เชียงราย - เชียงใหม่ -พระตาหนักดอยตุง/สวนแม่ ฟ้าหลวง/พระธาตุดอยตุง – ล่องเรือแม่ นา้ โขง – สามเหลีย่ มทองคา – ช็อปปิ้ งทีต่ ลาด
แม่ สายเทีย่ วชายแดนไทยพม่ าที่ จ. ท่าขีเ้ หล็ก เจดีย์ชเวดากอง จาลอง (จุดชุ มวิว จ. ท่ าขีเ้ หล็ก) วัดพระพุทธรู ปหยกขาว ตลาดพลอย
ตลาดเครื่องใช้ ไฟฟ้า ราคาถูก – วัดร่ องขุน – เชียงรายไนท์ บาซาร์ – ขันโตกดินเนอร์ – เชียงใหม่ ไนท์บาซาร์ – ไหว้ พระธาตุดอยสุ เทพ –
ขันโตกดินเนอร์ - ขึ่ช้าง ล่องแพไม้ ไผ่ – นั่งเกวียน – ชมการแสดงช้ างแสนรู้
วันแรกของการเดินทาง
18:00 น.

เจ้าหน้าที่ของรักเมืองไทยทัวร์ รับท่านที่จุดนัดหมาย

18:30 น.

เดินทางสู่ ภาคเหนื อโดยรถปรับอากาศ V.I.P. ฟังคาบรรยายแนะนาข้อมูลต่างๆจากมัคคุเทศก์อารมณ์ดี เพลิดเพลินกับ
การชม D.V.D. พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
บริ การข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่1) ณ.ร้านอาหารสี่ แควริ เวอร์ ไซด์ จ.นครสวรรค์

23:30 น.

วันทีส่ องของการเดินทาง

สามเหลีย่ มทองคา – ล่องเรือชมสองฝั่งโขง – เกาะดอนซาว

07.00 น.

นาท่านเดินทางถึงจังหวัดเชียงราย ให้ท่านได้ทาภารกิจส่ วนตัว ล้างหน้าแปรงฟัน หลังจากนั้นบริ การอาหารมื้อเช้า (มื้อ
ที่2) ณ ร้านอาหาร

11:00 น.

นาท่านท่องเที่ยวที่ตลาดเชียงแสน (ตลาดผลไม้สดจากประเทศจีน)

11:30 น.

นาท่านชมดินแดนสามเหลี่ยมทองคาซึ่ งมีแม่น้ าโขงกั้นระหว่าง 3 ประเทศ ไทย-ลาว-พม่า หลังจากนั้นนาท่านล่องเรื อ
ชมทัศนียภาพของสองฝั่งโขง หลังจากนั้นนาท่านแวะชม เกาะดอนซาว(DUTY FREE)ให้ท่านเลือกซื้ อของตาม
อัธยาศัยหลังจากนั้นนาท่านกลับฝั่ง

12:30 น.

บริ การอาหารเที่ยงที่ (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหารริ มแม่น้ าโขง

14.30 น.

นาท่านเดินทางถึง อ.แม่สาย ให้ท่านได้ซ้ื อสิ นค้าราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีวางขายอยูต่ ่าง ๆ มากมายบริ เวณ
ตลาดแม่สาย

15:30 น.

ให้ท่านข้ามสู่ ประเทศเพื่อนบ้าน(พม่า) ที่ จ. ท่าขี้เหล็กชมเจดียเ์ ชวงดากองค์ องค์จาลองซึ่ งมีขนาดเท่าองค์จริ ง
หลังจากนั้นนาท่านนมัสการพระพุทธรู ปหยกขาว นาท่านเดินเล่นตลาดพลอย ตลาดเครื่ องใช้ไฟฟ้ า

18:30 น.

บริ การอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ที่ตวั เมืองเชียงราย ณ.ร้านอาหารสลุงคา อาหารพื้นเมืองอร่ อย ๆ บรรยากาศสบาย ๆ แบบ
ล้านนา

19:30 น.

นาท่านเดินเล่นที่ตลาดเชียงรายไนท์บาซาร์ แม่คา้ จะมีท้ งั คนในตัวเมืองและชาวเขา(จะมีช่วงฤดูหนาว)

21:00 น.

นาท่านเช็คอินเข้าที่พกั ที่ โรงแรม GOLDEN PINE RESORT เชียงราย/หรื อเทียบเท่า ( พักห้องละ 2 ท่าน )ให้ท่าน
พักผ่อนกันตามอัธยาศัย ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ ามของการเดินทาง

พระธาตุดอยตุง - ไร่ แม่ ฟ้าหลวง – วัดร่ องขุน – ขันโตกดินเนอร์

07:30 น.

บริ การอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารของที่พกั หลังอาหารเช้าให้ท่านเก็บสัมภาระเพื่อให้ท่านเดินทางท่องเที่ยว
กันต่อไปยังจุดหมายข้างหน้า คือ จ. เชียงใหม่

09:00 น.

นาท่านนมัสการพระธาตุดอยตุง ซึ่ งเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองชาวล้านนา

10:00 น.

นาท่านชมพระตาหนักดอยตุงซึ่ งเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่าเป็ นศิลปะระหว่างสวิตเซอร์ แลนด์และล้านนาผสมผสาน
กันได้อย่างลงตัวและงดงามมาก หลังจากนั้น นาท่านชมไร่ แม่ฟ้าหลวงถือว่าเป็ นแปลงดอกไม้ที่สวยที่สุดในประเทศ
ไทย มีดอกไม้บานตลอดทั้งปี

12:30 น.

บริ การอาหารเที่ยง (มื้อที่ 6) มื้ออร่ อยบรรยากาศสดชื่นริ มคลอง ณ. ร้านอาหารของโรงแรมริ มจันทร์ รี สอร์ท

14:00 น.

นาท่านชมสถาปั ตยกรรมที่งดงาม ณ วัดร่ องขุนซึ่ งเป็ นผลงานชิ้นเอกของศิลปิ น ชื่ อดัง อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์

17:00 น.

นาท่านเช็คอินเข้าที่พกั โรงแรม Holiday Gardern Changmai หรื อเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)ให้ท่านทาภารกิจ
ส่ วนตัวตามอัธยาศัย

18:00 น.

พร้อมเพรี ยงกันที่ล็อบบี้ของที่พกั หลังจากนั้นนาท่านเดินทางท่องเที่ยวกันต่อ

18:30 น.

บริ การอาหารค่า (มื้อที่ 7) ต้อนรับท่านสู่ เมืองเชียงใหม่ในแบบฉบับของขันโตกดินเนอร์ ณ. ศูนย์วฒั นธรรมเชียงใหม่
เพลิดเพลินกับชมฟ้ อนราของชาวล้านนาและเอร็ ดอร่ อยกับอาหารตามแบบฉบับของชาวเหนื อ

20:00 น.

นาท่านชมการฟ้ อนราของชาวเขาเผ่าต่างๆให้ท่านถ่ายรู ปที่ละลึกกับชาวเขาตามอัธยาศัย

21:00 น.

นาท่านเดินเล่น / ช้อปปิ้ ง ณ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ ให้ท่านเพลิดเพลินกับสิ นค้านานาชนิ ด หลังจากนั้นนาท่านเดินทาง
กลับที่พกั

22:30 น.

ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เจอกันพรุ่ งนี้........ราตรี สวัสดิ์..........

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง

ชมการแสดงของช้ างแสนรู้ – แพไม้ ไผ่ – พระธาตุดอยสุ เทพ - นั่งเกวียน

08:00 น.

บริ การอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10:00 น.

นาท่านชมการแสดงของช้างแสนรู ้ หลังจากนั้นนาท่านนัง่ ช้างชมธรรมชาติที่สวยงามของผืนป่ าเชียงใหม่ ในบางช่วง
สนุกสนานกับการนัง่ ช้างตะลุยลาน้ าแม่แตงใช้เวลาประมาณ 40 นาที หลังจากนั้นนาท่านสัมผัสวิถีชีวติ การเดินทางใน
อดีต โดยการนัง่ เกวียนเดินทางท่องเที่ยวกันต่อ อีกประมาณ 40 นาทีเพื่อมาสู่ ท่าแพ หลังจากนั้นนาท่านท่องเที่ยวกันต่อ
โดยการนัง่ แพไม้ไผ่ (ไม่อนั ตรายครับเพราะล่องแพแบบ สบายๆ) ล่องผ่านลาน้ าแม่แตง เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม
ของสองฟากฝั่งน้ า ให้ท่านถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัย

12:30 น.

บริ การอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ ต์ (มื้อที่ 9) ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ที่ปางช้างแม่แตง

17:00 น.

นาท่านเที่ยวชมพระธาตุดอยสุ เทพ เป็ นพระธาตุประจาปี เกิดปี มะแม ตั้งอยูบ่ นยอดดอย “อุจฉุบรรพต” บ้างก็
เรี ยกว่า “ดอยอ้อยช้าง” หรื อ “ดอยกาละ” หรื อที่รู้จกั กันในปั จจุบนั ว่า “ดอยสุ เทพ” (ซึ่งตั้งตามนามของ สุ เทวฤาษี ที่เคย
บาเพ็ญตบะอยูท่ ี่ดอยนี้ ) อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ องค์พระธาตุเจดียน์ ้ นั เป็ นแบบล้านนาสมัยหลังรัชกาลพระเมือง
แก้ว วันวิสาขบูชา จะมีประเพณี นมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยสุ เทพ

18:00 น.

บริ การอาหารมื้อค่า (มื้อที่ 10) ณ ร้านอาหาร

19.30 น.

นาท่านเดินทางกลับกรุ งเทพมหานคร

วันที่ห้าของการเดินทาง
05:00น.

กรุ งเทพ

นาท่านเดินทางถึงกรุ งเทพมหานครโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

ราคาผูใ้ หญ่ท่านละ 7,500 บาท
เด็กอายุ 5-10 ปี คิด 75% ของราคาเต็ม
เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ฟรี
อัตราค่ าบริการนี้รวม
- รถตูป้ รับอากาศหลังคาสู งรุ่ นใหม่
- มัคคุเทศก์
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม
- ค่าประกันชีวติ วงเงินสู งสุ ดท่านละ 1,000,000.- บาท
- ค่าโรงแรมที่พกั จานวน 2 คืน พักเชียงราย 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) /พักที่เชียงใหม่ 1 คืน
(ห้องละ 2 ท่าน)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อ 02-873-6880 (AUTO)

