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[RVT-N13] โปรแกรมท่องเที่ยว ขุนเขา สายหมอก และดอกไม้งาม
เชียงใหม่ - ทัวร์ดอยอินทนนท์ – ดอยปุย – ดอยอ่างขาง
ดอยแม่สลอง – เชียงราย 6 วัน 5 คืน
กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง

จุดนัดหมาย – เชียงใหม่

BR/-/-

............

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ …….. “ทีมงาน รันเวลทัวร์ พลัส เซอร์วิส” คอยต้อนรับและอานวย
ความสะดวกด้านสัมภาระและกระเป๋าในการเดินทางให้กบ
ั คณะท่าน

............

ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมต้อนรับคณะท่านด้วยอาหารว่าง Welcome
On Tour และเครื่องดื่ม สนุกสนานกับกิจกรรมตลอดการเดินท ดูหนังฟังเพลง หรือร้องคาราโอเกะตาม
อัธยาศัย จากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อน และเอนนอนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง

05.00 น.

เชียงใหม่ - กิ่วแม่ปาน - สูงสุดแดนสยาม ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุ B/L/D
นาตกวชิรธาร - วัดพระธาตุศรีจอมทอง - บ้านถวาย - เชียงใหม่ไนท์
บาซาร์

รถตู้ปรับอากาศ ของคณะเดินทางถึง จ.เชียงใหม่ จากนั้นเดินทางขึ้นไปเยี่ยมชมจุดชมวิว กิว
่ แม่ปาน
ย่างกายลงจากรถตู้ สัมผัสอากาศอันหนาวเย็นของ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พร้อมทาภาระกิจ
ส่วนตัว แล้วรอชมพระอาทิตย์ขึ้น ช่วงนี้ ก็จิบกาแฟ แก้หนาวไปพลางๆกันก่อน
(มือที่ 1)  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร......

07.00 น.

นาท่านขึ้นสู่ จุดที่สูงที่สด
ุ ของแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ ที่ระดับความสูง 2,565 เมตร จากระดับ
น้าทะเลปานกลาง ถ่ายรูปกันพอสมควร นาท่านลงจากดอย และแวะนมัสการ พระมหาธาตุเจดีย์
ถ่ายรูปวิวสวยๆ ดอกไม้งามๆ กับบรรยากาศยามเช้า ที่ท่านต้องประทับใจอย่างแน่นอน จากนั้นลงจาก
ดอยอินทนนท์ แวะเยี่ยมชม นาตกวชิรธาร

เที่ยง

(มือที่ 2)  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร......ริมนาตกวชิรธาร

บ่าย

นมัสการ วัดพระธาตุศรีจอมทอง (พระธาตุประวันเกิดผู้ที่เกิดปีชวด หนู) เพื่อเป็นศิริมงคล แก่ตัวเอง

14.30 น.

นาคณะเข้าเยี่ยมชม บ้านถวาย หมู่บา้ นหัตถกรรมไม้แกะสลักที่มช
ี ื่อเสียงที่สด
ุ แห่งหนึ่งของประเทศ
ไทย

16.00 น.

นาคณะเข้าสู่ที่พก
ั ณ โรงแรม........พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณล๊อปบี้ของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น

เย็น

(มือที่ 3)  บริการอาหารเย็น แบบขันโตก พร้อมชมการแสดงฟ้อนราแบบล้านนา
จากนันเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
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วันที่สามของการเดินทาง

ดอยปุย – พระตาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ฝาง B/L/D
ดอยอ่างขาง – ชมพระอาทิตย์ตก ณ จุดชมวิวขอบด้ง

04.30 น.

ตื่นนอนแต่เช้า ทาภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย จากนั้นนาคณะนั่งรถตู้ปรับอากาศ เดินทางขึ้นไปเยี่ยม
ชมบรรยากาศยามเช้า ท่ามกลางสายหมอก

05.30 น.

คณะเดินทางถึง ดอยปุย นาท่านเยี่ยมชมวิถช
ี ีวต
ิ ของชาวเขาเผ่าแม้ว และความสวยงามของดอกไม้
เมืองหนาวชมแปลงดอกฝิ่นหลากสี ถ่ายรูปกับน้องๆ ชาวเขาเผ่าแม้วที่นา่ รัก พร้อมเลือกชมสินค้า
พื้นเมืองของชาวเขาตามอัธยาศัย

เช้า

(มือที่ 4)  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร.....บนดอยปุย

08.30 น.

ออกเดินทางต่อไปยัง พระตาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เป็นพระตาหนักประทับแปรพระราชฐานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต
ิ ิ์ พระบรมราชินีนาถ พระตาหนักนี้สร้างขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2503 ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ ภายในปลูกดอกไม้ฤดูหนาวไว้เป็นจานวนมาก

10.00 น.

เดินทางขึ้นไปกราบ นมัสการองค์พระธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สท
ิ ธิค
์ ู่บา้ นคูเ่ มือง ชาวเชียงใหม่ และ
ยังเป็นพระธาตุประจาปีเกิด มะแม ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางลงจากดอยสุเทพ

เที่ยง

(มือที่ 5)  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร.......แบบบุฟเฟห์

บ่าย
15.30 น.

นาคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ฝางโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
คณะเดินทางถึง อ.ฝาง จากนั้นเตรียมพร้อมกับการพิชต
ิ โค้ง ไต่ระดับความสูงกับโค้งพับผ้า เพือ
่
ขึ้น ดอยอ่างขางนาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ รีสอร์ท..... ทาภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
เตรียมเครื่องกันหนาวให้พร้อม เสื้อกันหนาว หมวก ถุงมือ ผ้าพันคอ และไฟฉาย เดินทางไปยัง ขอบด้ง
ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตก

17.00 น.
เย็น

(มือที่ 6)  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร.......บนดอยอ่างขาง
หลังอาหารปล่อยอิสระถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย หลังพระอาทิตย์ตกกลับสูท
่ ี่พักท่ามกลางอากาศที่หนาว
เย็น จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ... zzzzz

วันที่สี่ของการเดินทาง

ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรอ่างขาง – สวนส้มธนาธร – ดอยแม่สลอง B/L/D
สุสานนายพลต้วน – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

05.30 น.

(มือที่ 7)  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารบริเวณขอบด้ง เป็นกาแฟ โอวัลติน ชาร้อน โจ๊ก
ปาท่องโก๋ ตามด้วยซาลาเปาและหมั่นโถ มีให้ทานกันแบบไม่อั้นเลยทีเดียว

06.00 น.

จากนั้นก็รอเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร นาท่านสู่ สถานี เกษตรดอยอ่างขาง ไป
ชม ดอกไม้ พืชผักเมืองหนาว อาทิเช่น กะหล่าปลีสีมว่ ง ดอกบ๊วย ดอกท้อ ดอกนางพญาเสือโคร่ง
และดอกซากุระญี่ปุ่น (ของแท้) ที่ สวนแปดสิบ จากนัน
้ นาท่านสู่รา้ นค้าหน้าสถานีเกษตรฯ เพื่อให้ท่าน
ได้กระจายรายสู่ชนบท มีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ผลไม้อบแห้ง, ต้นโสมสด

10.00 น.

นาท่านลงจากดอยอ่างขาง แล้วมุ่งสู่ สวนส้มธนาธร สวนส้มทีใ่ หญ่ทส
ี่ ุดของ อ.ฝาง ซึ่งเป็นแหล่งปลูก
ส้มสายน้าผึ้ง และยังมีสถานที่ที่เคยเป็นฉากถ่ายทาหนังหรือละครบางเรื่องด้วย

เที่ยง

(มือที่ 8)  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร.....อ.ฝาง

บ่าย

นาคณะเดินทาง สู่ ดอยแม่สลอง ผ่านเส้นทางธรรมชาติ และขุนเขา ไร่ชา

15.00 น.

คณะเดินทางถึง ดอยแม่สลอง นาท่านชม สุสานนายพลต้วน ตั้งอยูบ
่ นเนินเหนือหมู่บ้าน สร้างเมือ
่ ปี
พ.ศ.2523 ด้วยแท่นหินอ่อน บรรจุร่างนายพลต้วนซีเหวิน อยู่ภายในศาลาเก๋งจีนขนาดใหญ่ สีขาว พื้นปู
หินอ่อน ด้านหลังแท่น บรรจุศพ มีภาพถ่าย เก่าแก่เกี่ยวกับประวัติและผลงาน ด้านหน้าเป็นลาดเนิน มี
ตัวอักษร "ต้วน" ภาษาจีน สีทองบน พื้นสีฟา้ สุสานนายพล ต้วนอยูบ
่ นเนินที่ระดับความสูงประมาณ
1,300 ม. สามารถมองเห็นบ้านสันติคีรีใน หุบต่าลง ไปเบื้องล่าง เป็นจุดชม ทิวทัศน์ของหมู่บา้ นที่ดจ
ี ุด
หนึ่ง ด้านหน้ามีร้านชาสองร้าน ซึ่งจะเชิญชวนให้ผม
ู้ า เยือนได้ ทดลองชิมชา
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วันที่สี่ของการเดินทาง

ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรอ่างขาง – สวนส้มธนาธร – ดอยแม่สลอง B/L/D
สุสานนายพลต้วน – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

16.30 น.

นาท่านชม พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับความสูง
1,500 ม. เหนือหมูบ
่ ้านสันติคีรี ห่างจากหมูบ
่ ้าน 4 กม.มีถนนลาดยางตัดขึ้นไป ยังพระบรมธาตุฯ แต่ถนน
สูงชัน คดเคี้ยวมาก พระบรมธาตุฯ สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ.2539 เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่
สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐาน สี่เหลีย
่ มลดชั้น สูงประมาณ 30 ม. ฐานกว้าง ด้านละ
ประมาณ 15 ม. ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้มจระนาด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูป ยืนสี่ทศ
ิ
องค์ระฆังประดับแผ่นทองแกะสลักลวดลาย ใกล้กบ
ั องค์เจดียเ์ ป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ ทีต
่ ั้งของ
พระบรม ธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของเทือก เขาดอยแม่สลองจึงชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยาม
เย็น ท่านสามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สด
ุ ของดอยแม่สลองได้ที่นี่ ขณะเดียวกัน องค์พระ
ธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกลเป็นสัญลักษณ์อก
ี อย่าง ของดอยแม่สลอง

เย็น

(มือที่ 9)  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร......บนดอยแม่สลอง
หลังอาหารนาคณะเดินทางเข้าสูท
่ ี่พก
ั ณ รีสอร์ท........พักผ่อนกันตามอัธยาศัย ท่ามบรยากาศ
อันหนาวเย็น และสายหมอก

วันที่ห้าของการเดินทาง

ดอยแม่สลอง – ไร่ชา 101 – เชียงราย – แม่สาย – ตลาดท่าขีเหล็ก
วัดร่องขุ่น – กว๊านพะเยา - ภูมิลาเนา

B/L/D

เช้า

(มือที่ 10)  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพ
่ ัก

07.30 น.

นาคณะออกจากทีพ
่ ัก เดินทางไปชม ไร่ชา 101 ชิมชาอู่หลงชมไร่ชา ชาเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้าน
สันติคีรี ในพื้นที่ปลูกหลายพันไร่ มีต้นชามากกว่า 2 ล้านต้น ที่นี่จึงมีไร่ชา โรงอบชาและ ร้าน จาหน่าย
ชาหลายสิบร้าน เรียงรายบนถนนสายหลัก ที่ผา่ นกลางหมู่บ้าน ชาที่มีชอ
ื่ เสียงคือ ชาอู่หลง ซึ่งมีกลิ่น
หอม พิเศษ ต้องมีวธ
ิ ีการดื่มเฉพาะแบบชาวไต้หวัน ร้านจาหน่ายชา ทุกร้าน เช่นไร่ชา 101 วังพุดตาล
ร้านชานายพลต้วนจะ เชิญชวนให้ผู้มาเยือนได้ทดลองชิมชา พูดคุยสอบถามถึงวิธีการชงชา เลือกซื้อหา
ชา อุปกรณ์ชงชาแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถไปชมไร่ชา การเก็บชา โดยไม่เสียค่าบริการได้อีกด้วย
ได้เวลานาท่านเดินทางต่อไปยัง จ.เชียงราย

09.30 น.

คณะเดินทางถึง อ.แม่สาย นาท่านทาเอกสารผ่านแดน จากนั้นข้ามแดนไปยัง ตลาดท่าขีเหล็ก
ประเทศพม่า ช้อปปิ้งซื้อสินค้าราคาถูกต่างๆ มากมาย ทังเสือผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
มือถือ เครื่องสาอาง และขนมต่างๆ ช้อปปิ้งกันเต็มที่ตามอัธยาศัย

12.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณด้านหน้า โรงพัก อ.แม่สาย จากนั้นเปล่ยนการเดินทางเป็นรถบัส
ปรับอากาศ คันเดิม เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น.

(มือที่ 11)  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พก
ั

บ่าย

นาท่านเดินทางไปเยี่ยมชม วัดร่องขุ่น ระหว่างทางแวะให้ทา่ นได้ชอ
้ ปปิ้งซื้อ สัปปะรดภูแล สินค้าขึ้น
ชื่อของ จ.เชียงราย รวมไปถึงผลไม้เมืองหนาวต่างๆ อาทิ ลูกท้อ ลูกพลับ สตอเบอร์รี่

15.00 น.

นาท่านชม นาคณะเข้าเยี่ยมชม วัดร่องขุ่น วัดที่มีความสวยงามโดดเด่น สร้างโดย จินตนาการของ
อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ ศิลปินชือ
่ ดัง จัดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ และงดงาม มากแห่งหนึ่ง
ให้ทา่ นได้สักการะพระพุทธรูปภายใน พระอุโบสถ จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.พะเยา

17.00 น.

คณะเดินทางถึง จ.พะเยา นาท่านชม ทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่ที่สด
ุ ในภาคเหนือ
ณ กว๊านพะเยา ให้ทา่ นได้ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

เย็น

(มือที่ 12)  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร.....ริมกว๊านพะเยา
หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ ภูมิลาเนา
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วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

ภูมิลาเนา

เดินทางถึงภูมิลาเนา โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
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1. โปรมการเดินทาง RVT-N13

เชียงใหม่ - ทัวร์ดอยอินทนนท์ – ดอยปุย – ดอยอ่างขาง
ดอยแม่สลอง – เชียงราย 6 วัน 5 คืน

2. วันที่เดินทาง
3. อัตราค่าบริการจัดงาน กรุณาติดต่อสอบถามราคาได้ที่ 094-5840798 (คุณตู่)
4. อัตราค่าบริการรวมดังนี
1. ค่าที่พักที่ โรงแรม……………….. ตัวเมืองเชียงใหม่ จานวน 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าที่พักที่ รีสอร์ท ที่พัก ดอยอ่างขาง เชียงใหม่ จานวน 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าที่พักที่ รีสอร์ท ที่พัก ดอยแม่สลอง เชียงราย จานวน 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
2. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ (ไม่รวมเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์)
3. เครือ
่ งดื่มและผ้าเย็น ขนมคบเคี้ยวบริการบนรถระหว่างการเดินทาง
4. ค่าตู้ปรับอากาศ นาเที่ยว ตลอดเส้นทาง พร้อมเชือ
้ เพลิง และพร้อมพนักงานขับรถที่ชานาญเส้นทาง
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าทีด
่ ูแลตลอดตามรายการ
7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน ท่านละ 200,000 บาท
5. อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. อาหารที่ทา่ นสั่งนอกเหนือจากโปรแกรม รวมทั้งเครือ
่ งดื่มระหว่างมือ
้ อาหาร
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด, Minibar ฯลฯ
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีขอบิลใบเสร็จภาษีของทาง บริษัท
6. อภินันทนาการ
 7. การชาระเงิน

ชาระเงินมัดจา 50 % เมื่อตอบรับการใช้บริการ ส่วนทีเ่ หลือ 50 % ชาระก่อนการเดินทาง
หรือตามเงือ
่ นไขข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการ กับบริษัท

หจก.รันเวลทัวร์ พลัส เซอร์วิส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสให้บริการทีด
่ ีทส
ี่ ด
ุ แก่คณะ ของท่าน
หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ คุณตู่ (จักรพันธ์) Tour Manager 094-5840798,
หรือตามทีอ
่ ยู่ข้างบน และเบอร์โทรศัพท์ 053-230479 หรือ แฟกซ์ 053-230479
**หมายเหตุ** โปรแกรมและเส้นทางการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของคณะผูเ้ ดินทาง
ทั้งนี้ตอ
้ งอยู่ภายใต้ความเหมาะสมเส้นทาง และงบประมาณของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
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