วันแรก

กรุ งเทพฯ–เชียงใหม่

17.00 น.
18.00 น.

พร้ อมกันที่ สวนลุมพินี ต้ อนรั บโดยเจ้ าหน้ าที่ อย่างนอบน้อมและสุ ภาพ ตรวจเช็คสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ นาท่านเดินทางสู่ ภาคเหนื อ รับประทานอาหารค่า(1) แบบปิ กนิกบนรถ พร้อมฟัง
เรื่ องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย
( พักค้างคืนบนรถโค้ชปรับอากาศ )

วันทีส่ อง

ดอยอินทนนท์ -ดอยชัวญ่า-นา้ ตกวชิรธาร-วัดแม่ กลาง

07.00 น.
08.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ เชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ อ.จอมทอง นาท่านเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่นขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์ เดิมมี
ชื่อว่า “ดอยหลวง” หรื อ “ดอยอ่างกา” นี้เป็ นส่ วนหนึ่งของเทือกเขาหิ มาลัย มีความ
สู ง 2,565 เมตร สัมผัสยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สมั ผัสสาย
หมอก สัมผัสเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สั กการะสถูปเจ้ าอินทวิชชานนน์ ชม
สถานีเรดาห์ นาท่านเดิน ชมต้นกุหลาบพันปี (ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์)
ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่ น ชมป่ าดึกดาบรรพ์ ต้นไม้ใส่ เสื้ อ และพืชคลุมดินต่างๆ อาทิ

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

มอส ไรเค่น เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศ มองเห็น
ทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ ครัวต้นสน
นาท่านสู่ ดอยชัวร์ ญ่า เพื่อชมความงามของ น้าตกสิ ริภูมิ น้ าตกที่มีความสวยงามไหลจากหน้าผาสู ง เห็นได้ในระยะไกล
นาท่านชม นา้ ตกวชิระธาร น้ าตกที่มีความสวยงาม และอยูไ่ ม่ไกล และให้ท่านได้ซ้ื อของฝากจากชาวเขา แล้วเดินทางสู่
เบื้องล่าง ให้ท่านได้สกั การะ วัดแม่ กลาง เพื่อความสิ ริมงคลแล้วเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
รับประทานอาหารค่า(4)ที่ อร่ อยลืมอิ่ม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินท่าแพ(รถจะไปส่ ง แต่ตอ้ งเดินทางกลับโรงแรม ค่ารถท่านละ 30 บาท)
นาท่ านเข้ าที่พกั โรงแรมแฟมิลี่ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า ห้ องละ 2-3ท่ าน

วันทีส่ าม

เชียงใหม่ -ดอยอ่างขาง-บ้ านไม้ หอม-วัดบ้ านเด่ น

07.00 น.
10.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น ขึ้นสู่ ดอยอ่างขาง ระหว่าง
ทางแวะชม ม่ อนสน จุดชมวิวที่มีความสวยงามงาม นา
ท่ านชมสถานีเกษตรหลวงอ่ างขาง เป็ นสถานี วิจยั แห่ง
แรกของโครงการหลวง เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ ฝิ่นมาเป็ น
แปลงเกษตรเมืองหนาว สภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ให้ท่านได้ชมพันธุ์ไม้นานาชนิด แปลงสาธิ ตต่างๆ พืชพรรณ
ไม้เมืองหนาว เช่น กีวี่,ลาสเบอร์รี่พลับ,บ๊วย ฯลฯ
รับประทานอาหารอาหารกลางวัน(6)ที่ ครัวสุ วรรณภูมิ
เดินทางจากดอยอ่างขางสู่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะ ไร่ องุ่นจุ่นจันทร์ ให้ท่านได้เลือกซื้ อผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรู ป
จากผลไม้ เช่น บ๊วย ท๊อ ฯลฯ นาท่านชม บ้ านไม้ หอมฮิโรกิ เป็ นเนื้ อไม้ฮิโนกิ มีสรรพคุณที่สามารถช่วยรักษาโรคได้
หลายชนิดช่วยทาให้จิตใจสงบ อารมณ์ดีข้ ึนจากกลิ่นหอมของไม้ ชมความงามของบ้านไม้ซ่ ึ งเป็ นที่ถ่ายทาละครหลายเรื่ อง
ชม วัดบ้ านเด่ น วัดที่มีความสวยงามโดยการจาลองพระธาตุต่างๆทัว่ ประเทศ จนกระทัง่ เดินทางถึง จ.เชียงใหม่
รับประทานอาหารค่า(7)ที่ ครัวพิษณุ โลก
นาท่ านเข้ าที่พกั โรงแรมแฟมิลี่ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า ห้ องละ 2-3ท่ าน

12.00 น.
บ่าย

18.00 น.

วันทีส่ ี่

ดอยปุย-พระตาหนักภูพงิ ค์ ราชนิเวศน์ -วัดพระธาตุดอยสุ เทพ-บ่ อสร้ าง-ขันโตก

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารใบเตย
นาท่านเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่นเที่ยว "จุดชมวิวดอยปุย" ขอบอกว่าที่นี่วิวสวยมาก จากนั้นชม
หมู่บ้านม้ งดอยปุยที่นี่จะมีของที่ชาวเขานามาขายกันมากมาย ด้านบนชมสวนดอกไม้ น้ าตก ไม้
ประดับนานาชนิด ภายในมีมุมถ่ายรู ปเพียบ หรื อ ใครอยากแปลงร่ างไปเป็ นชาวม้ง ก็มีบริ การเช่า
ชุดอีกด้วยนะครับ(ลูกค้าจ่ายค่าชุดเองนะครับ) นาท่านเดินทางไปเที่ยวชม พระตาหนักภูพงิ ค์ ราช
นิเวศน์ พระตาหนักแห่งนี้ ใช้เป็ นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดาเนินแปรพระราชฐานมา
ประทับแรม ที่จงั หวัดเชียงใหม่ ภายในต่างประดับประดาไปด้วยดอกไม้เมืองหนาวสวยสดงดงาม
มากมาย อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจ หลังจากลงจากพระตาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น(ชิมข้าวซอยดอยปุย)
นาท่านสักการะ วัดพระธาตุดอยสุ เทพวรวิหาร วัดที่ใครที่ไม่ได้มาสักการะถือว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่อย่างแท้จริ ง นาท่าน
สักการะพระธาตุดอยสุ เทพเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล นาท่านสักการะ หลวงพ่ อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคา เพื่อความสิ ริ
มงคล แล้วนาท่านซื้ อของฝากกลับบ้านที่ วนัสนันท์ ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าหัถตกรรม ณ ศูนย์ หัตถกรรรม ทาร่ มบ่ อสร้ าง
รับประทานอาหารค่า(10)ที่ สิ บสองปันนาขันโตกดินเนอร์ พร้อมโชว์การแสดง จนได้เวลาเดินทางกลับ

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ห้า
06.00 น.

กรุ งเทพมหานคร
เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ.............

หมายเหตุ
รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม แต่ คานึงถึงลูกค้ าเป็ นหลัก
สิ่งของทีจ่ าเป็ นควรนาติดตัว ยาประจาตัว, รองเท้าสวมสบาย, เสื้ อกันหนาว, ของใช้จาเป็ น
วันเดินทาง
12-16 ตุลาคม 2561

ราคาผู้ใหญ่
4,999

ราคาเด็ก
ไม่ มรี าคาเด็ก

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 รถโค้ ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 รถสองแถวขึ้นดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ ดอยอ่างขาง ดอยปุย ดอยขัวญ่า
 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
 ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกค้ า 1 ท่าน
เงื่อนไขการชาระเงิน มัดจาท่านละ 1,500 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน
 การคืนบัตรเดินทาง
 แจ้ งล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
 ก่อนเดินทาง 20 วัน (ทาการ) ยึดมัดจา
 แจ้ งภายใน 20 วัน (ทาการ) ไม่ คืนเงิน

หมายเหตุ

