วันแรก เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - เฮือนโบราณ 60 – พระธาตุดอยคา – ดอยสุเทพ - ถนนคนเดิน
06.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้ น 4 เคาเตอร์ D สายการบิ น ไทยสไมล์ เจ้า หน้ าที่
07.55 น.

09.15 น.

Consortium Trip คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง
เหิรฟ้ าสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล เที่ ยวบินที่ WE 102 ระหว่างทางบริการท่ านด้ว ย
อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม

ท่ านเดินทางสู่ จุด Check In แห่งใหม่ Sky walk ม่อนแจ่ม เป็ นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิ ง
เขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็ นทางเดินชมธรรมชาติ สองข้างทางประดับด้วยดอกไม้เมืองหนาวสี สั น
สวยงาม ด้านล่ างมีทุกดอกไม้น านาชนิ ด ตามฤดูก าล ท่ านสามารถลงไปถ่ า ยรู ปกับ ทุ่ งดอกไม้ไ ด้ อ ย่ า ง
ใกล้ชิด สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางกลั บแวะ ร้านกาแฟไม้เฮือน ๖๐ ร้านกาแฟยอดนิ ย มร่ ม รื่ น ที่ มี
สวนดอกไม้ ก่อนนาคณะเดินทางต่อ

เที่ยง
บ่าย

 อาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารปลาเผา ผักสด (1)
นาคณะออกเดินทางสู่ โดยรถตูป้ รับอากาศ เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคา สักการะหลวงพ่อทันใจ เป็ น
ผูท้ ี่ นิยมและมีชื่อเสี ยงมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ จากการอธิ ษฐานขอพรโชคลาภทั้งจากการค้า การ
งานหรือการเสี่ ยงโชคต่าง ๆ ผูเ้ ดินทางมาขอพร บนบานแล้วประสบความส าเร็จและได้เดินทางกลั บ มา
ถวายดอกมะลิ เพื่อแก้บน

15.00 น.

นาเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บา้ นคู่เมืองเชียงใหม่ ไหว้ขอพร เชื่อกันว่าหากมาสักการะและ
อธิ ษฐานจะมีแต่ความสาเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ปลอดภัยผ่านอุปสรรคนานาไปได้
อาหารคา่ ณ ร้านอาหารกาแล (2) หลังอาหารอิสระ ณ ถนนคนเดินเชียงใหม่ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ที่พัก
เข้าที่ พกั  เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ 4 ดาว / ระดับเดียวกัน

คา่

วันที่สอง ดอยอ่างขาง – สุก้ ยูี นาน – ฮิโนกิแลนด์ – สวนอินทผาลัมโกหลัก - วัดบ้านเด่น
เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น.
นาท่ านเดินทางขึ้ นสู่ ดอยอ่างขาง ชม สถานี เกษตรหลวงอ่างขาง ด้วยความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว
นานาชนิ ด ท าให้ต่ อมาสถานี เกษตรฯ จึ งได้ร ับการพัฒ นาให้เป็ นแหล่ งท่ องเที่ ย ว เปิ ดให้นักท่ องเที่ ยว
สามารถเข้ามาเที่ ยวชมภายในสถานี ฯได้ ภายในสถานี ฯ จอดแวะถ่ า ยภาพได้ตลอดทุ กจุด แต่ จะมีจุด
ท่ องเที่ ยวหลัก คือ สวนสมเด็จซึ่งตั้งอยู่ดา้ นหน้าทางเข้า ติดกันคือโรงเรือนเพาะพันธุ ์กุหลาบ และเรือน
ดอกไม้ต้งั อยู่ตรงข้า มสวนสมเด็จ ถัดไปบริเวณใจกลางสถานี ฯ คือ สวน 80 สวนกุ หลาบอังกฤษ และ

สโมสรอ่างขางซึ่งเป็ นร้านอาหารและร้านกาแฟ ไปจบโปรแกรมที่ สวนบ๊วยและโรงเรือนรวบรวมพันธุ ์ผกั ซึ่ง
อยู่ตรงข้ามสวนบ๊วย ซึ้ งมีจุด Check In ที่ สวยงามมากกว่า 12 จุด ที่ ไม่ควรพลาด

เที่ยง
บ่าย

 อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารบ้านดินเล่าจาง เมนู พิเศษ..สุก้ ียูนนาน (4)
นาคณะ ชมอาณาจักรไม้หอมแห่งแรกของไทย ฮิโนกิแลนด์ ที่ ได้จาลองบรรยากาศสุ ดอลังการจากญี่ ปุ่น
จุดเด่นสาคัญ ๆ ด้านหน้าโครงการเป็ นเสาโทริอิแ บบเรี ยวบุ ด้านหน้าโครงการจะพบซุ ้มประตู โคมแดง
ขนาดใหญ่ จาลองมาจาก วัดอาซากุ สะ และไฮไลท์สุด คือ ปราสาทฮิโนกิ 4 ชั้น ที่ สร้างจากไม้สนฮิโนกิ
ที่ ขึ้นชื่อว่าเป็ นไม้ช้นั สู งและเป็ นไม้ศกั ดิ์สิทธิ์ ของญี่ ปุ่น

14.30 น.

จากนั้ น น าชม สวนอิ น ทผลั ม บ้า นโกหลั ก ซึ่ ง เป็ นแหล่ งปลู กอิ น ทผลั มที่ แ รกของประเทศไทยที่ จด
สิ ทธิ บตั ร ปลู กกว่า 750 ต้น ที่ ให้ผลผลิ ตคุณภาพ รสชาติอร่อย และแปรรูปให้เป็ นน้ าอินทผลัมได้ดว้ ย

17.00 น.

เดิ น ทางสู่ วั ด บ้า นเด่น สะหลี ศรี เ มือ งแกน เป็ นวัดที่ มีเอกลั กษณ์ที่โ ดดเด่น เต็ มไปด้วยความวิจิตร
ตระการตา อลังการ รูปแบบการก่อสร้างเป็ นแบบล้ านนาประยุกต์มูลค่ากว่ า 2,000 ล้านบาท

คา่
วันที่สาม
เช้า
08.00 น.

 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร (5)
เข้าที่ พกั > โรงแรม เบลล์วิลล่า เชียงใหม่ 4 ดาว / ระดับเดียวกัน
ดอยอินทนนท์ – น้ าตกวชิระธาร - ห้วยตึงเฒ่า - วัดอุโมงค์
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่ านเดินทางขึ้ นสู่ ดอยอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
เทื อกเขาหิมาลัย มีความสู ง 2,565 เมตร สัมผัสยอดดอยที่ สูงที่ สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สัมผัสสาย
หมอก สัมผัสเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ ชม สถานีเรดาห์ นาท่ านเดิน
ชมต้นกุหลาบพันปี ตามเส้นทางเดินที่ ร่มรื่น )ออกดอกประมาณเดือนกุ มภาพันธ์( ชมป่ าดึกดาบรรพ์
ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุ มดินต่าง ๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระ
มหาธาตุนภพลภูมิสิริ มองเห็นทิ วทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

เที่ยง

 อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารโครงการหลวง (4)

บ่าย

น าท่ า นชม น้ า ตกวชิ ร ะธาร น้ า ตกที่ มีค วามสวยงาม และอยู่ ไ ม่ ไกล และให้ท่า นได้ซื้อของฝากจาก
ชาวเขา แล้วเดินทางกลับสู่ เชียงใหม่ ระหว่ า งทาง แวะร้านกาแฟจังเกิ้ ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย ร้าน
กาแฟอาหารและเครื่องดื่มสุ ดฮิต วิวหลักล้าน

บ่าย

นาท่ านเดินทางสู่ จุด Check In อีก 1 แห่ง ณ ห้วยตึงเฒ่า อิสระสัมผัสบรรยากาศสู ดโอโซนให้เต็ มปอด
ไฮไลท์ ที่ นี้ คือ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และเพื่อน ๆ รายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่ งนาสี เขียวที่ มีภูเขาโอบ
ล้อมไว้ ที่ นี่ยงั มีแลนด์มาร์คคล้ าย ๆ สะพานซูตองเป้ ที่ จงั หวัดแม่ฮ่องสอน ทอดยาวเหนื อท้องทุ่ ง ไ ปยัง
กระท่ อมที่ อยู่ปลายนาด้วยระยะทางกว่า 100 เมตร

17.00 น.

18.30 น.
20.50 น.
22.10 น.

น าท่ า นชม วั ด อุ โ มงค์ หรื อ สวนพุ ท ธธรรม
โบราณสถานที่ อยู่คู่เ มื องเชี ยงใหม่ มากกว่ า 700
ปี สร้า งขึ้ นในสมัย พญามัง ราย ต่ อมาพญ ากื
อนาทรงสร้า งอุ โ มงค์ขึ้ นเพื่ อให้พ ระมหาเถ ระ
จัน ทร์ใ ช้เ ป็ นที่ วิ ปัส ส าน าก รรมฐาน ก าแพง
ภายในและใต้พระเจดียศ์ ิลปะพุทธแบบลังก าวงศ์
เป็ นอุ โ มงค์ห ลายช่ องทางเดิ น ท ะลุ ก ัน ได้ ชม
ภาพวาดจิ ต รกรรมฝาผนั ง ที่ มีค วามเก่ า แก่ อ ยู่
ภายในอุโมงค์จากนั้นเดินทางสู่
ท่ า นเดิ น ทางสู่ วนั ส นั น ท์ ซื้ อของฝาก สิ น ค้า อาหารพื้ นเมื องขึ้ นชื่ อ เช่ น ไส้ อวั ่ แหนม น้ า พริกหนุ่ ม
แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนาคณะส่ งจุดนัดพบ..
เหิรฟ้ าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ ยวบินที่ WE 121
คณะเดินทางกลับถึ งกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ย นแปลงรายละเอียดบางประการได้ตามความเหมาะสม โดยโดย
คานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้า เป็ นส าคัญ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ที่ สู ญ หาย
สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่ นอกเหนื อความรับ ผิด ชอบของทางหัว หน้าทัวร์และเหตุสุ ดวิ สั ย บางประการ
เช่นการนัดหยุด งานภั ยธรรมชาติ และการจลาจลต่าง ๆ

วันเดินทาง

แถวที่ 1 หล ังคนข ับ

แถวที่ 2 แถวกลาง

แถวหลั งสุ ด

19 - 21 พฤศจิกายน 2563

11,990. -บาท

11,790.บาท

11,490. -บาท

28 - 30 พฤศจิกายน 2563

12,490. -บาท

12,290.บาท

11,990. -บาท

5 - 7 ธันวาคม 2563

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

10 - 12 ธันวาคม 2563

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

11 - 13 ธันวาคม 2563

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

19 - 21 ธันวาคม 2563

11,490. -บาท

11,290.บาท

10,990. -บาท

26 - 28 ธันวาคม 2563

13,490. -บาท

13,290.บาท

12,990. -บาท

30 ธันวาคม 63 – 1 มกราคม 64

15,990. -บาท

15,790.บาท

15,490. -บาท

31 ธันวาคม 63 – 2 มกราคม 64

15,990. -บาท

15,790.บาท

15,490. -บาท

1 - 3 มกราคม 2564

14,990. -บาท

14,790.บาท

14,490. -บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม


ค่าตัว๋ เครื่องบินสายการไทยสไมล์ พร้อมน้ าหนัก 20 ก.ก








ค่ารถตูป้ รับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
ค่าที่ พกั เบลล์วิลล่ าเชียงใหม่ ระดับ 4 ดาว จานวน 2 คืน)ห้องละ 2 ท่ าน(
ค่าธรรมเนี ยมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ ต่าง ๆ ตามที่ ระบุในรายการ
ค่าอาหารเลิ ศรส จานวน 8 มื้ อ
ค่าไกด์ท้องถิ่ นนาเที่ ยว
ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงิ น 1,000,000 บาท ต่อท่ าน )ตามเงื่ อนไขกรมธรรม์(

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อจากรายการ ฯลฯ
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3%
 ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป
เงื่อนไขการจอง
- มัดจา 3,000 บาท / ท่ าน วันหยุดติดต่อกัน มัดจา 5,000 บาท
ส่ วนที่ เหลื อชาระก่อนวันเดินทาง 5 วัน
- กรณี ที่มีการจองตา่ กว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงิ นที่
ลู กค้าได้ชาระไว้แล้วทั้งหมด
หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ย นแปลงรายละเอียดบางประการได้ตามความเหมาะสม โดยโดย
คานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้า เป็ นส าคัญ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ที่ สู ญ หาย
สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่ นอกเหนื อความรับ ผิด ชอบของทางหัว หน้าทัวร์และเหตุสุ ดวิ สั ย บางประการ
เช่นการนัดหยุด งานภั ยธรรมชาติ และการจลาจลต่าง ๆ

