วันแรกของการเดินทาง

กรุ งเทพฯ – เชียงราย

18.00 น.

พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

19.00 น.

นาท่านออกเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ VIP สู่ จ. เชียงราย บริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่มบนรถ

23.30 น.

บริ การข้าวต้มรอบดึกที่ร้านอาหารสี่ แคว ริ เวอร์ ไซด์ จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 1)

วันทีส่ องของการเดินทาง

เชียงราย - พระธาตุดอยตุง - สวนดอกไม้ - ดอยแม่ สลอง - สวนส้ มธนาธร - วัดท่าตอน –
ดอยอ่างขาง

07.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้าที่ จ. เชียงราย ให้ท่านทาภารกิจส่ วนตัว พร้อมบริ การอาหารเช้าที่โรงแรมริ มจันทร์ รีสอร์ ท
(มื้อที่ 2)

08.30 น.

ออกเดินทางสู่ ดอยตุง นาท่านนมัสการ พระธาตุดอยตุงซึ่ งเป็ นปฐมพระธาตุศกั ดิ์ศิทธิ์ ของล้านนาและพระ
ธาตุประจาปี เกิดปี กุล ให้ท่านได้กราบขอพรเพื่อเป็ นสิ ริมงคล

10.30 น.

นาท่าน ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิ ดที่บานตลอดทั้งปี ณ สวนดอกไม้ไร่ แม่ฟ้าหลวง ให้ท่านได้เก็บภาพ
แห่งความประทับใจลงบนกล้องถ่ายรู ปตัวเก่ง หลังจากนั้นนาท่านชมหอพระราชประวัติ และ พระตาหนัก
ดอยตุงซึ่งเคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่า

12.30 น.

บริ การอาหารกลางวันที่ร้านอาหารโครงการหลวงดอยตุง (มื้อที่ 3)

14.00 น.

นาท่านออกเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง ให้ท่านได้ชมธรรมชาติแห่งขุนเขาที่สวยงามสองข้างทาง

16.00 น.

นาท่านชมความสวยงามของไร่ ชาพร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจ หลังจากนั้นนาท่านชิมชาที่ไร่ ชา 101

17.00 น.

นาท่านชม วิถีชีวติ ของชาวเขาเผ่าเย้า อาข่า ณ หมู่บา้ นสันติคีรี และวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนกองพล 93
บนดอยแม่สลองซึ่ งครั้งหนึ่งเคยช่วยทหารไทยรบกับพรรคคอมมิวนิสน์แห่งประเทศไทย หลังจากนั้นให้ท่าน
ได้ชิมชา ซื้ อเห็ดหอมจากร้านค้าของชาวบ้านกันตามอัธยาศัย

17.30 น.

นาท่านชม บ้านเกรี ยงศักดิ์ ซึ่ งชาวบ้านบนดอยแม่สลองร่ วมกันสร้างให้ท่านพลเอก เกรี ยงศักดิ์ ชมะนันน์
อดีตนายกฯ ผูท้ ี่นาพันธ์ชาชั้นดีจากประเทศใต้หวันมาปลูกบนดอยแม่สลองสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ดอยอ่าง
ขาง แวะชมวัดท่าตอน ชมเจดียก์ ระจกที่งดงามมาก ชมทิวทัศน์ความสวยงามของแม่น้ ากก

18.30 น.

แวะชม สวนส้มธนาธร ชมพันธุ์ส้มนานาชนิดอย่างสวยงามให้ท่านได้ถ่ายรู ปเก็บภาพแห่งความประทับใจ
หรื อเลือกชิมส้มตามอัธยาศัย หลังจากนั้นให้ท่านเตรี ยมตัวใส่ เสื้ อกันหนาวและถุงมือเพื่อเดินทางขึ้นสู่ ดอย
อ่างขาง

19.30 น.

นาท่านเดินทางถึงดอยอ่างขาง หลังจากนั้นบริ การอาหารมื้อค่าที่ร้านอาหารสุ วรรณภูมิ บนดอยอ่างขาง (มื้อที่
4) หลังอาหารมื้อค่านาท่านเช็คอินเข้าที่พกั พักบ้านสุ วรรณภูมิ หรื อเทียบเท่า มีน้ าอุ่นทุกห้อง พักห้องละ 4 - 5
ท่าน หลังจากนั้นให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย... ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ ามของการเดินทาง

ดอยอ่างขาง - จุดชมวิวอ่ างขาง - บ้ านนอแล - โครงการหลวง – วัดร่ องขุน

05.30 น.

นาท่านชมพระอาทิตย์ข้ ึนและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวอ่างขาง

06.30 น.

ชมทัศนียภาพของขุนเขาเขตชายแดนไทย-พม่า ที่ จุดชมวิวฐานปฎิบตั การนอแล และชม หมู่บา้ นชาวเขาเผ่า
ปะหล่อง

08.00 น.

บริ การอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังอาหารให้ท่านอาบน้ าทาภารกิจส่ วนตัวตามอัธยาศัย

09.30 น.

นาท่านชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลเมืองหนาว สวนบอนไซ แปลงทดลอง ปลูกพืชเมืองหนาวภายใน
โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเก็บความประทับใจกันอย่างเต็มที่ครับ

12.00 น.

บริ การอาหารกลางวันที่ร้านอาหารของโครงการหลวงฯบนดอยอ่างขาง(มื้อที่ 6)

13.00 น.

ให้ท่านได้เดินเล่นบริ เวณตลาดชาวเขาบนดอยอ่างขางตามอัธยาศัยหลังจากนั้นนาท่านเดินทางลงจากดอย
อ่างขาง เพื่อนาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย

15.30 น.

นาท่านชมความวิจิตรงดงามตระกาลตากับวัดที่เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ ที่วดั ร่ องขุน สร้างโดย
อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ศิลปิ นชื่อดังเสี ยงก็ดงั ให้ท่านเก็บภาพแห่งความสวยงาม

14.30 น.

นาท่านออกเดินทางสู่ ภูช้ ีฟ้า ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาน้อยใหญ่ ระหว่างการเดินทาง

19.00 น.

นาท่านเดินทานถึงที่พกั ภูช้ ี ฟ้าฮิลรี สอร์ ทหรื อเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค่า ที่หอ้ งอาหารของที่พกั
(มื้อที่7) หลังมื้ออาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย ......ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง

ชมทะเลหมอกบนยอดดอยภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ดอยผาหม่ น - นา้ ตกภูซาง -วัดพระนั่งดิน –
วัดศรีโคมคา

05.30 น.

ท่านเดินทางขึ้นจุดชมวิวภูช้ ี ฟ้า ชมพระอาทิตย์ข้ ึนและทะเลหมอกอันสวยงามมากๆๆยามเช้าที่แสนสดชื่น
เก็บภาพแห่งความประทับใจลงบนกล้องถ่ายรู ปตัวเก่ง

08.00 น.

บริ การอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหารของที่พกั หลังอาหารให้ท่านอาบน้ าทาภารกิจส่ วนตัวกันตาม
อัธยาศัย

10.00 น.

นาท่านเดินทางไปเที่ยวกันต่อที่หมู่บา้ นชาวจีนฮ่อดอยผาตั้ง ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาที่สวยงาม ชมประตู
สยามผาบ่อง จุดชมวิว201 ซึ่ งมองเห็นประเทศลาวและแม่น้ าโขงได้ชดั เจน ชมทะเลหมอกบนดอยผาตั้งที่
สวยงามมาก

12.00 น.

บริ การอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนดอยผาตั้ง (มื้อที่ 9)อิ่มอร่ อยกับอาหารจีนยูนนาน(รับประกันความ
อร่ อย)

14.00 น.

นาทุกท่านเดินทางชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวและ สวนไม้ประดับอันสวยงามที่ โครงการเกษตรที่สูง ดอยผา
หม่น

16.00 น.

นาทุกท่านเลือกซื้ อและชมสิ นค้าOTOP (ผ้าไหมทอมือ ณ บ้านฮวก)

16.30 น.

จากนั้นนาท่านชมความสวยงามจากธรรมชาติของ น้ าตกภูซาง Unseen in Thailand

17.00 น.

นาทุกท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคา นาท่านชมศิลปะไทยลื้อและนมัสการ พระเจ้านัง่ ดิน ที่ วัดพระนัง่ ดิน Unseen
in Thailand

18.00 น.

นาทุกท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองพะเยา นมัสการ พระเจ้าตนหลวง ที่ วัดศรี โคมคา เพื่อเป็ นสิ ริมงคลและสักการะ
อนุสารี ยพ์ อ่ ขุนงาเมือง

19.00 น.

บริ การอาหารเย็นที่ร้านเรื อเสบียงบรรยากาศสบายๆริ มกว๊านพะเยา (มื้อที่ 10) หลังมื้ออาหารนาท่านออก
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ

วันที่ห้าของการเดินทาง
05.00 น.

กรุ งเทพมหานคร

นาท่านเดินทางถึงกรุ งเทพมหานครโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

