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วันแรก กรุงเทพฯ –เชียงใหม่
17.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี อย่างนอบน้อมและสุภาพ ตรวจเช็คสัมภาระในการเดินทาง
18.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ นาท่านเดินทางสู่ภาคเหนือ บริการอาหารมื้อเย็น(1) แบบปิกนิกบน
รถ พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ สมควรแก่เวลาพักผ่อน
ตามอัธยาศัย
( พักค้างคืนบนรถโค้ชปรับอากาศ )
วันที่สอง ถ้้าเชียงดาว-พระพุทธบาท4รอย - พระต้าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-วัดพระธาตุดอยสุเทพ
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้ทาภารกิจส่วนตัว บริการอาหารมื้อเช้า(2) ณ
ห้องอาหาร
หลังอาหาร(
เปลี่ยนรถเป็นรถตู้เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ)
07.00 น. นาท่านเดินทางไปเที่ยวชม พระต้าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตาหนักแห่งนี้ ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่
เสด็จพระราชดาเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายในต่างประดับประดาไปด้วย
ดอกไม้เมืองหนาวสวยสดงดงามมากมาย อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจ หลังจากลงจากพระตาหนักภู
พิงค์ราชนิเวศน์แล้ว จุดต่อไปคือ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร วัดที่ใครที่ไม่ได้มาสักการะถือว่ามาไม่ถึง
เชียงใหม่อย่างแท้จริง นาท่านสักการะพระธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล

12.00 น. บริการอาหารมื้อกลางวัน(3) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
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บ่าย

จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ ถ้้าเชียงดาว เป็นถ้าที่น่าสนใจถ้าหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใน แต่ละถ้า มี
ความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อ
ให้ เกิด รูปร่างต่างๆ จากนั้นชม บ้านไม้หอมฮิโนกิ เป็นเนื้อไม้ฮิโนกิ มีสรรพคุณที่สามารถช่วยรักษาโรคได้
หลายชนิดช่วยทาให้จิตใจสงบ อารมณ์ดีขึ้นจากกลิ่นหอมของไม้ จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง นา
ท่านแวะกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทสี่รอย รอยพระพุทธบาทสี่รอยนี้มีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศ
ไทย มีรอยพระพุทธบาทประทับซ้อนกันถึง 4 รอย ในสมัยยุคหลังจึงเรียกขานกันว่าพระพุทธบาทสี่รอย คือมี
รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ ที่ล่วงมามาแล้วในภัทรกัลป์

18.00น. บริการอาหารเย็น (4) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่านเข้าสู่ที่พัก สุวรรณภูมิวิลล่า หรือเทียบเท่า( พักห้องละ 4 ท่าน )
วันที่สาม ดอยอ่างขาง-ม่อนแจ่ม
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
06.00 น. อาลาที่พัก ..........นาท่านเดินทางสู่ บ้านขอบด้ง พร้อมชมตลาดชาวเขา นาท่านเที่ยวชมบ้านชาวเขา บ้านนอ
แล หมู่บ้านสุดท้ายระหว่างชายแดนไทย-พม่า และพลาดไม่ได้กับการชมฟาร์มสตอร์เบอรี่ ให้ท่านได้
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เดินทางสู่ดอยอ่างขาง น้าท่านชมสถานีเกษตร
หลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง เปลี่ยนพื้นที่
จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาว สภาพอากาศเย็นสบายตลอด
ทั้งปี ให้ท่านได้ชมพันธุ์ไม้นานาชนิด แปลงสาธิตต่างๆ พืชพรรณไม้
เมืองหนาว เช่น กีวี่,ลาสเบอร์รี่พลับ,บ๊วย ฯลฯ สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
12.00 น. บริการอาหารมื้อกลางวัน(6) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
จากนั้นเดินทางมุ่งสูม่ ่อนแจ่ม ชมวิว ชมดอกไม้เมืองหนาว แหล่ง
ท่องเที่ยวสุดฮิตของอาเภอแม่ริมเป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงกว่า 1,300 เมตร
สามารถชมวิวได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนอกจากวิวแล้วม่อนแจ่มยังมี
แปลงดอกไม้เมืองหนาวให้ชมด้วย พื้นที่โดยรอบม่อนแจ่มเป็นพื้นที่
เกษตรที่ปลูกสตอบอรี่และกะหล่าปลีเป็นส่วนใหญ่โดยทาแปลงปลูก
ลดหลั่นไปตามไหลเขาสวยงาม อิสระเก็บภาพความประทับใจ จากนั้น
นาท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่
18.30 น. บริการอาหารมื้อค่้า (7) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนาทุกท่านเดินทางไปช็อปปิ้ง ณ ไนซ์บาซ่า
เชียงใหม่ จนถึงเวลาที่เหมาะสม นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
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( พักค้างคืน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่เกตุ หรือเทียบเท่า 1 คืน ปรับอากาศห้องละ 2-3
ท่าน )
วันที่สี่ เชียงใหม่
-ดอยอินทนนท์-พระธาตุศรีจอมทอง-กิ่วแม่ปาน-บ้านถวาย-ช้อปปิ้ง
เช้า
บริการอาหารมื้อเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นาท่านเที่ยว ดอยอินทนนท์ สัมผัสยอดดอยที่สูงที่สุดใน
ประเทศไทย ให้ท่านได้สัมผัสสายหมอก สัมผัสเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ชมต้นกุหลาบพันปี และสักการะพระธาตุนภเมทนี
ดล และพระธาตุนภพลภูมิสิริ และเลือกซื้อสินค้าชาวเขาต่างๆ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ กิ่วแม่
ปาน
12.00 น. บริการอาหารมื้อกลางวัน(9) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
นาท่านสักการะพระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุประจาปีเกิดปี
ชวด นาท่านแวะชมบ้านถวาย เลือกซื้อสินค้าของฝากงานฝีมือ
ไม้แกะสลัก..............นาท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเชียงใหม่ อาทิ
แคบหมู, น้าพริกหนุ่ม, ใส้อั่ว ฯลฯ ฝากคนทางบ้าน
18.00 น. บริการอาหารมื้อเย็น(10) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหาร
นาท่านเดินทางกลับ (พักผ่อนบนรถโค้ช)
วันที่ห้า กรุงเทพฯ
06.00 น. เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ.............

****************************************************************************

***ถ้ารู้จัก...แล้วคุณจะรักอนันต์ดาทัวร์***
หมายเหตุ

รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คานึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
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