โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ -อ่างขาง-ฝาง 3 วัน 2คืน (รหัส T4)
สวนสิ ริกติ ติ์-ม่ อนแจ่ ม-ดอยอ่างขาง-จุดชมวิวม่ อนสน-เกษตรหลวงอ่างขาง-สวนส้ มธนาธร
ไร่ องุ่นหอมแผ่ นดิน-วัดท่ าตอน-นา้ พุร้องฝาง-ศูนย์ ฝึกช้ างเชียงดาว

วันแรก สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ติ์-ม่ อนแจ่ ม-ดอยอ่างขาง
เช้ า

รับสมาชิก ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่หรื อจุดนัดพบในตัวเมืองเชียงใหม่

10.30 น.

นาท่านเดินทางเที่ยวชมทางเดินชมธรรมชาติ สคานูป้ ี วอร์คที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่สวนสมเด็จพระนาง
เจ้ าสิ ริกิตต์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริ มห้วยแม่สา (มื้อที่ 1)

13.30 น.

นาท่านแวะเที่ยวชมม่ อนแจ่ ม ให้เวลากับท่านได้ถ่ายรู ปได้ทุกมุ มของม่ อ นแจ่มหรื อ ท่านสามารถลองเล่ น
กิ จกรรมยิงหน้าไม้ชิงของรางวัล แต่ไ ฮไลท์ข องงานนี้ ก็ คือ การแรลลี่ F1 นี่ แ หละครับ ที่ เป็ นจุด สนใจข
นักท่องเที่ยวที่ทุกคนก็อยากจะลองดูกบั ความหวาดเสียวจากการละลิ่วลงมาจากยอดเนิน

18.00 น.

นาท่านเดินทางมาถึงดอยอ่ างขางพาท่านเช็คอินเข้าที่พกั พักผ่อนชมบรรยากาศตามอัธยาศัย

(มื้อเย็นตามอัธยาศัย)ช่วงค่าสมาชิกสามารถเดินเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าอาหารหน้าที่พกั ได้
(พัก อ่างขางวิลล่ า ดอยอ่ างขาง หรื อเทียบเท่ า)

วันที่สอง จุดชมวิวม่ อนสน-เหษตรหลวงอ่างขาง-สวนส้ มธนาธร-ไร่ องุ่นหอมแผ่นดิน-วัดท่ าตอน
06.00 น.

นาท่านเดินทางสู่จุดชมวิวม่อนสน ดื่มด่ากับธรรมชาติพร้อมชมพระอาทิตย์ข้ นึ ยามเช้า ท่านสามารถชมทะเล
หมอกได้ตามฤดูกาล(ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) หลังจากนั้นเช็คเอ้าท์ออกจากที่พกั

08.30 น.

นาท่านท่านเข้าชม “สถานี เกษตรดอยอ่ างขาง” ซึ่ งที่นี่เป็ นศูนย์พฒั นาโครงการหลวงอ่างขางได้ก่อ ตั้งมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยเริ่ มดาเนิ นการพัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพด้านพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล และพืชเครื่ องดื่ม
เมืองหนาวเป็ นล าดับแรก ต่อ มาได้ทาการขยายผลการดาเนิ นงานไปในด้านหัตถกรรม สถานี เกษตรหลวง
อ่างขางเป็ นสถานี เกษตรที่ทดลองปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาว มีสถานที่น่าสนใจได้แก่ สวนท้อ สวนบ๊วย
แปลงปลูกผักกลางแจ้ง โรงเรื อนกุหลาบ สวนแปดสิ บเป็ นแปลงปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงาม และยังมี
โรงเรื อนไม้ในร่ มที่มีดอกไม้เมืองหนาวที่ออกดอกสวยงามทุกฤดูกาล ลักษณะเป็ นรู ปแอ่งกระทะ สภาพป่ า
โดยทัว่ ไปเป็ นป่ าสนและป่ าดิบ ดินอยูส่ ูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1,400 เมตร

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริ มแม่น้ ากกในอาเภอท่าตอน (มื้อที่ 3)

13.00 น.

นาท่านเดินทางเที่ยวชมสวนส้ มธนาธร(สวนแปดท่ าตอน)เป็ นสวนส้มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเชียงใหม่ ซึ่ ง
สวนส้มธนาธรแห่งนี้ เป็ นที่รู้จกั กันดีในเรื่ องของคุณภาพ จนอาจกล่าวได้วา่ เป็ นที่น่าภาคภูมิใจของชาวเมือง
ฝางซึ่ งเป็ นเมืองต้นกาเนิ ดของส้มพันธุ์สายน้ าผึ้งเลยทีเดียว ที่นี่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณบัณฑูร จิระวัฒนากูล โดย
เป็ นสวนส้มที่สามารถปลูกส้มได้มากกว่า 10 สายพันธุ์ แต่ที่รู้จกั กันดี คือ ส้มสายน้ าผึ้ง ส้มฟรี มองต์ธนาธร
และปั จจุบนั ได้พฒั นให้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่อ งเที่ยวสามารถเข้าไป ชมสวนและชิมน้ าส้มสดๆ
พร้อมกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลับบ้าน นาท่านนัง่ รถรางชมสวน

14.00 น.

นาท่านเดินทางถึงไร่ องุ่น หอมแผ่ นดิน จะมีท้ งั ในส่วนของไร่ องุ่น ห้องอาหาร ห้องกาแฟ และร้านขายของ
ฝาก ภายในบริ เวณกว้างขวางตกแต่งแต่ละมุมได้สวยมีความเป็ นระเบียบแบ่งสัดส่ วนของพื้นที่ชดั เจน มีมุม
สาหรับถ่ายภาพสวยงามหลายจุด มี Wifiรายการอาหารมีให้เลือกเยอะพอสมควรรวมถึงเครื่ องดื่มชา กาแฟ
น้ าผลไม้ปั่นต่างๆ เป็ นร้านอาหารในอาเภอแม่อายที่น่าสนใจมาก(ตามอัธยาศัย)

15.30 น.

นาท่านเดิ นทางเข้าชมวัดท่ าตอนวัดท่าตอนเดิ มเป็ นวัดเก่ าแก่ สันนิ ษฐานได้จาก วัตถุ โบราณที่คน้ พบใน
บริ เวณนี้ วัดท่าตอนยังเป็ นสถาบันการศึกษาสาหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็ นศูนย์บาบัดยาเสพติด
และสงเคราะห์ชาวเขา เป็ นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม และเนื่ องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
ครองราชย์เป็ นปี ที่ 50 ทางวัดได้ริเริ่ มโครงการก่อสร้างเจดียแ์ ก้วเฉลิมพระเกียรติไว้บนยอดเขา ด้านบนมีจุด
ชมวิวซึ่งจะมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น้ ากกไหลคดเคี้ยวอยูเ่ บื้องล่าง

17.30 น.

นาท่านเดินทางเข้าที่พกั อาเภอฝาง ช่วงค่ารับประทานอาหารเย็นในที่พกั ริ มแม่น้ ามาว(มื้อที่ 4)
ห้องพักริ มน้ า อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
(พัก อุ่นไอมาว ห้ องพักธรรมดา ไม่ มีเครื่ องปรับอากาศ พักห้ องละ 2 ท่ าน)

วันที่สาม นา้ พุร้อนฝาง-ถา้ เชียงดาว-ศูนย์ฝึกช้ างเชียงดาว-ซื้อของฝากเมืองเหนือ
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของที่พกั (มือ้ ที่ 5)

08.30 น.

นาท่านเดินทางเที่ยวชมบ่ อน้าพุร้อนฝาง ตั้งอยูภ่ ายใน"อุทยานแห่ งชาติดอยผ้าห่ มปกเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่ มี ความน่ าอัศจรรย์อ ยูใ่ นตัว ตรงที่เป็ นบ่อ น้ าพุร้อ นที่เกิ ดขึ้นมาจากหิ นร้อ นเหลวที่อ ยูใ่ ต้
เปลื อ กโลก (แม็กม่ า) ไหลแทรกมาตามช่ อ งหิ นขึ้นมาใกล้เปลื อ กโลก ทาให้ช้ นั หิ นบริ เวณนั้นมี อุณ หภูมิ
สูงขึ้น และเมื่อน้ าบาดาลไหลผ่านชั้นหิ นร้อนดังกล่าว จึงทาให้อุณหภูมิของน้ านั้นสู งขึ้นตามไปด้วย ทาให้
เกิดแรงดันมหาศาล และดันตัวเองผ่านรอยแยกของหิ นแกรนิ ตขึ้นมาบนพื้นผิวโลก จนเกิดเป็ นน้ าพุร้อนพุ่ง
ขึ้นมา โดยมีไอร้อน เป็ นควันลอยคุกรุ่ นอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งความร้อนของน้ าในบ่อน้ าพุร้อนนั้นมีความร้อนสู ง
ประมาณ 80-100 องศาเซลเซียส

11.00 น.

นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ถา้ เชี ยงดาว”เป็ นถ้ าที่น่าสนใจถ้ าหนึ่ งของจังหวัดเชียงใหม่ อยูใ่ นเขต อาเภอเชียง
ดาว ตั้งอยูเ่ ชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายใน แต่ละถ้ ามีความงามจากการเสกสรรปั้ นแต่งของธรรมชาติ
ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหิ นงอกหินย้อยที่ก่อให้เกิดรู ปร่ างต่าง ๆเป็ นถ้ าขนาดใหญ่ภายในมี
หินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในอาเภอเชียงดาว (มื้อที่ 6)

14.00 น.

นาท่านเดินทางถึงศูนย์ ฝึกช้ างเชียงดาวเป็ นปางช้างที่ก่อตั้งขึ้นมานานแล้ว แต่เดิมเป็ นช้างที่ใช้สาหรับลากไม้
ต่อมามีการปิ ดสัมปทานป่ าไม้ จึงนาช้างมาบริ การนักท่องเที่ยวในการเดินชมป่ า และกลายมาเป็ นปางช้างเพือ่
การท่องเที่ยวในที่สุด สถานที่โดยรอบปางช้างค่อนข้างสวยงาม เนื่ อ งจากมีท้ งั ป่ าไม้และลาน้ าปิ ง อีกหนึ่ ง
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของคนรักช้าง ในพื้นที่ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยหมู่ไม้เขียวชอุ่มและขุนเขา
สูงชัน ขนาบข้างด้วยสายน้ าปิ ง ไหลระเรื่ อยในดินแดนต้นน้ า บรรยากาศของศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว จึงดูสงบ
ร่ มรื่ นในแวดล้อมของกลิ่นอายธรรมชาติ ทาให้ผมู ้ าเยือนคล้ายเดินทางย้อนกลับไปพบเจอ

17.00 น.

นาท่านแวะซื้อของฝาก แคบหมู น้ าพริ กหนุ่ม ไส้อวั่ อาหารพื้นเมือง ที่ร้านวนัสนันท์

18.00 น.

นาท่านเดินทางส่งสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ดว้ ยความปลอดภัย พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 2-4 ท่ าน (รถเก๋ ง) ราคาท่ านละ 6,990 บาท
อัตราค่าบริการ 5-6 ท่ าน (รถ 6 ที่นั่ง) ราคาท่ านละ 5,990 บาท
อัตราค่าบริการ 7-10 ท่ าน (รถตู้) ราคาท่ านละ 5,500 บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)
อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน
-ค่าที่พกั 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่ าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่ รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินเดินทาง
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณี ขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวติ ส่วนตัว
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจา
เป็ นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

