ซากุระบาน..สองขุนเขากับสีด่ อยงาม
@ เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน By
วันแรก
06.00 น.

ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยคา-ซากุระขุนช่างเคี่ยน – ดอยสุเทพ - ขันโต๊กดิ นเนอร์
คณะพร้ อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภูมิ ชัน
้ 4 เคาเตอร์ C สายการบิ น ไทยสไมล์ เจ้ า หน้ า ที่

07.55 น.

Consortium Trip คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง
เหินฟ้ าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เทีย่ วบินที่ WE 102 ระหว่างทางบริการท่านด้วย
อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม

09.15 น.

นาคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) ก่อนท่านเดินทางสู่
จุด Check In แห่งใหม่ Sky walk ม่อนแจ่ม เป็ นสะพานไม้ไผ่ท่ท
ี อดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความ
ยาวกว่า 200 เมตร เป็ นทางเดินชมธรรมชาติ สองข้างทางประดับด้วยดอกไม้เมืองหนาวสีสนั สวยงาม
ด้านล่างมีทุกดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ท่านสามารถลงไปถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้ได้อย่างใกล้ชดิ

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคา สักการะหลวงพ่อทันใจ เป็ นผูท
้ น่ี ิยมและมีช่อื เสียง
มากในเรื่องของความศักดิ ์สิทธิ ์ จากการอธิษฐานขอพรโชคลาภทัง้ จากการค้า การงานหรือการเสีย่ งโชค
ต่าง ๆ ผูเ้ ดินทางมาขอพร บนบานแล้วประสบความสาเร็จและได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้
บน

เที่ยง
บ่าย

 อาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารปลาเผา ผักสด (2)
นาท่านเดินทาง สู่ สถานีวจิ ยั และศูนย์ฝึกอบรมเกษตรทีส่ ูง ขุนช่างเคี่ยน ถึงจุดเปลีย่ นรถบริเวณ ดอยสุ
เทพ นาท่านเปลี่ยนพาหนะเป็ นรถกระบะท้องถิน่ สู่ขุนช่างเคี่ยน อิสระชมซากุระเมืองไทย หรือ ดอก
พญาเสือโคร่ง ซึง่ 1 ปี มเี พียงแค่ครัง้ เดียว ให้ท่านได้สมั ผัสเพียง 14 – 21 วันเท่านัน้

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บา้ นคู่เมืองเชียงใหม่ ไหว้ขอพร เชื่อกันว่า
หากมาสักการะและอธิษฐานจะมีแต่ความสาเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ปลอดภัยผ่านอุปสรรค
นานาไปได้

คา่

อาหารคา่ ณ ขันโต๊กเบญจรงค์ (3) พร้อมชมการแสดงศิ ลปแบบล้านนา สมควรแก่เวลานา
ท่านเดิ นทางสู่ที่พกั
เข้าทีพ
่ กั  ณ ที่พกั อโมรา ท่าแพ เชียงใหม่ 4 ดาว / ระดับเดียวกัน

วันที่สอง
เช้า
07.30 น.

ดอยอ่างขาง – ฮิ โนกิ แลนด์ – สวนอิ นทผาลัมโกหลัก - วัดบ้านเด่น
อรุณสวัสดิ ์ยามเช้า  บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยอ่างขาง ชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ด้วยความสวยงามของดอกไม้เมือง
หนาวนานาชนิด ทาให้ต่อมาสถานีเกษตรฯ จึงได้รบั การพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว เปิ ดให้นักท่องเทีย่ ว
สามารถเข้ามาเที่ยวชมภายในสถานี ฯได้ ภายในสถานีฯ จอดแวะถ่ายภาพได้ตลอดทุกจุ ด แต่จะมีจุด
ท่องเที่ยวหลัก คือ สวนสมเด็จซึ่งตัง้ อยู่ด้านหน้ าทางเข้า ติดกันคือโรงเรือนเพาะพันธุ์กุหลาบ และเรือน
ดอกไม้ตงั ้ อยู่ตรงข้ามสวนสมเด็จ ถัดไปบริเวณใจกลางสถานี ฯ คือ สวน 80 สวนกุหลาบอังกฤษ และ
สโมสรอ่างขางซึ่งเป็ นร้านอาหารและร้านกาแฟ ไปจบโปรแกรมทีส่ วนบ๊วยและโรงเรือนรวบรวมพันธุผ์ กั ซึง่
อยู่ตรงข้ามสวนบ๊วย ซึง้ มีจุด Check In ทีส่ วยงามมากกว่า 12 จุด ทีไ่ ม่ควรพลาด

เที่ยง

 อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร (5)

บ่าย

นาคณะ ชมอาณาจักรไม้หอมแห่งแรกของไทย ฮิ โนกิ แลนด์ ทีไ่ ด้จาลองบรรยากาศสุดอลังการจากญี่ป่ ุน
จุดเด่นสาคัญ ๆ ด้านหน้าโครงการเป็ นเสาโทริอแิ บบเรียวบุ ด้านหน้าโครงการจะพบซุ้มประตูโคมแดง
ขนาดใหญ่ จาลองมาจาก วัดอาซากุสะ และไฮไลท์สุด คือ ปราสาทฮิ โนกิ 4 ชัน้ ทีส่ ร้างจากไม้สนฮิโนกิ
ทีข่ น้ึ ชื่อว่าเป็ นไม้ชนั ้ สูงและเป็ นไม้ศกั ดิ ์สิทธิ ์ของญีป
่ ่ ุน

14.30 น.

จากนัน้ น าชม สวนอิ นทผลัม บ้านโกหลัก ซึ่ง เป็ น แหล่ ง ปลู ก อิน ทผลัมที่แ รกของประเทศไทยที่จด
สิทธิบตั ร ปลูกกว่า 750 ต้น ทีใ่ ห้ผลผลิตคุณภาพ รสชาติอร่อย และแปรรูปให้เป็ นน้ าอินทผลัมได้อกี ด้วย

17.00 น.

เดินทางสู่ วัดบ้านเด่ นสะหลี ศรีเมืองแกน เป็ นวัดที่มเี อกลักษณ์ ท่ีโดดเด่ น เต็มไปด้วยความวิจิต ร
ตระการตา อลังการ รูปแบบการก่อสร้างเป็ นแบบล้านนาประยุกต์มลู ค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

คา่

 บริ การอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร (6)
เข้าทีพ
่ กั > ณ ที่ณ ที่พกั โรงแรม เบลล์วิลล่า เชียงใหม่ 4 ดาว / ระดับเดียวกัน

วันที่สาม ซากุระขุนวาง - ดอยอิ นทนนท์ – น้าตกวชิ ระธาร -ห้วยตึงเฒ่า
เช้า
07.30 น.

อรุณสวัสดิ ์ยามเช้า  บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นาท่านเดินทางขึน้ สู่ ศูนย์วิจยั เกษตรหลวงขุนวาง พบไฮไลท์ของการเดินทาง ชมซากุระเมืองไทย หรือ
พญาเสือโคร่ง ที่ผลืดอกสีชมพูสพรั ่งเป็ นแนวเรียงยาวต่ อกันเป็ นร้อยเมตรเป็ นจุ ดประสงค์หลักในการ
เดินทาง อิสระให้ท่านเก็บภาพเป็ นพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทยตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาคณะ
เดินทางต่อ

เที่ยง

 อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารโครงการหลวง (8)

บ่าย

น าท่ านเดิน ทางสู่ ดอยอินทนนท์ เดิมมีช่ือว่ า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่ างกา” นี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของ
เทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร สัมผัสยอดดอยทีส่ งู ทีส่ ุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สมั ผัสสายหมอก
สัมผัสเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สักการะสถูปเจ้าอิ นทวิ ชชานนน์ ชม สถานี เรดาห์ นาท่านเดิน ชมต้น
กุหลาบพันปี ตามเส้นทางเดินทีร่ ่มรื่น (ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ชมป่ าดึกดาบรรพ์ ต้นไม้ใส่
เสื้อ และพืชคลุมดินต่าง ๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนี ดล
ภพลภูมิสิริ มองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

15.00 น.

และพระมหาธาตุน

นาท่านเชม น้ าตกวชิ ระธาร น้ าตกที่มคี วามสวยงาม และอยู่ไม่ไกล และให้ท่านได้ซ้ือของฝากจาก
ชาวเขา

17.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ จุด Check In อีก 1 แห่ง ณ ห้วยตึงเฒ่า อิสระสัมผัสบรรยากาศสูดโอโซนให้เต็มปอด
ไฮไลท์ ทีน่ ้ี คือ หุ่นฟางคิ งคองยักษ์ และเพื่อน ๆ รายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวทีม่ ภ
ี ูเขาโอบ

ล้อมไว้ ทีน่ ่ียงั มีแลนด์มาร์คคล้าย ๆ สะพานซูตองเป้ ทีจ่ งั หวัดแม่ฮ่องสอน ทอดยาวเหนือท้องทุ่งไปยัง
กระท่อมทีอ่ ยู่ปลายนาด้วยระยะทางกว่า 100 เมตร

18.30 น.

ท่ านเดิน ทางสู่ วนั สนั นท์ ซื้อ ของฝาก สิน ค้าอาหารพื้น เมือ งขึ้น ชื่อ เช่ น ไส้อ ั ่ว แหนม น้ าพริก หนุ่ ม

20.50 น.
22.10 น.

แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนาคณะส่งจุดนัดพบ..
เหิรฟ้ าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เทีย่ วบินที่ WE 121
คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการได้ตามความเหมาะสม โดยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญ หาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รั บผิดชอบของทางหัวหน้าทัวร์และเหตุสุด วิสัยบางประการเช่นการนัดหยุด งานภัย ธรรมชาติ และการจลาจลต่าง ๆ
ว ันเดินทาง

แถวที่ 1 หล ังคนข ับ

แถวที่ 2 แถวกลาง

แถวหลังสุด

8 - 10 มกราคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

13 - 15 มกราคม 2564

10,990. -บาท

10,790.บาท

9,990. -บาท

15 - 17 มกราคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

19 - 21 มกราคม 2564

10,990. -บาท

10,790.บาท

9,990. -บาท

22 - 24 มกราคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินสายการไทยสไมล์ พร้อมน้าหนัก 20 ก.ก

 ค่า รถตูป
้ รับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 ค่าทีพ
่ กั อโมรา ท่าแพ 1 คืน ระดับ 4 ดาว/เบลล์วลิ ล่าเชียงใหม่ 4 ดาว 1 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าอาหารเลิศรส จานวน 8 มือ้
 ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ นาเทีย่ ว
 ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ นอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป
เงื่อนไขการจอง
- มัดจา 5,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชาระก่อนวันเดิ นทาง 15 วัน
- กรณี ที่มีการจองตา่ กว่า 6 คน บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดย จะคืนเงินที่
ลูกค้าได้ชาระไว้แล้วทัง้ หมด
หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ
*** ค่าทิ ปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดิ นทาง ***

