แนะนำสถำนที่ท่องเที่ยว เชียงใหม่-เชียงรำย

สวัสดีครับวันนี ้ผมจะมาแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่นา่ สนใจอีกโปรแกรมหนึง่ สาหรับฤดูหนาว โปรแกรมนี ้ก็คือ เชียงรายเชียงใหม่-พะเยา-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง-บ้ านท่าตอน-ดอยอ่างขาง-วัดร่องขุน-ภูชี ้ฟ้ า-ดอยผาตัง-ดอยผาหม่
้
น-น ้าตกภูซางกว๊ านพะเยา(พักบ้ านสุวรรณภูมดิ อยอ่างขาง 1 คืน,พักบ้ านไร่ภฟู ้ าบนภูชี ้ฟ้ า 1 คืน) ราคาแพ็กเก็จเหมารวมท่านละ
6.900.- บาท เดินทางตามวันทีบ
่ ริ ษัทกาหนด(ทัวร์ เทศกาล) หรื อ 8 ท่านขึ ้นไปสามารถกาหนดวัน/เวลาเดินทางเองได้ เลย

ครับผม ยืนยันอยูท่ ี่ราคาเดิม 6.900.-บาท/1 ท่าน หากท่านพร้ อมแล้ วพวกเรามาชมภาพบรรยายพร้ อมกันดีกว่าครับ

พวกเราจะออกเดินทางจากกรุงเทพฯเวลาประมาณ 19.00 น. และจะแวะทานข้ าวต้ มรอบดึกที่ จ.นครสวรรค์ เวลาปรมาณ
23.00 น.ที่ร้านนี ้แหละครับบรรยากาศริ มแม่น ้าหลังอาหารรอบดึกเราก็จะเดินทางกันต่อไปเช้ าที่ จ.เชียงราย ทานอาหาร

มื ้อเช้ าที่โรงแรมอินคา/ลิตเติ ้ลดัก๊ / ริ มจัน รี สอร์ ท หรื อโรงแรมระดับเดียวกัน

หลังอาหารเช้ า/ทาภาระกิจส่วนตัวที่ตวั เมือง จ.เชียงราย พวกเราก็จะเดินทางขึ ้นไปนมัสการพระธาตุดอยตุงซึง่
เป็ นพระธาตุศกั ดิ์สทิ ธิ์ประจาปี กุน
ประวัติความเป็ นมาของพระธาตุดอยตุง ตามตานานระบุวา่ พระธาตุดอยตุงเป็ นเจดีย์แห่งแรกของล้ านนาสร้ าง
ขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.1454 โดยพระมหากัสสปะเถระและพระเจ้ าอุชตุ ราช กษัตริย์ผ้ คู รองนครโยนกนาคพันธุ์(ปั จจุบนั คือ เมือง
ล่ม อ.แม่จนั )ได้ อญ
ั เชิญพระบรมสารี ริกธาตุพระรากขวัญเบื ้องซ้ าย(กระดูกไหปลาร้ า)บรรจุในพระเจดีย์ สถิตยังดอยแห่งนี ้
และได้ ปัก "ตุง" ขนาดใหญ่บชู าความยาว 1,000 วาปลายชายตุงปลิวสะบัดถึงทีใ่ ดให้ หมายเป็ นเขตศักดิส์ ทิ ธิ์ดอยลูกนี ้จึงม
ชื่อว่า"ดอยตุง"
ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 องค์พระธาตุทรุดโทรมมาก ครูบาศรี วชิ ยั ได้ บรู ณะขึ ้นใหม่ โดยสร้ างเป็ นเจดีย์องค์ระฆัง
ขนาดเล็กสององค์บนฐานแปดเหลีย่ มตามศิลปกรรมแบบล้ านนาการบูรณะครัง้ หลังสุดมีขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดย
กระทรวงมหาดไทยได้ สร้ างพระธาตุ

รอยปั กตุง เป็ นรอยแยกบนพื ้น ยาวประมาณ 1 ฟุต อยูด่ ้ านหน้ าพระธาตุ เชื่อกันว่าเป็ นรอยแยกทีใ่ ชปั กฐานตุง
บูชาพระธาตุเมื่อ 1,000 ปี ก่อน ถ้ าท่านเอามือไปอังๆที่ปล่องนี ้จะรู้สกึ อุน่ น่ะครับ บางท่านก็จะเอาเหรี ยญหยอดลงไป
ทาบุญ(มีตระกร้ ารองรับด้ านล่างครับ)

หลังจากนันพวกเราก็
้
จะเดินทางมาที่พระตาหนักดอยตุงครับ พระตาหนักแห่งนี ้ถือเป็ นบ้ านหลังแรกของสมเด็จ
ย่าทาพิธีลงเสาเอกเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2530 สร้ างขึ ้นโดยพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ โดยเน้ นความเรี ยบง่ายและการใช้
ประโยชน์ ภายหลังสิ ้นพระชนม์ของสมเด็จย่า พระตาหนักยังได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดีและเปิ ดให้ ประชาชนทัว่ ไปเข้ า
เที่ยวชม สถาปั ตยกรรมของพระตาหนักเป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบล้ านนากับบ้ านพื ้นเมืองของสวิส

สร้ างบนไหล่เนินมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ ไกลสุดตา พระตาหนักมีสองชันและชั
้
นลอยชั
้
นบนแยกเป็
้
นสีส่ ว่ น แต่เ ชื่อมต่อกันเป็ น
อาคารหลังเดียวกันที่โดดเด่นสะดุดตา คือ กาแล และไม้ แกะสลักเป็ นเชิงชายลายเมฆไหลที่ออ่ นช้ อยโดยรอบภายในล้ วน
ใช้ ไม้ สนและไม้ ลงั ที่ใส่สนิ ค้ าเป็ นเนื ้อไม้ มีสอี อ่ นสวยงาม อีกจุดที่นา่ สนใจ คือ เพดานดาวภายในท้ องพระโรง แกะสลักจาก
ไม้ สนภูเขา เป็ นกลุม่ ดาวต่างๆล้ อมรอบระบบสุริยะ ส่วนบริ เวณผนังเชิงบันไดแกะสลักเป็ นพยัญชนะไทยพร้ อม
ภาพประกอบ

สวนแม่ฟ้าหลวงเป็ นสวนดอกไม้ เมืองหนาวในหุบเขาสร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เดิมมีพื ้นที่ 12 ไร่มีการปลูก
ดอกไม้ หมุนเวียนสลับให้ ออกดอกไม่ซ ้ากันตลอดฤดู ล้ อมรอบประติมากรรมชื่อ "ความต่อเนื่อง" เป็ นรูปเด็กยืนต่อตัวที่
กลางสวน นอกจากนี ้ยังจัดแต่งสวนหินซึง่ ประดับด้ วยหินภูเขากลมเกลี ้ยงขนาดใหญ่สวนน ้าอุดมด้ วยไม้ น ้าพันธ์ตา่ งๆบัว
และสวนปาล์ม ที่รวบรวมปาล์มไว้ มากมายในพื ้นที่ 13 ไร่สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื ้นที่รวมทังหมด
้
25 ไร่

ดอยแม่สลอง ไร่ชา101

หลังจากนันพวกเราก็
้
จะมาทานอาหารเทีย่ งที่ร้านคุ้มนายพล อาหารแนะนาที่นี่ก็คือ ขาหมูหมัน่ โถดอยแม่สลอง
แต่จริ งๆแล้ วผมคิดว่ายังมีอาหารชนิดต่างๆที่อร่อยๆอีกมากมายทีร่ ้ านนี ้ หลังอาหารเที่ยงให้ พวกเราได้ เลือกชอปปิ ง้ สินค้ า
ต่างๆจากชาวเขาครับ

น้ องไพโรจน์(ดอลล่า) หนึง่ ในทีมงานของรักเมืองไทยทัวร์ ครับ

หลังจากนันพวกเราก็
้
เดินทางมาที่สวนส้ มธนาธร ที่เป็ นไร่ส้มสายน ้าผึ ้งขนาดใหญ่และขึ ้นชื่อที่สดุ ของที่นี่ ฟั งการ
บรรยายขันตอนการปลู
้
กส้ มและรายละเอียดต่างๆ ถ้ าท่านใดต้ องการซื ้อเป็ นของฝากทางบ้ านที่ด้านหน้ าสวนก็มวี าง
จาหน่ายนะครับ

หลังจากนันพวกก็
้
เที่ยวกันต่อที่บ้านท่าตอน ภาพนี่ถา่ ยจากจุดชมวิววัดท่าตอน แม่น ้าที่ไหลคดเคี ้ยวก็คือ แม่น ้ากก ครับ

และแล้ วเราก็เดินทางมาถึงที่พกั คืนนี ้เราก็จะมาพักกันที่ดอยอ่างขาง(บ้ านพักสุวรรณภูมิ) มาชมบรรยากาศที่พกั กันดีกว่า

สาหรับบ้ านพักบนดอยอ่างขางจะเป็ นบ้ านพักรวมนะครับ พักห้ องละ 4-6 ท่านครับ เพราะโปรแกรมเที่ยวดอย
จะต้ องพักกันแบบน่ะครับ(ลุยๆหน่อยน๊ ะ)

ห้ องอาหาร

