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แอ่ วเมืองเหนือ สุ ดเขตแดนสยาม
ชมความงามของ
“…สวิสเซอร์ แลนด์ เมืองไทย…”
(4 วัน 3 คืน)
สั มผัสบรรยากาศอันหนาวเย็นและบริสุทธิ์
เมืองสวยงามที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน
“เชียงราย”……….เมืองของ “พ่อขุนเม็งราย”
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โปรแกรมท่ องเที่ยวเชียงราย
วัดร่ องขุ่น บ้ านดา ภูชี้ฟ้า ดอยตุง ดอยแม่ สลอง
วันแรก : กรุ งเทพ – เชียงราย
20.00 น.
07.15 น.
08.00 น.

คณะให้การต้อนรับที่จุดนัดหมาย จัดเตรี ยมกระเป๋ าสัมภาระก่อนพาท่านออกเดินทางด้วยรถตูป้ รับอากาศ
หลังคาสูง บริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่มบนรถ
ปฏิบตั ิภารกิจส่วนตัว พร้อมนาท่านรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1)
เที่ยวชมวัดร่ องขุ่น เป็ นวัดที่ก่อสร้างโดย ท่านอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของไทย
ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก 3 สิ่ง คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ (รัชกาลที่ 9) ท่านได้
สร้างงานพุทธศิลป์ ถวายเป็ นงานศิลปะประจารัชกาลพระองค์ท่าน โดยปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมือง
สวรรค์ที่มนุษย์สมั ผัสได้
ชมศิลปะอันอ่อนช้อยสถาปั ตยกรรมแบบพุทธศิลป์ ที่สวยงามไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ในยามเช้า
ช่วงฤดูหนาววัดนี้จะถูกปกคลุมด้วยหมอกดูสวยงามมาก

วันที่สอง : วัดร่ องขุ่น – นัง่ รถรางชมเมือง – บ้านดา – ภูช้ ีฟ้า (B-L-D)
10.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

พาท่านสักการะกราบไหว้อนุสาวรี ยพ์ อ่ ขุนเม็งราย จากนั้นนัง่ รถรางชม 9 จุดสาคัญของเมืองเชียงราย
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารขึ้นชื่อบริ เวณหอนาฬิกาเชียงราย (มื้อที่ 2)
หลังจากรับประทานอาหารจนอิ่มแล้ว นาท่านออกเดินทางต่อไปยัง “พิพธิ ภัณฑ์บา้ นดา” ลักษณะเป็ นกลุ่ม
บ้านศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังจะทาด้วยสีดา ซึ่งเป็ นที่มาของคาว่า “บ้านดา” ในบ้านแต่ละหลังจะประดับ
ด้วยไม้แกะสลักทีม่ ีลวดลายงดงามวิจิตรยิง่ นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย
เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง ภายในบริ เวณบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้ บรรยากาศร่ มเย็นสบาย
ทาให้เดินชมได้อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย โดยในบริ เวณบ้านประกอบไปด้วยบ้าน 36 หลัง ที่มีลกั ษณะแตกต่าง
กันไปไม่เหมือนกัน เล็กบ้าง ใหญ่บา้ ง ซึ่งบ้านเหล่านี้ไม่ได้สร้างไว้สาหรับอยูอ่ าศัย แต่สร้างไว้สาหรับเก็บ
สิ่งของสะสมต่าง ๆ ของอาจารย์ถวัลย์ นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งหลังที่ยงั สร้างไม่เสร็จ คือพิพธิ ภัณฑ์ที่ใช้
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แสดงผลงานของ อ.ถวัลย์ สร้างด้วยไม้สกั ทั้งหลัง มีลวดลายแกะสลักที่สวยงามอย่างยิง่ เนื่องจากลักษณะ
ศิลปะของบ้าน การทาสีที่ใช้สีดา การประดับด้วยเขาสัตว์ กระดูกสัตว์นี่เอง จึงเป็ นที่มาของคาว่า “เฉลิม
สวรรค์ – ถวัลย์ นรก”
14.30 น.
ออกเดินทางไปยังภูช้ ีฟ้า
17.30 น.
เดินทางถึงยังภูช้ ีฟ้า Check in เข้าพักที่รีสอร์ท บนภูช้ ีฟ้า
18.00 น.
ร่ วมรับประทานอาหารเย็น ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้ (มื้อที่ 3) พักผ่อน
ตามอัธยาศัย
วันที่สาม : ภูช้ ีฟ้า – ดอยแม่สลอง – ดอยตุง (B-L-D)
07.00 น.
10.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ รี สอร์ท (มื้อที4่ ) จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ดอยแม่สลอง
เดินทางถึงยังดอยแม่สลอง เยีย่ มชมหมู่บา้ นชุมชนชาวจีน สุสานนายพลต้วน ผูน้ าแห่งกองพัน 5 ซึ่งเสียชีวติ
ที่นี่ เป็ นสุสานที่สร้างด้วยหินอ่อนอยูบ่ นเขา จากสุสานสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลภูเขาได้และไม่ควร
พลาดการชิมชาอู่หลง 101 รสชาติกลมกล่อม หอม ซึ่งจะมีอยูห่ ลายร้านในหมู่บา้ น และหาซื้อกลับบ้านไป
เป็ นของฝาก เที่ยวชมบ้านเทอดไทย เดิมเรี ยกว่า “บ้านหินแตก” ซึ่งในปี พ.ศ.2511 ขุนส่าเคยเข้ามาใช้เป็ น
ฐานที่มนั่ ในฐานะผูน้ ากองทัพกูช้ าติไต “ขุน” เป็ นคาที่ประชาชนในรัฐฉานเรี ยกบุคคลที่ให้ความเคารพ
นับถือ แต่ชาวโลกรู ้จกั ขุนส่าดีในชื่อ “ราชาเฮโรอีน” ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2525 ขุนส่าได้ใช้บา้ นหินแตก
เป็ นฐานที่มนั่ อย่างถาวรและกระทาการผิดกฎหมายจนทางรัฐบาลไทยต้องใช้กาลังผลักดันให้ออกไปจาก
ประเทศไทยคงทิง้ ไว้แต่อดีตที่เหลืออยู่ เช่น บ้านพักที่ขนุ ส่าใช้เป็ นศูนย์บญั ชาการ นอกจากนี้บา้ นเทอดไทย
ยังเป็ นที่อยูข่ องชุมชนชาวเขาหลายเผ่าซึ่งสามารถพบเห็นได้ในตลาดยามเช้า
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที5่ )
ออกเดินทางเพือ่ เที่ยวชมพระตาหนักดอยตุง เป็ นพระตาหนักที่สมเด็จย่าเคยประทับ ท่านทรงเรี ยกพระ
ตาหนักนี้วา่ "บ้านที่ดอยตุง" ลักษณะการสร้างเป็ นแบบศิลปะผสมผสานระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์
เดินชมความสวยงามของสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว และแปลงดอกไม้นานาพันธุท์ ี่ปลูกไว้ให้ชมได้
ตลอดปี ในสวนแม่ฟ้าหลวงโดยเฉพาะรู ปปั้ นเด็กต่อตัว “ความต่อเนื่อง” ที่เป็ นสัญลักษณ์โดดเด่นของสวน
แห่งนี้ ต่อด้วยชมหอแห่ งแรงบันดาลใจ หอพระราชประวัติ อาคารที่รวบรวมภาพพระราชกรณี ยกิจต่างๆ
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ของในหลวงและสมเด็จย่า
17.30 น.
เดินทางกลับเข้าสู่ อ.เมืองเชียงราย (มื้อที6่ ) นาท่านรับประทานอาหารเย็น แบบขันโตกสไตล์เหนือๆพร้อม
กับชมศิลปะการฟ้อนราที่อ่อนช้อยของสาวเหนือ ที่ร้านอาหารโตกตอง
19.00 น.
เดินทางกลับ กทม. โดยสวัสดิภาพ
06.00 น.
ถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิม้ และความประทับใจจากทีมงาน

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………
สิ่งที่ควรนาติดตัว
- หมวกกันแดดหรื อร่ ม
- แว่นตากันแดด
- ของใช้ส่วนตัวที่จาเป็ น
- ยาประจาตัว และยาแก้แพ้ต่างๆ
- รองเท้าผ้าใบ / รองเท้าที่สวมใส่สบาย
อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
ค่าบริ การนี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยว
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พกั 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 6 มื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
- ค่าเอกสารผ่านแดน ไทย – พม่า
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
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ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่าอาหารและเครื่ องดื่มพิเศษนอกเหนือที่ระบุในรายการ
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการจองและการจ่ายเงิน
จ่ายมัดจา 50 % ส่วนที่เหลือ จ่ายวันเดินทางหรื อก่อนเดินทาง 1 วัน
- ยกเลิกทัวร์15 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่ามัดจา
- ยกเลิกทัวร์ 7 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
การจองจะสมบูรณ์เมื่อ
- ชาระเงินมัดจา โดยสาเนาเอกสารการโอนเงิน (Pay-In) แฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513
- กรณี เดินทางไปต่างประเทศ สาเนา Passport ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513 หรื อเล่มตัวจริ งมาที่ น.ส.จิรพรรณ รังสี
102 หมู่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปั ว จ.น่าน 55120
บัญชีโอนเงิน
ชื่ อบัญชี
น.ส จิรพรรณ รังษี
น.ส จิรพรรณ รังษี

ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์
กสิกรไทย

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สาขา
น่าน
ปั ว

เลขที่บัญชี
732-2-29271- 7
320-2-52446- 9

ข้อมูลเพิม่ เติม น.ส. จิรพรรณ รังษี 061-284-6836, 093-131-5971
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ภูคาทัวร์หวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าคงได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

