เชียงใหม - เชียงราย 5 วัน
แมสาย-พมา-ทาขี้เหล็ก-วัดรองขุน-เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคํา
ดอยสุเทพ-บอสราง-สันกําแพง-ชอปปงไนทพลาซาร
(เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน/ พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 2 คืน)


สมศิริทัวร มีความยินดีขอนําทานสมาชิกผูเกียรติ ทองเที่ยวแผนดินลานนาสัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามของ
แหลงทองเที่ยวยอดนิยมรื่นรมยกับบรรยากาศที่เย็นสบาย เยือน “เชียงราย” เมืองทองเที่ยวที่นาสัมผัส สู แมสาย “เหนือ
สุดยอดแดนสยาม” ขามฝงทาขี้เหล็กสูพมา ชอปปงสินคาและอัญมณีราคาถูก เที่ยวเชียงแสน อูอารยธรรมโบราณเลียบฝง
โขงสู “สามเหลี่ยมทองคํา” ที่มีชื่อเสียงกองโลก สูเมืองเชียงใหม ดินแดนธรรมชาติและมวลดอกไม ไหวพระธาตุดอยสุ
เทพ ที่ศักดิ์สิทธิ์ ทามกลางบรรยากาศสดชืน่ เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 2 คืน
บริการอาหารเลิศรสทุกมื้อ นําเที่ยวโดยมัคคุเทศกที่ชํานาญเสนทางพรอมทีมงานคอยดูแลเอาใจใสและบริการทานเปน
อยางดีตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

กําหนดการเดินทาง..........................
วันแรก
17.00 น.
18.00 น.
วันทีส่ อง
เชา

กรุงเทพฯ – เชียงราย
คณะสมาชิกผูมีเกียรติพรอมกัน ณ. จุดนัดหมาย โดยมีเจาหนาที่ บริษัทฯ คอยใหการตอนรับทาน
ออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ เดินทางสู จ.เชียงราย บริการอาหารและเครื่องดื่มบนรถ
เชียงราย – ดอยตุง – พระตําหนักดอยตุง – ไรแมฟาหลวง - เชียงแสน – สามเหลี่ยม
ทองคํา - แมสาย – ทาขี้เหล็ก
อรุณสวัสดิ์ยามเชา ณ เชียงราย เชิญทุกทานภารกิจสวนตัว พรอมบริการอาหารเชา ณ หองอาหาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู บานหวยไคร อ.แมจัน ขึ้นสูย อดสูงสุดบนดอยตุง นําทานเขาชม พระตําหนัก
ดอยตุง พระตําหนักที่สรางขึ้นจากการรวมน้ําใจของชาวไทย ถวายแดสมเด็จยา มีรูปทรงผสมผสาน
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เที่ยง

เย็น
วันที่สาม
เชา

เที่ยง

ค่ํา

วันที่สี่
เชา

ระหวางศิลปลานนากับชาเลยสวิส มีการแกะสลักไมตามกาแลเชิงชายและขอบหนาตางเปนลวดลายตางๆ
โดยชางฝมือชาวเหนือ จากนั้นนําทาเพลิดเพลินกับความสวยงามของ ไรแมฟาหลวง ซึ่งเปนสวนดอกไม
ประดับนานาพรรณ ชมดอกไมเมืองหนาว อาทิ ดอกซัลเวีย พิทูเนีย ปโกเนีย กุหลาบ ดอกลําโพง ไมมงคล
ตางๆ และซุมไมเลื้อยกวา 70 ชนิด ชมรูปปนตอเนื่องฝมือปนของคุณมีเซียม ยิปอินซอย ศาลาชมวิว และ
เลือกซื้อของที่ระลึกจากมูลนิธิแมฟาหลวง จากนั้นนําทุกทานเดินทางลงมาที่ อ.แมจัน
บริการอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร
จากนั้นเดินทางสู บานสบรวก อําเภอเชียงแสน “เวียงหิรัญนครเงินยาง” ที่เจริญรุงเรืองในอดีต เที่ยว
ชมดินแดนสามเหลี่ยมทองคํา ดินแดนเขตติดตอของสามประเทศ คือ ประเทศไทยประเทศพมาและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแมน้ําโขงเปนเสนกั้นพรมแดนแตเดิมสถานที่แหงนี้มีการคา
ยาเสพติดจนมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก เก็บภาพความประทับใจริมน้ําโขงตามอัธยาศัย จากนั้นนําทาน
เดินทางสู อ.แมสาย แวะเลือกซื้อ อัญมณี หยก พลอย ของพมาแท เปนของทีร่ ะลึก ชมอัญมณีนานาชนิด
และราคาถูกจํานวนมาก จากนั้นนําทานขามฝงแมสาย ดินแดนเหนือสุดแดนสยาม สู ทาขี้เหล็ก(พมา)
ชมชีวิตความเปนอยูของชาวพมา และเลือกซื้อสินคาที่ระลึกตางๆ
นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรมวังทอง แมสาย หรือ ระดับเที่ยบเทา
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร จนไดเวลาสมควรเชิญพักผอนตามอัธยาศัย
เชียงราย – วัดรองขุน – บอน้ํารอนแมขะจาน - เชียงใหม – ดอยสุเทพ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเขาสูตัวเชียงราย แวะชมวัดรองขุน ซึ่งสรางโดยอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ที่
ออกแบบสรางพระอุโบสถ ดวยปูนขาวประดับกระจกทั้งหลัง พรอมชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามตามแบบ
ฉบับลานนาที่วิจิตรตระการตา จากนั้นนําทานเดินทางสู เวียงปาเปา ชมทัศนียภาพของเสนทางสาย
ธรรมชาติ เทือกเขานอยใหญ ตามเสนทางสายดอยสะเก็ด-เวียงปาเปา ระหวางทางจอดแวะพักอิริยา-บท
ที่ บอน้ํารอนแมขะจาน ซึ่งเปนธารน้ําแรรอน สนุกสนานกับการตมไขไก ไขนกกระทา ตามอัธยาศัย
บริการอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร
หลังอาหารนําทานเดินทางสู จ.เชียงใหม เมื่อเดินทางถึงนําทานเดินทางสู ดอยสุเทพ สักการะ พระธาตุ
ดอยสุเทพ ซึ่งเปนที่สักการะของชาวเมืองเชียงใหม สรางในสมัยพระเจากือนา ที่เหลืองอรามทั้งองคชม
ทิวทัศนโดยรอบตัวเมืองเชียงใหมจากยอดดอยบริเวณลานพระธาตุ อิสระตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร
จากนั้นนําทานเขาสูทพี่ ักโรงแรม รอยัล ลานนา หรือ ระดับเที่ยบเทาอิสระเที่ยวชมเชียงใหม
ยามราตรีบริเวณถนนชางคลาน ที่คึกคักไปดวยนักทองเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเลือกซื้อของฝากที่ไนท
พลาซา ศูนยรวมสินคาของที่ระลึกราคาถูกมากมาย /ราตรีสวัสดิ์
วัดพระสิงห - วัดเจดียหลวงวรวิหาร - บานบอสราง
บริการเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนําทานเดินทางสู สู “วัดพระสิงหวรมหาวิหาร” วัดหลวงชั้นเอกกลางเมืองเชียงใหม อันเปนที่
ประดิษฐานองคพระพุทธสิหิงค 1 ใน 3 องคของประเทศไทย และมีองคพระธาตุประจําราศรีเกิดของ “ป
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วันที่หา
เชา

มะโรง”เชิญทานสักการะองคพระพุทธสิหิงค พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เกาแกคูสยามประเทศ จากนั้นนําทาน
สู วัดเจดียหลวงวรวิหาร วัดนี้ตั้งอยูใจกลางเมืองเชียงใหมพอดี ประดิษฐานเจดียใหญที่สุดในจังหวัด
เชียงใหม สรางขึ้นในรัชกาลพระเจาแสนเมืองมากษัตริยองคที่ 7 แหงราชวงศมังราย (พ.ศ.1913-1954)
ตอมาพระยาติโลกราชโปรดใหชางขยายเจดียใหสูงและกวางกวาเดิม แลวเสร็จเมื่อป พ.ศ.
2024 และอัญเชิญพระแกวมรกตมาประดิษฐานระหวาง พ.ศ.2011-2091 นานถึง 80 ป ตอมาในสมัยพระ
นางจิระประภา ไดเกิดแผนดินไหวเมื่อป พ.ศ. 2088 ทําใหยอดเจดียหักโคนลง ปจจุบันเจดียมีความสูง
คงเหลือ 40.8 เมตร ฐานกวางดานละ 60 เมตร เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ หองอาหาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู ศูนยหัตถกรรมบานบอสราง ชมโรงงานการทําเครือ่ งเงินคุณภาพดีและชม
การแกะสลักไมงาชางหยก การทํารมดวยกระดาษสา โรงงานเครื่องหนังแท สนุกสนานกับการชอปปง
สินคาพื้นเมืองนานาชนิดจากนั้นแวะใหทานไดเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ที่ รานวนัสนันท
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร จากนั้นออกเดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ อิสระพักผอนบนรถ ตามอัธยาศัย
กรุงเทพฯ
คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ…


อัตราคาบริการ

ผูใหญ
เด็กอายุต่ํากวา12 ป
พักเดี่ยว (จายเพิ่ม)

ทานละ
ทานละ
ทานละ

บาท
บาท
บาท

อัตรานี้รวม
1.คารถโคชปรับอากาศชั้นหนึ่งเดอรลุกซ รุนใหมทันสมัย พรอมหองสุขภัณฑ นําเที่ยวตลอดรายการ
2.คารถทองถิ่นที่ชํานาญเที่ยวดอยตางๆ
3.คาที่พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐานตามระบุ รวม 2 คืน
4.คาอาหารเลิศรสจากรานอาหารและภัตตาคารทุกมื้อ
5.คาเขาชมสถานที่ทุกแหงและคาธรรมเนียมตางๆ
6.คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
7.มัคคุเทศกนําเที่ยวที่ชํานาญ คอยดูแลเอาใจใสละบริการทานเปนอยางดีตลอดการเดินทาง
8.กรุปออกเดินทางตั้งแต
อัตรานี้ไมรวม 1.คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คามินิบารในหองพัก คาอาหารสั่งพิเศษ ฯลฯ
2.ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
3. คาทริปมัคคุเทศก
หมายเหตุ
โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลประโยชนของทานเปนสําคัญ
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รางวัลมาตรฐาน ธุรกิจทองเที่ยว
ทองเที่ยวครัง้ ใด ไววางใจ สมศิริทัวร
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