้งเลยทีเดียว ที่นี่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณบัณฑูร จิระวัฒนา
กูล โดยเป็ นสวนส้มที่สามารถปลูกส้มได้มากกว่า 10 สายพันธุ์ แต่ที่รู้จกั กันดี คือ ส้มสายน้ าผึ้ง ส้มฟรี มองต์
ธนาธร และปั จจุบนั ได้พฒั นให้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้าไป ชมสวนและชิมน้ าส้ม
สดๆ พร้อมกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลับบ้าน นาท่านนัง่ รถรางชมสวน

17.00 น.

พาทุกท่านเดินทางเที่ยวชม ตลาดชา ซึ่ งที่ตลาดชาดอยแม่สลองแห่ งนี้ มีชาให้เลือกมากมายหลายประเภท
ครับ ทั้งชา อู่หลงก้านอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12 ชาสี่ฤดู ชาโสม ชาข้าวหอม ชามะลิ ชาหมื่นลี้และชนิดอื่นๆอีก
มากมาย ซึ่ งสรรพคุณของชาจะไม่แตกต่างกันมากนัก เช่นป้องกันโรคมะเร็ ง ป้ องกันโรคเบาหวาน ลดความ
อ้วน ซึ่งนอกจากจะเป็ นยาแล้ว ชายังเป็ นเครื่ องดื่มที่ชาวจีนนิยมดื่มกันอีกด้วย

18.00 น.

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางถึง “ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ ท ” ที่นี่คือที่พกั อันแสนอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติที่
บริ สุทธิ์ใจกลางหุบเขาและสวนดอกไม้ที่สวยงาม ให้บรรยากาศเย็นสดชื่นตลอดเวลาที่ท่านพานัก ณ ที่แห่ ง
นี้ท่านสามารถชมวิวและถ่ายรู ปตามอัธยาศัยและ รั บประทานอาหารเย็นในที่พัก (มื้อที่4) ให้ท่านได้ลองชิม
อาหารจีนยูนานต้นตาหรับ อาทิเช่นขาหมู หมัน่ โถว พร้อมจิบชารสดี ท่ามกลางอากาศเย็นฉ่ า
(พักดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ ท ดอยแม่ สลอง หรื อเทียบเท่ า)

วันที่สาม

ไร่ ชา 101 - ไร่ ชาฉุยฟง – แม่ สาย –สามเหลีย่ มทองคา

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท

08.30 น.

เดินทางมุ่งหน้าสู่ ไร่ ชา 101 เป็ นไร่ ชาที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสุ ดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง
บริ เวณทางเข้าจะเห็นความสวยงาม ของของต้นชาเรี ยงรายเป็ นขั้นบันได สลับกับเบื้องหลังเป็ นทิวเขา จึงทา
ให้ภาพต่างนั้นงดงามราวกับอยูใ่ นห้วง แห่งความฝัน ไร่ ชา 101

10.00 น.

สัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ ไร่ ชาฉุยฟง ไร่ ชาคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย บรรยากาศโดยรอบ
เต็มไปด้วยไร่ ชาสีเขียวขจีสุดลูกหู ลูกตา ตัวไร่ ชาตั้งอยูบ่ นเนินเขาปลูกไล่ระดับลงมาเป็ นขั้นบันได มีร้านชา
เล็กๆ ตั้งอยูค่ ล้ายระเบียงยืน่ ไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่ นและอิ่มหนาไปกับเมนู สารพัดชา พร้อม
ชื่นชมความงามของไร่ ได้อย่างเต็มที่ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดถา้ ปลา หรื อ วัดพุทธสถานถา้ ปลา โดย ถ้ า
ปลา มีลกั ษณะเป็ นลาธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใต้ภูเขาหินปูน ไหลทะลุผา่ นภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออก
ทางหน้าปากถ้ าด้านทิศตะวันออกสายน้ า เหล่านี้มีตน้ กาเนิดมาจาก น้ าตกห้วยเนี้ย

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร แม่ สาย จากนั้นเดิ นช็อ ปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ตลาดดอยเวา
ตลาดชายแดนไทย-พม่ า จาหน่ ายสิ นค้านานาชนิ ด ประเภทอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า
เสื้ อผ้าแฟชั่นทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ เครื่ อ งประดับ รองเท้า กระเป๋ า เสื้ อกันหนาว อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหรี่
ของเล่ น เด็ ก ผ้าห่ ม ของใช้ ของกิ น ขนม ฯลฯ ราคาตั้งแต่ห ลักสิ บ ถึ งหลักพัน ส่ วนใหญ่ เป็ นสิ น ค้าจาก
ประเทศจีน

15.00 น.

ไปที่เดียวแต่ได้เที่ยวชมวิวถึง 3 ประเทศเลยทีเดียวคือ ไทย ลาวและพม่ าบริ เวณ สามเหลี่ยมทองคา แห่ งนี้
แรกเริ่ มเดิมทีเป็ นแหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลกโดยการนาทองคามาแลกกับฝิ่ น เมื่อวันเวลา
ผ่านไป การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นทาให้การค้าฝิ่ นเริ่ มหมดไปและถู กพัฒนามาเป็ นแหล่ งท่อ งเที่ยว
แทนจุดยอดนิยมที่นักท้องเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ได้คือ การถ่ายรู ป โดยเฉพาะ บริ เวณซุม้ ประตูสามเหลี่ยม
ทองคา

17.30น.

พาท่านส่งสนามบิน หรื อจุดนัดพบ จ.เชียงราย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

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 6-10 ท่ าน (รถตู้พร้ อมไกด์ ) ราคาท่ านละ 5,990 บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)

ที่พกั ระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม ดังนี้
โรงแรมฮอลิเดย์การ์ เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ ภูคา/โรงแรมเมย์ฟลาวเว่อร์
ที่พกั ระดับ 4 ดาว มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม (กรุ ณาโทรเช็ คราคา ราคาขึน้ อยู่กบั วันที่และช่ วงที่เข้ าพัก)
โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ววิ /โรงแรมฮอลิเดย์อนิ น์ /โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
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

