เชียงราย – ภูชี้ฟ้า - แม่ สาย – สามเหลีย่ มทองคา ล่องเรือแม่ นา้ โขง เกาะดอนซาว –โครงการหลวง ดอยตุง ไร่ แม่ ฟ้าหลวง
– พระธาตุดอยตุง -

จุดชมวิวทะเลหมอกภูชี้ฟ้า – หมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายจีนบ้ านผาตั้ง – นา้ ตกภูซาง (UNSEEN) –วัดพระ
นั่งดิน – นมัสการพระเจ้ าตนหลวงวัดพระศรีโคมคา – กว๊ านพะเยา

วันแรกของการเดินทาง

กรุ งเทพ

18:00น.

เจ้าหน้าที่ของรักเมืองไทยทัวร์ รับท่านที่จุดนัดหมาย

18:30น.

เดินทางสู่ ภาคเหนื อโดยรถตู ้ V.I.P 9ที่นงั่ ฟังคาบรรยายแนะนาข้อมูลต่างๆจากมัคคุเทศก์อารมณ์ดี เพลิดเพลินกับการ

ชม D.V.D. พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
23:30น.
วันทีส่ อง
06:30 น.

บริ การข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่1) ณ.ร้านอาหารสี่ แควริ เวอร์ ไซด์ จ.นครสวรรค์
สามเหลีย่ ม ช่ องแม่ นา้ โขง เกาะดอนซาว(ลาว)วัดแม่ สาย ท่าขีเ้ หล็ก (ประเทศพม่ า)สามเหลีย่ มทองคา
เดินทางถึง จ.เชียงรายให้ท่านทาภารกิจส่ วนตัวที่ ริ มจันทร์ รี สอร์ ท หลังจากนั้นบริ การอาหารเช้า (มื้อที่2) ที่
โรงแรม ดังกล่าว

09:30 น.

นาท่านชมดินแดนสามเหลี่ยมทองคาซึ่ งมีแม่น้ าโขงกั้นระหว่าง 3 ประเทศ ไทย-ลาว-พม่า หลังจากนั้นนาท่าน
ล่องเรื อชมทัศนียภาพของสองฝั่งโขง หลังจากนั้นนาท่านข้ามไปยังฝั่งลาว ณ. เกาะดอนซาวให้ท่านเลือกซื้ อของตาม
อัธยาศัยหลังจากนั้นนาท่านกลับฝั่งไทย

11:30 น.

นาท่านท่องเที่ยวที่ตลาดเชียงแสน(ตลาดผลไม้สดจากประเทศจีน)

12:30 น.

เดินทางถึง อ.แม่สาย บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ.โรงแรมวังทอง แม่สาย (มื้อที่ 3)

14:00 น.

ให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ งสิ นค้าราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีวางขายอยูม่ ากมายที่ตลาดแม่สาย

15:00 น.

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

18:00 น.

นาท่านเช็คอินเข้าที่พกั ที่ โรงแรม GOLDEN PINE RESORT เชียงราย หรื อเทียบเท่า / พักห้องละ 2 ท่าน หลังจากนั้น
ให้ท่านได้ทาภารกิจส่ วนตัวตามอัธยาศัย

19:00 น.

บริ การอาหารมื้อค่า(มื้อที่4)ณ.ร้านสลุงคา ตัวเมืองเชียงราย อิ่มอร่ อยกับอาหารพื้นเมืองหลากรส

20:30 น.

นาท่านเดินเล่นที่ตลาดเชียงรายไนท์บาซาร์ แม่คา้ จะมีท้ งั คนในตัวเมืองและชาวเขา (จะมีช่วงฤดูหนาว)

22:00 น.

นาท่านกลับโรงแรมที่พกั หลังจากนั้นให้ท่านได้พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย .......ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ าม
07:00 น.

พระธาตุดอยตุง - ไร่ แม่ ฟ้าหลวง
บริ การอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ ห้องอาหารของที่พกั หลังอาหารเช้าให้ท่านเก็บสัมภาระเพื่อให้ท่านเดินทางท่องเที่ยวกัน
ต่อ

09:00 น.

นาท่านนมัสการพระธาตุดอยตุง ซึ่ งเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองชาวล้านนา

10:30 น.

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

12:30 น.

บริ การอาหารกลางวันที่ร้านอาหารโครงการหลวงดอยตุง (มื้อที่6)

14:30 น.

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

16:00 น.

นาท่านออกเดินทางสู่ ภูช้ ีฟ้า ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาน้อยใหญ่ ระหว่างการเดินทาง

18:30 น.

นาท่านเดินทานถึงที่พกั ภูช้ ีฟ้า บ้านลักษณ์บริ การหรื อเทียบเท่า(พักรวม4-5ท่าน/หลัง) หลังจากนั้นนาท่านรับประทาน
อาหารค่า ที่หอ้ งอาหารของที่พกั (มื้อที่7) หลังมื้ออาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย ......ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ ี่

ชมทะเลหมอกบนยอดดอยภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - นา้ ตกภูซาง - วัดพระนั่งดิน – วัดศรีโคมคา- กว๊านพะเยา

05:30 น.

นาท่านเดินทางขึ้นจุดชมวิวภูช้ ีฟ้า ชมพระอาทิตย์ข้ ึนและทะเลหมอกอันสวยงามมากๆๆยามเช้าที่แสนสดชื่น เก็บภาพ
แห่งความประทับใจลงบนกล้องถ่ายรู ปตัวเก่ง

08:00 น.

บริ การอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหารของที่พกั หลังอาหารให้ท่านอาบน้ าทาภารกิจส่ วนตัวกันตามอัธยาศัย

10:00 น.

นาท่านเดินทางไปเที่ยวกันต่อที่หมู่บา้ นชาวจีนฮ่อดอยผาตั้ง ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาที่สวยงาม ชมประตูสยามผาบ่อง
จุดชมวิว201 ซึ่ งมองเห็นประเทศลาวและแม่น้ าโขงได้ชดั เจน ชมทะเลหมอกบนดอยผาตั้งที่สวยงามมาก

12:00 น.

บริ การอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนดอยผาตั้ง (มื้อที่ 9)อิ่มอร่ อยกับอาหารจีนยูนนาน(รับประกันความอร่ อย)

16:00 น.

นาทุกท่านเลือกซื้ อและชมสิ นค้า OTOP(ผ้าไหมทอมือ ณ บ้านฮวก)

16:30 น.

จากนั้นนาท่านชมความสวยงามจากธรรมชาติของ น้ าตกภูซาง UNSEEN THAILLAND

17:00 น.

นาทุกท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคา นาท่านชมศิลปะไทยลื้อและนมัสการ พระเจ้านัง่ ดิน ที่ วัดพระนัง่ ดิน UNSEEN
THAILAND

18:00 น.

นาทุกท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองพะเยา นมัสการ พระเจ้าตนหลวง ที่ วัดศรี โคมคา เพื่อเป็ นสิ ริมงคลและสักการะ
อนุสาวรี ยพ์ ่อขุนงาเมือง

19:00 น.

บริ การอาหารเย็นที่ร้านระเบียงเรื อบรรยากาศสบายๆริ มกว๊านพะเยา (มื้อที่ 10) หลังมื้ออาหารนาท่านออกเดินทางกลับ
กรุ งเทพฯ

วันที่ห้า

กรุ งเทพมหานคร

05:00 น.

นาท่านเดินทางถึงกรุ งเทพมหานครโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราบริ การ
ราคาผูใ้ หญ่ท่านละ 7,500 บาท
เด็กอายุ 5-10 ปี คิด 75% ของราคาเต็ม
เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ฟรี
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
-

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/บนภูช้ ีฟ้า 1 คืน ห้องละ 4 ท่าน

อัตราค่าบริ การนี้ไม่รวม
-

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อ 02-873-6880 (AUTO)

