วันแรก กรุ งเทพฯ–เชียงใหม่
17.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี อย่างนอบน้อมและสุ ภาพ ตรวจเช็คสัมภาระในการเดินทาง
18.00 น. โดยรถโค้ชปรับอากาศนาท่านเดินทางสู่ ภาคเหนื อบริการอาหารมื้อเย็น(1)แบบปิ กนิกบนรถ พร้อมฟังเรื่ องราวที่น่าสนใจ
จากมัคคุเทศก์สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการสมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักค้างคืนบนรถโค้ชปรับอากาศ )
วันทีส่ อง
07.00 น.
08.00 น
10.00 น.

เชียงใหม่ -เชียงราย-วัดถา้ ปลา-ถา้ เปลวป่ องฟ้ า -ดอยตุง
อรุ ณสวัสดิ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ บริการอาหารมื้อเช้ า(2) ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
ออกเดินทางสู่ จงั หวัดเชียงรายโดยรถตูป้ รับอากาศVIP
นาท่านเดินทาง วัดถา้ ปลา นาท่านกราบสักการะ พระเจดียเ์ กศาธาตุ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถา้
เปลวป่ องฟ้ า ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน
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12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
นาท่านขึ้น ดอยตุง (หากเวลาพอ นาท่านสักการะพระธาตุดอยตุง เพื่อความ
เป็ นสิ ริมงคล) จากนั้นนาทุกท่าน ชม หอแห่ งแรงบันดาลใจ ชมสวนดอกไม้
แม่ ฟ้าหลวง ชมสวนดอกไม้ที่งดงามไม่แพ้ที่ใดๆ และนาท่านชมพระ
ตาหนักดอยตุง ซึ่งเป็ นศิลปะผสมผสานระหว่างไทย-สวิสซึ่งคงความเป็ น
เอกลักษณ์งดงามน่าประทับใจให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ (ในกรณี ที่จ.เชียงรายจัดงาน)จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้ งาม อิสระให้ ทา่ นเก็บภาพความประทับใจจนถึงเวลาที่เหมาะสม
18.30 น. บริการอาหารมื้อเย็น(4) ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท ท่ามกลางธรรมชาติหนาวเย็นอิสระในการพักผ่อน
พักค้ างแรม ณ โรงแรม ลักษวรรณ บูติก ระดับ3ดาว หรื อเทียบเท่า ห้ องละ 2- 3 ท่าน
วันทีส่ าม
05.00 น.
05.30 น.
06.00 น.
07.00 น.

ดอยผาตั้ง -ผาบ่ องประตูสยาม-ภูชี้ฟ้า-โครงการเกษตรผาหม่ น
ปลุกท่านยามเช้า
ออกเดินทางสู่ ภูช้ ีฟ้า
บริการอาหารมื้อเช้ า(5) ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
นาท่านเดินทางสู่ ภูช้ ีฟ้า ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศระหว่างการเดินทาง นาท่านเที่ยว ดอยผาตั้ง
เป็ นส่ วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ซึ่ งเป็ นเทือกเขาแนว
พรมแดนไทย-ลาว สู ง 1,800 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ดอย
ผาตั้งถือเป็ นเป็ นจุดชมวิวไทย-ลาว และทะเลหมอกที่ สวยงามไม่
แพ้ภูช้ ีฟ้า บนจุดชมวิวจะเป็ นแนวเขาซึ่งชมวิวได้ตลอดแนว
นอกจากนั้นบนดอยยังมีจุดที่น่าสนใจ คือ ผาบ่ องประตูสยาม ซึ่ง
เป็ นประตูที่สร้างขึ้นในช่องเขาเพื่อกั้นพรมแดนไทย-ลาว ไม่ให้คนข้ามผ่านไปมาได้ เมื่อขึ้นถึงยอดภูแล้ว ส่ งที่จะได้เห็น
คือ ช่องเขาขาด เป็ นช่องเขาที่หินขาดจากกันมองเห็นแม่น้ าโขงพาดผ่านตรงช่องเขาขาดพอดี และมักเกิดทะเลหมอกที่มา
ปรากฎในบริ เวณช่องเขาขาดนี้อยูเ่ สมอ โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมจะมีความสวยงามเป็ นพิเศษ เนื่องจาก
ดอกนางพญาเสื อโคร่ งสี ชมพูและดอกเสี้ ยวสี ขาวจะบานสะพรั่งงดงาม นอกจากนั้นบนดอยยังมีจุดที่น่าสนใจ คือ 1)
อนุสรณ์ นายพลหลี่ 2)พระพุทธรู ป 3)ป่ าหินยูนนาน 4)ช่ องเขาขาด 5)เนิน102 6)เนิน103
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
นาท่านสู่ ภูชี้ฟ้า ภูช้ ีฟ้าเป็ นยอดเขาสู งที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่นสู งจากระดับน้ าทะเล
1,628 เมตร ด้านที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหน้าผาสู งชัน เป็ นจุดชม
วิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนาวจะมี ทิวทัศน์สวยงามเป็ นพิเศษ ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก (เดินทาง
เท้าประมาณ 800 เมตร จากลานจอดรถ) จากนั้นก่อนกลับสู่ เมืองเชียงราย นาท่านแวะชมดอกไม้ ณ โครงการเกษตรผา
หม่ น ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ นา้ ตกภูซาง เป็ นน้ าตกที่มีน้ าอุ่นไหลออกมาตามธรรมชาติ
แห่งเดียวในประเทศไทย
19.30 น. บริการอาหารมื้อเย็น(7) ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนาท่านช้อปปิ้ งไนท์บาซ่าเชียงราย (กลับสู่ ที่พกั เอง)
พักค้ างแรม ณ โรงแรม ลักษวรรณ บูติก ระดับ3ดาว หรื อเทียบเท่า ห้ องละ 2- 3 ท่าน
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วันทีส่ ี่ วัดร่ องเสื อเต้ น-วัดห้ วยปลากั้ง-ไร่ บุญรอด
07.00 น. บริการอาหารเช้ า(8) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อาลาที่พกั นาท่านเดินทางสู่ นาท่านชม วัดร่ องเสื อเต้ น พระวิหารหลังใหม่สีฟ้า ที่
มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา เป็ นศิลปะประยุกต์ที่เป็ นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสี
เป็ นสี น้ าเงินฟ้า รู ปแบบของศิลปะส่ วนหนึ่งมีความคล้ายกับผลงานของ อ.เฉลิมชัย
โฆษิตพิพฒั น์ และ อ.ถวัลย์ ดัชนีย ์ ชม วัดห้ วยปลากั้ง ภายในเจดีย ์ มีเจ้าแม่กวนอิม
จาลองแกะสลัก ด้วยไม้ ตรงบริ เวณชั้นหนึ่งของเจดีย ์ และแต่ละชั้นจะมี
พระพุทธรู ปประจาชั้นประดิษฐานอยูด่ ว้ ย ชม ไร่ บุญรอด นาท่านถ่ายภาพกับสิ งห์
ตัวใหญ่สัญลักษณ์วดั ร่ องขุ่น ชมวัดที่สร้างด้วยศิลปะสวยงามอลังการตามรู ปแบบ
ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ชมโบสถ์ขาวลวดลายปูนปั้ นวิจิตรงดงาม ชม
ภาพวาดในผาผนังในโบสถ์ ชมห้องแสดงผลงานภาพเขียนของอาจารย์เฉลิมชัย ชม
ไร่ ชาฉุ ยฟง ด้วยเสน่ห์ของต้นชาสี เขียวที่ทอดยาวจนสุ ดสายตา ตัดกับท้องฟ้าสี ฟ้า
สว่างสดใส สวยงามจนถึงขั้นว่าหลายคนบอกว่านี่ แหละคือ O'sulloc แห่งเมืองไทย
เลยทีเดียว
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ บ่ อนา้ ร้ อนแม่ ขะจาน เป็ นน้ าพุร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
อุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซี ยลเซี ยส เป็ นน้ าพุร้อนที่สูงและสวยที่สุดในประเทศไทย
ก็วา่ ได้ สามารถนาไข่ไปต้มให้สุก หรื อแช่เท้าที่บ่อน้ าอุ่น อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลาที่เหมาะสม
18.00 น. บริการอาหารค่า(10) ณ สิ บสองปันนาขันโตก พร้อมชมโชว์การแสดงพื้อนเมือง
20.00 น. จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร อิสระพักผ่อนบนรถ
วันที่ห้า กรุ งเทพฯ
06.00 น. เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ.............
หมายเหตุ รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม แต่ คานึงถึงลูกค้ าเป็ นหลัก
สิ่งของทีจ่ าเป็ นควรนาติดตัว ยาประจาตัว, กล้องถ่ายรู ปพร้อมฟิ ลม์, รองเท้าสวมสบาย, เสื้ อกันหนาว, ของใช้จาเป็ น
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ใบเสนอรายละเอียด
วันเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่
7 – 11 ธันวาคม 2561
6,999
28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
6,999

ราคาเด็ก รับ จอง
5,999 40
5,999 40

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 รถโค้ ชปรับอากาศ+รถตู้ท่ใี ช้ ในการท่องเที่ยว
 ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
 มัคคุเทศก์ พร้ อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม
 วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,
 วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น คิดท่านละ 300 บาท ต่อคน
เงื่อนไขการชาระเงิน มัดจาท่านละ 1,500 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 14 วัน
 การคืนบัตรเดินทาง
 แจ้ งล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
 ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทาการ) หัก 1,500 บาท
 แจ้ งภายใน 14 วัน (ทาการ) ไม่คนื เงิน
ช่องทางการชาระ

นายธนากร ธัญธนฐากร ธนาคาร กสิกรไทย จากัด สาขา บิ๊กซีประชาอุทศิ ออมทรัพย์ เลขที่ 662-230-1324
นายธนากร ธัญธนฐากร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด สาขา พระประแดง ออมทรัพย์ เลขที่ 303-2-79378-2
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