ท้าลมหนาว เที่ยว 3 ดอย เชียงราย- เชียงใหม่
ดอยม่อนแจ่ม - ดอยตุง-ดอยแม่สลอง
ไร่สตรอเบอร์รี่ - พระตาหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง

กำหนดเดินทำง : สอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่
วันแรก

กรุ งเทพ - เชียงราย

18.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เชี ยงราย โดยรถปรับอากาศ แวะ
บริ การข้าวต้มรอบดึก ณ ร้านอาหาร จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 1)

วันทีส่ อง

ไร่ องุ่นเอเดน - ดอยม่ อนแจ่ ม – ไร่ สตรอเบอร์ รี่วงค์ วาน - วัดต้ นเกว๋น - ขันโตกดินเนอร์

เช้า

21.00 น.

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 2)โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนส์ เปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถตูป้ รับอากาศ เดินทาง
สู่ ไร่ องุ่นเอเดนเป็ นไร่ องุ่นไร้เมล็ดที่เปิ ดให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและถ่ายรู ปสัมผัสกับไร่ องุ่นพวงโต ที่ห้อยระย้า
จากต้น ละลานตามาก ซึ่ งเราสามารถเข้าไปเลือก ตัดจาก ต้นมาชัง่ กิโลด้านนอกได้…..จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ ดอยม่อน
แจ่มตั้งอยูบ่ นสันเขาในระดับความสู งประมาณ1,350 เมตรจากระดับน้ าทะเล เป็ นส่ วนหนึ่งของศูนย์พฒั นาโครงการ
หลวงหนองหอยตั้งอยู่บริ เ วณหมู่ บา้ นม้งหนองหอย อ.แม่ ริม บนม่ อนแจ่ มมี อากาศหนาวเย็นสบายตลอดทั้งปี
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ โดยรอบ มองเห็นทิ วเขาสลับกันไปไกลสุ ดลูกหู ลูกตา อีกด้านก็จะเป็ นไร่ ปลูกพืชผัก
เมืองหนาวต่างๆของโครงการหลวง
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) ที่ ร้านอุ่นไอรัก ร้านอาหารบรรยากาศท่ามกลางหุบเขา
แวะชมไร่ สตรอเบอร์รี่วงค์วาน อ.สะเมิงตั้งอยูก่ ลางหุบเขา อ.สะเมิง จ.เชี ยงใหม่ ปลูกสตรอเบอรี่ แบบชี วภาพปลอด
สารจึงทาให้ทางไร่ ฯได้ผลสตรอ เบอรี่ ผลใหญ่ สวยสด ปลอดภัยจากสารพิษต่างๆซึ่ งน่ารับประทาน อย่างมากเชิ ญ
เก็บสตรอเบอร์ รี่สดๆ ได้ตามสะดวก….ตามรอยละครเรื่ องรอยไหมที่วดั ต้นเกว๋ นวัดแห่ งนี้ เป็ นต้นแบบของหอคา
หลวง เคยเป็ นที่ถ่ายทาละครเรื่ องรอยไหม วัดแห่ งนี้ มีความโดดเด่นด้านการแกะสลักที่มีลวดลายอ่อนช้อยงดงาม
ในแบบสถาปั ตยกรรมแบบล้านนา โดยฝี มื อช่ างหลวงแห่ งราชสานักเชี ยงใหม่และมี ศาลาจตุ รมุขหลังเดี ยวใน
ล้านนา
เช็คอินเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนส์หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารแบบขันโตก ขันโตกดินเนอร์ (มื้อที่4) และชมการแสดงพื้นเมื อง การฟ้ อนเล็บ ฟ้ อนเทียน
นอกจากนั้นการแสดงอื่นๆ ที่ จดั ให้มีคือ ฟ้ อนดาบ ฟ้ อนเงี้ ยว ฟ้ อนน้อยใจยา ฟ้ อนมุย้ เชี ยงตา หรื อฟ้ อนสาวไหม
รวมถึงการละเล่นประยุกต์ของชาวเขาเผ่าต่าง
นาคณะกลับเข้าสู่ ที่พกั

วันทีส่ าม

เชียงใหม่ -วัดท่าตอน-สวนส้ มธนาธร-ดอยแม่ สลอง-เชียงราย

เช้า
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ ห้องอาหารของโรงแรมออกเดินทางต่อไปยัง จ.เชียงราย โดยใช้เส้นทาง อ.ฝาง
แวะรับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ ท์ ณ ร้ านอาหารท่ าตอนชาเล่ ต์ (มื้อที่6)
ชม วัดท่ าตอน ซึ่ งเป็ นที่ประดิษฐานของพระโพธิ สตั ว์กวนอิมยืนประทานน้ า ให้ผเู ้ ลื่อมในศรัทธากราบไหว้ และ
ชมวิวแม่น้ ากกที่เว้าโค้งงดงามตลอดทั้งสองฝั่งแวะชม สวนส้ มธนาธร ให้ท่านนัง่ รถรางชมสวนส้มที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย ชมวิวทิวทัศน์กว้างไกลสุ ดสายตา และเลือกซื้ อส้มสายน้ าผึ้งสดๆจากสวนเป็ นของฝากกลับบ้าน

เที่ยง
บ่าย

17.00 น.
19.00 น.

18.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ ดอยแม่ สลองเข้าคาราวะสุ สานนายพลต้วน และชิมชารสเลิศของเมืองไทย เลือกซื้ อสิ นค้านานา
ชนิดจากชาวเขาที่ตลาดดอยแม่สลอง
บริ การอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารสลุงคา (มื้อที่7)
เข้าที่พกั โรงแรมลาเวียอองโรส

วันทีส่ ี่

ดอยตุง – สวนแม่ ฟ้าหลวง – แม่ สาย – วัดร่ องขุ่น - กว๊านพะเยา

07.00 น.
09.30 น.

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ดอยตุง โดยใช้เส้นทางเดิม
เดินทางถึงดอยตุง เข้าชม พระตาหนักดอยตุง ซึ่ งเคยเป็ นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรี
นคริ นทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิ ลปะล้านนากับชาเลย์ของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ มีการ
แกะสลักไม้ตามกาแล เชิ งชายและขอบหน้าต่างเป็ นลวดลายต่าง ๆ โดยฝี มือช่ างชาวเหนื อ รอบ ๆ พระตาหนักมี
สวนดอกไม้หลากพันธุ์ หลายสี ให้ความสวยงามสดชื่ น สวนแม่ ฟ้าหลวง อยู่ดา้ นหน้าพระตาหนักดอยตุง มีเนื้ อที่
ประมาณ 10 ไร่ เป็ นสวนดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกซัลเวียพิทูเนี ย บีโกเนี ย กุหลาบ ดอกลาโพง ไม้ยืนต้นและซุ ม้
ไม้เลี้อยอีกมากกว่า 70 ชนิด
บริ การอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ ท์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรมวังทอง ทาเรื่ องผ่านแดนเข้าสู่ ประเทศพม่า เชิ ญท่านเลือก
จับจ่ายสิ นค้าพื้นเมือง อาทิ ผลไม้ สบู่ สมุนไพร สุ ราต่างประเทศ ฯลฯ ที่มีให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าราคาถูกมากมาย
หลากหลายชนิด ณ ตลาดท่ าขีเ้ หล็ก เชิญท่านถ่ายรู ปคู่กบั ป้าย เหนือสุ ดแดนสยาม ไว้เป็ นที่ระลึกชมสิ นค้านานาชนิด
จากนั้นเข้าชม วัดร่ องขุ่น วัดที่สร้างขึ้นตามความเชื่อของคนที่ได้ศึกษาธรรมะมาอย่างดีและอุทิศตนเองและเงินทอง
เพื่อสร้างศาสนสถานที่สวยงามวิจิตรตระการตาด้วยโทนสี ขาว โดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์
บริ การอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารแสงจันทร์ ริ มกว๊านพะเยา หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
กรุ งเทพ 05.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
----------------------------------------------------------

12.30 น.

17.00 น.
19.30 น.
วันที่ห้า

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางดังกล่ าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั ความปลอดภัย และผลประโยชน์ ของท่ านเป็ นสาคัญ.

อัตราค่ าบริการ เดินทางขั้นต่า 40ท่าน
เดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่ านละ

สอบถาม

8,900 บาท

เด็กตา่ กว่ า 12 ปี
มีเตียงเสริม
7,900 บาท

เด็กตา่ กว่ า 12 ปี
ไม่ มเี ตียงเสริม
6,900 บาท

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ าน
ละ
2,000 บาท

อัตรานีร้ วม - ค่ารถปรับอากาศ - ค่าที่พกั ห้องพัก 2- 3 ท่าน - ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่ องดื่มบริ การบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ - ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท - มัคคุเทศก์นาเที่ยว
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี) - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการ
สิ่งทีค่ วรนาติดตัวไปด้ วย ครี มกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรู ป, ยารักษาโรคประจาตัว
เงื่อนไขการจอง และการสารองทีน่ ั่ง การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริ ษทั ได้รับเงินมัดจา ท่านละ 3,000
กรณียกเลิกการเดินทาง แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทางจะไม่คืนเงินทั้งหมด

