โปรแกรมทัวร์ เชียงราย –เชียงใหม่ 3วัน 2 คืน (รหัส T3)
สวนแม่ ฟ้าหลวงดอยตุง–ไร่ ชาฉุยฟง– แม่ สาย-ไร่ บุญรอด–วัดร่ องขุ่น–นา้ พุร้อนแม่ ขะจาน
อุทยานแห่ งชาติดอยอินททนท์ –พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – ตลาดม้ ง

วันแรก

ไร่ ชาฉุยฟง– แม่ สาย–สวนดอกไม้ ดอยตุง -ดินเนอร์ ริมแม่ นา้ กก

08.00 น.

รับสมาชิกทีส่ นามบินเชียงราย หรื อจุดนัดพบในตัวเมืองเชียงราย

10.00 น.

พาทุกท่านเดินทางถึง “ไร่ ชาฉุยฟง” ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่บา้ นพญาไพร ตาบลเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวงและ
อาเภอแม่จนั จังหวัด เชียงราย เป็ นแหล่งปลูกชาชั้นดี ตั้งอยูใ่ นภูมิประเทศแถบเทือกเขาสู ง ด้วยความความ
สวยงามของไร่ ชาที่ ก ว้างใหญ่ ก ว่าพัน ไร่ โดยจะปลู กโค้งวนตามสัน เขาและลดหลั่น เป็ นขั้น บัน ไดซึ่ ง ดู
สวยงามแปลกตากว่าไร่ ชาที่อื่นทาให้ไร่ ชาฉุยฟงกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน จังหวัดเชียงราย

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารที่อาเภอแม่สาย (มื้อที่ 1)

12.30 น.

น าท่ า นเดิ น ช็ อ ปปิ้ งตามอัธ ยาศัย ที่ ตลาดดอยเวา ตลาดชายแดนไทย-พม่ า จ าหน่ า ยสิ น ค้า นานาชนิ ด
ประเภทอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เครื่ องใช้ไฟฟ้า เสื้ อผ้าแฟชัน่ ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ เครื่ องประดับ รองเท้า
กระเป๋ า เสื้อกันหนาว อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหรี่ ของเล่นเด็ก ผ้าห่ ม ของใช้ ของกิน ขนม ฯลฯ ราคาตั้งแต่
หลักสิบถึงหลักพัน ส่วนใหญ่เป็ นสินค้าจากประเทศจีน

15.00 น.

นาทุกท่านเดินทางสู่ “ดอยตุง”พาท่านเดินชม “สวนแม่ ฟ้าหลวง” ซึ่ งเป็ นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 บนพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ใกล้กบั พระตาหนักดอยตุง

17.30 น.

พาทุกท่านเดิ นทางกลับสู่ ตวั เมือ งเชียงราย แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารริ มแม่ น้ ากกพร้อมชม
พระอาทิตย์ตกดินริ มแม่น้ ากก เชียงราย (มื้อที่ 2)

18.30 น.

พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ด้วยความปลอดภัยที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงราย
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย ระดับ 3 ดาว)

วันที่สอง

ไร่ บุญรอด – วัดร่ องขุ่น – นา้ พุร้อนแม่ ขะจาน –Chiangmai Night Bazaar

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

08.30 น.

พาทุกท่านเดินทางถึง“ไร่ บุญรอด” เป็ นไร่ ของบริ ษทั บุญรอด ผูผ้ ลิตเบียร์สิงห์ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แห่ งใหม่ ภายในไร่ บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลู กข้าวบาร์เล่ของเบียร์สิงห์ซ่ ึ งอยูด่ ้านหน้าแล้ว ยังมี พ้นื ที่
เกษตรกรรมรวมถึงไร่ ชากว่า 600 ไร่ อีกทั้งยังปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน (รถจอด 3
จุด จอดหน้ าไร่ +จุดชมวิวไร่ ชา+หอซิ ปไลน์ ) (ทัวร์ ไม่ รวมค่ารถรางและค่ าเครื่ องเล่ น กรณีลูกค้ าต้ องการใช้
บริการเพิ่มเติม)

10.00 น.

พาทุกท่านเดินทางถึง“วัดร่ องขุ่น”ตั้งอยูใ่ นอาเภอเมืองถือเป็ นอีกหนึ่ งแลนด์มาร์คที่ตอ้ งไปเมื่อไปเยือนเมื่อ
ไปถึงจังหวัดเชียงราย สาหรับ “วัดร่ องขุ่น”วัดที่ออกแบบและก่อสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์”
จิตรกรเรื องนามที่อุทิศตนสร้างวัดอันยิง่ ใหญ่น้ ีข้ นึ เพือ่ ถวายเป็ นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทาง
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปั จจุบนั

12.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

14.00 น.

นาท่านเดินทางถึง วัดแสงแก้ วโพธิญาณ เป็ นวัดที่มีความงดงามมาก สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่
ครู บาอริ ยชาติได้มีนิมิตเห็นเนิ นเขาไม่สูงนัก มีตน้ ไม้ให้ร่มเงาลล้อมรอบด้วยป่ าไผ่สงบร่ มรื่ นเหมาะแก่การ
สร้างพุทธสถานอย่างยิง่ จึงเล่านิ มิตนั้นให้พ่อ หลวงยา ศรี ทาและชาวบ้านฟั ง คณะชาวบ้านจึงนาครู บาอริ
ยชาติสารวจพื้นที่โดยรอบ จนมาถึงท้ายหมู่บา้ นห่ างจากหมู่บา้ นประมาณ 1.5 กิโลเมตร เรี ยกว่า "ดอยม่อน
แสงแก้ว" ครู บาเห็นว่าเนิ นเขานี้ คล้ายกับในนิ มิตไม่ผิดเพี้ยน เนินดอยม่ อนแสงแก้ ว จึงได้ กลายเป็ นวัดแสง
แก้ วโพธิญาณ มาจนทุกวันนี้

16.00 น.

นาท่านแวะพักที่ เป็ นน้ าพุร้อนที่เกิดจากธรรมชาติ มีสองบ่อ ภายในมีร้านกาแฟให้ท่านได้ชิม มีร้านขายของ
ที่ระลึกให้ทา่ นได้เลือกซื้อเลือกชมได้ตามอัธยาศัย

18.00 น.

พาทุกท่านเดินทางถึง “ไนท์ บาร์ ซาร์ เชี ยงใหม่ ” (อาหารเย็นตามอัธยาศัย) แหล่งตลาดนัดของยอดนักช้อป
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นชาวต่างประเทศตลาดนัดแห่งนี้ อยูใ่ จกลางเมืองเชียงใหม่ มีของขายหลากหลายผลิตภัณฑ์
ตลอดสองข้างทางบนถนนช้างคลาน สินค้าทั้งพื้นเมือง เสื้อผ้า เครื่ องเงิน รองเท้า ผ้า กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

19.00 น.

พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ณ โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม

ดอยอินทนนท์ -นา้ ตกวชิรธาร- เจดีย์นภเมทนีดล –นา้ ตกวชิรธาร

07.00 น.
10.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ดว้ ยกาแฟหอมกรุ่ นพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
ออกเดินทางมายัง “น้าตกวชิรธาร”ความงามแห่งดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า “น้ าตกตาดฆ้องโยง” ภายหลัง
ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
พาทุกท่านพักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)
พาทุกท่านออกเดิ นทางถึ ง“อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ ” เป็ นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565
เมตร จุดสิ้ นสุ ดของทางหลวงหมายเลข 1009 มี สภาพอากาศหนาวเย็น ตลอดปี เป็ นที่ต้ งั สถานี เรดาร์ ของ
กองทัพอากาศไทยและเป็ นที่ป ระดิ ษฐานสถู ป เจ้าอิ นทวิช ยานนท์ เจ้าเมื อ งเชี ยงใหม่ อ งค์สุ ดท้าย มี พ้ืน ที่
ครอบคลุมอยูใ่ นท้องที่อาเภอดอยหล่อ อาเภอจอมทองและอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ
482.4 ตารางกิโลเมตร หรื อ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสู งสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซ่ ึ งเป็ นส่ วน
หนึ่ งของเทือ กเขาหิ มาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่ า เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย
สภาพภูมิ ประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับ ซับ ซ้อ น มี ดอยอิ น ทนนท์เป็ นยอดเขาที่ สูงที่ สุด สู งจาก
ระดับน้ าทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มีระดับสู งรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สู งจากระดับน้ าทะเล 2,330
เมตร ป่ าอินทนนท์น้ ี เป็ นแหล่งกาเนิ ดของต้นน้ าแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน
และเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นน้ าแม่ปิงที่ ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม
เช่น น้ าตกต่าง ๆ โดยเฉพาะ “น้ าตกแม่ยะ” ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ
ใกล้กัน นั้ น ท่ า นสามารถเยี่ย มชมความงดงามของ “พระมหาธาตุ เจดี ย์ น ภเมทนี ด ล”องค์สี น้ าตาล
ประดิษฐานอยูบ่ นที่สูงสุ ดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กบั “พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิ ริ”องค์สี
ม่วงอมชมพู ตั้งอยูบ่ นกิโลเมตรที่ ๔๑.๕ ทางด้านซ้ายมือ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่ วมกับพสกนิกรชาว
ไทย โดยพระมหาธาตุเจดียน์ ภเมทนี ดล สร้างถวาย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว”เนื่ องในวโรกาสทรง

12.00 น.
13.00 น.

เจริ ญ พระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่ อ ปี พ.ศ.๒๕๓๐ และพระมหาธาตุเจดี ยน์ ภพลภูมิสิริ สร้างถวาย
“สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ”เนื่ องในวโรกาสทรงเจริ ญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อ ปี
พ.ศ.๒๕๓๕เป็ นเวลากว่า ๒๐ ปี แล้ว ที่พระมหาสถูปเจดียอ์ นั ยิง่ ใหญ่เพียงฟ้าจดดินองค์น้ ี ได้ประดิษฐาน
อย่างสง่างาม เป็ นที่เคารพสักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์

16.30 น.

17.00 น.

ใกล้กนั นั้นท่านสามารถแวะเยีย่ มชมตลาดม้ ง ณ อุทยานแหง่ชาติดอนอินทนนท์ ที่นี่เป็ นเหมือนร้านค้าชุมชน
ที่นาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผักผลไม้ ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเสื้อผ้า ต่าง ๆ
นานา มาวางขายราคาก็เท่า ๆ กัน แล้วแต่วา่ จะต่อรองราคาได้มากน้อยแค่ไหน
ส่งคณะทุกท่านถึงสนามบินเชียงใหม่ พร้อมความประทับใจ

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 5,990 บาท
อัตราค่าบริการ 6-9 ท่ าน (รถตู้พร้ อมไกด์ ) ราคาท่ านละ 5,500 บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)

ที่พกั ระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม ที่พกั ได้ดงั นี้
เชียงราย : ไดม่ อนปาร์ คอินน์ รีสอร์ ท /โรงแรมพิมานอินน์ / โรงแรมธันยาอิน
เชียงใหม่ : โรงแรมฮอลิเดย์การ์ เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ ภูคา/โรงแรมเมย์ฟลาวเว่อร์
ที่พกั ระดับ 4 ดาว มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้ อยู่กบั วันที่และช่ วงที่เข้ าพัก)
เชียงราย : โรงแรมเวียงอินริเวอร์ ไซด์ / โรงแรมแกรนด์ วสิ ต้ า / โรงแรมรสา
เชียงใหม่ : โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ววิ /โรงแรมฮอลิเดย์ อนิ 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

