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แพ็คเก็จทัวร์ เชียงใหม่ - เชียงราย
เชียงใหม่ นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ/สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง/สวนส้มธนาธร
เชียงราย วัดร่ องขุ่น/ดอยตุง /แม่สายตลาดสินค้า/พม่า/ท่าขี้เหล็ก/ชนเผ่ากระเหรี่ ยงคอยาว
ชมโครงการหลวงดอยอ่างขาง/ชมหมู่บา้ นขอบด้ง(ชาวเขาเผ่ามูเซอดา)/
หมู่บา้ นนอแล(ชาวเขาเผ่าปะหล่อง)
(5 วัน 4 คืน)

วันแรก จังหวัดอานาจเจริญ - จังหวัดเชียงใหม่
15.09 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย เช็คสัมภาระการเดินทาง
15.39 น. ออกเดินทางจากอานาจเจริ ญ มุ่งหน้าสู่ จงั หวัดเชียงใหม่ (อาหารมื้อที่1)

วันที่สอง จังหวัดเชียงใหม่ - อ.เชียงดาว– ดอยอ่างขาง
05.00 น. ถึงเชียงใหม่ลา้ งหน้าและทาภารกิจส่ วนตัว รับประทานอาหารเช้าที่เชียงใหม่(บุพเฟ่ มื้อที่ 2) จากนั้นนาคณะนัง่ รถ
ท้องถิ่นขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุ เทพ
12.00น.รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบุพเฟ่ (มื้อที่ 3)จากนั้นออกเดินทางผ่านอาเภอเชียงดาว ชมวิวทิวทัศน์
ท่ามกลางขุนเขาหลวงแห่งดอยเชียงดาวชมความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอนั ร่ มรื่ นแม่น้ าและสวนป่ าไม้สักทองอันล้ าค่า ถึง
อาเภอไชยปราการ ที่วดั หาดสาราญบ้านแม่ข่า แล้วเก็บสัมภาระขึ้นรถเล็กเดินทางขึ้นดอยอ่างขางที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
หนาวมาก (1 – 10 องศาเซลเซียส)ในฤดูหนาวชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เข้าพักที่นาหารี สอร์ท(หน้าสถานีวจิ ยั พืชเหมือง
หนาว) 18.00น.รับประทานอาหารเย็นร่ วมกันทีร่ ้ านอาหาร......(อาหารชุดเซ็ตโต๊ะมื้อที่4)สนุกสนานกับเสี ยงเพลงคาราโอเกะ
เดินท่ องราตรีตลาดบ้ านคุ้มสิ นค้ าชาวจีนฮ่ อเช่นโสมตังกุย เห็ดหอมฯช้อปซื้ อสิ นค้าของฝากหลากหลายตามอัธยาศัย ราตรี
สวัสดิ์(พักคืนที1่ ทีน่ าหารีสอร์ ทหรือเทียบเท่า ดอยอ่างขาง)

วันที่สาม ดอยอ่างขาง –บ้ านขอบด้ ง-ไร่ สตรอเบอรี่ -สวนส้ มธนาธร อ.แม่ อาย - ดอยตุง
05.00 น. ตื่นเช้าชมพระอาทิตย์ขนึ้ ทีบ่ ้ านขอบด้ ง แวะชมไร่ สตรอเบอรี่ เทีย่ วบ้ านนอแลอยูบ่ ริ เวณชายแดนพม่า
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ซื้ อของฝากพืชผักเมืองหนาวมากมายจากชาวเขา กลับมารับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 5)เรี ยบร้อยแล้ว
เดินทางต่อไปเก็บสัมภาระขึ้นรถบัส เดินทางแวะชมสวนส้ มธนาธร อ.แม่ อาย และรับประทานอาหารกลางวัน
..(มื้อที่6) เปลี่ยนนัง่ รถตูเ้ ดินทางขึ้นนมัสการพระธาตุดอยตุง พระตาหนักและชมสวนแม่ ฟ้าหลวง เรี ยบร้อยแล้วเดินทางไปที่
แล้วเข้าที่พกั รับประทานอาหารเย็นร่ วมกัน(มื้อที่7)
พร้อมสนุกสนานกับเพลงคาราโอเกะราตรี สวัสดิ์(พักคืนที่ 2 ที่ศิลามณีรีสอร์ ท หรือเทียบเท่า อ.แม่ สาย)

วันที่สี่ แม่สาย - พม่าท่าขีเ้ หล็กวัดร่ องขุ่น-เชียงราย- พะเยา-แพร่
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่8)แล้วนาคณะที่ตลาดแม่สายชื้อสิ นค้าชายแดนพม่า
เที่ยวฝั่งพม่าที่ตลาดท่าขีเ้ หล็ก นัง่ รถเที่ยวชมวัดพระหยก พระธาตุชเวงดากองจาลอง ชมชนเผ่ากระเหรี่ยงคอยาวซื้ อสิ นค้า
ชายแดนเป็ นที่พอใจแล้วเดินทางกลับฝั่งไทย ซื้ อสิ นค้าฝั่งแม่สาย แวะชิมไวน์ ไร่ สตอเบอรี่ ซื้ อของฝากกลับบ้านแล้วเดินทาง
ต่อไปที่เชียงราย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่9)ผ่ านนมัสการอนุสาวรี ย์พ่อขุนเม็งราย แล้ว แวะชมวัดร่ องขุ่น(ศิลปิ นเฉลิมชัย
โฆษิตพิพฒั น์)เดินทางกลับผ่านจ.พะเยา- จ.แพร่ รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่10)แล้วเดินทางกลับอานาจเจริ ญ

วันที่ห้า จังหวัดแพร่ – จังหวัดอานาจเจริญ
05.00 น. ถึงอานาจเจริ ญโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และคานึ งถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของคณะทัวร์ เป็ นสาคัญ

บริการท่านดังนี้
1.ค่ ารถบัสปรับอากาศ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
2.ค่ ารถท้ องถิ่นขึน้ ไปนมัสการพระธาตุดอยสุ เทพ
3.ค่ ารถสองแถวเล็กเที่ยวดอยอ่างขาง บ้ านขอบด้ ง บ้ านนอและไร่ สตรอเบร์ อรี่
4.ค่ ารถตู้ขนึ้ เทีย่ ว พระธาตุดอยตุง สวนแม่ ฟ้าหลวง พระ ตาหนักดอยตุง(ไม่ รวมค่ าเข้ าชมสวนแม่ ฟ้าหลวง)
5.ค่ าทีพ่ กั ทีน่ าหารีสอร์ ทดอยอ่างขางบ้ านพักห้ องละ 4 -5 ท่าน
6.ค่ าทีพ่ กั ที่ศิลามณีรีสอร์ ทแม่ สาย พักห้ องละ 2-3 ท่าน
7.ค่ าข้ ามแดนพม่ า+ค่ ารถสองแถว+ค่ าชมกระเหรี่ยงคอยาว
8.อาหารเช้ า- เย็น รวม 10 มือ้ ตามโปรแกรม
9.ค่ าเข้ าชมสถานีวจิ ัยผลไม้ และพืชเมืองหนาวโครงการหลวงอ่างขาง
10.ค่ าเข้ าชมสวนส้ มธนาธร
11.บริการนา้ ดื่ม นา้ แข็ง ผ้าเย็น กาแฟ ขนม ผลไม้ ตลอดเส้ นทาง
12.ค่ าประกันชีวติ วงเงิน 1,000,000 บาท
13. ไกด์ และสต๊ าฟคอยบริการอานวยความสะดวก
สารองที่นั่งได้ ที่ อ.สุ วมิ ลมาลย์ บุตรดาวงศ์ โทร 086- 6535630
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สวนส้ มธนาธร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สวนดอกไม้ โครงการหลวงดอยอ่ างขาง จ. เชียงใหม่
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ตลาดแม่ สาย เชียงราย

พระธาตุชเวงดากองจาลอง ท่ าขีเ้ หล็ก พม่ า

นักท่ องเทีย่ วเก็บ สตรอเบอร์ รี่สดจากไร่ ด้วยตัวเอง เชียงใหม่

