กําหนดการเดินทาง..........................
วันแรก

กรุงเทพฯ – เชียงใหม – ถ้ําเชียงดาว – ดอยอางขาง

04.30 น.

คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคารภายในประเทศ เจาหนาที่ สมศิริทัวรใหการตอนรับอํานวยความ
สะดวกในเรื่องเอกสารและสัมภาระการเดินทาง

06.00 น.

นําทานบินตรงสูจังหวัดเชียงใหม โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD8300

07.10 น.

เดินทางถึงทาอากาศยานเชียงใหม นําทุกทานเขาเมืองเชียงใหมโดยรถตูปรับอากาศเพื่อรับประทานอาหารเชา
จากนั้นนําทุกทานเดินทางสูดอยอางขาง อ.ฝาง ในเสนทางเชียงใหม – แมริม – เชียงดาว – ฝาง แวะชมถ้ําเชียง
ดาว ตั้งอยูบริเวณไหลเขาดอยหลวงหรือดอยอางสลุง เขตอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม เปนถ้ําที่ใหญและลึก

ที่สุดในประเทศไทย วากันวาภายในถ้ํามีทางเดินติดตอไปหลายถ้ํา ซึ่งปจจุบันยังไมมีการสํารวจเสนทางเดินจน
สุดถ้ําชมหินงอกหินยอยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจัดวาสวยงามที่สุดถ้ําหนึ่งของประเทศ
12.00 น.

 บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บาย

นําทานเดินทางสูดอยอางขาง อ. ฝาง ชมสถานีเกษตรหลวงอางขาง ซึ่งเปนสถานีเกษตรที่ทดลองปลูกพืชผักและ
ไมเมืองหนาว มีสถานที่นาสนใจไดแก สวนทอ สวนบวย แปลงปลูกผักกลางแจง โรงเรือนกุหลาบ แปลงปลูก
ดอกไมเมืองหนาวที่สวยงาม และยังมีโรงเรือนไมในรมที่มีดอกไมเมืองหนาวที่ออกดอกสวยงามทุกฤดูกาล
นอกจากนี้ในชวงฤดูหนาวยังมีซากุระออกดอกบานสะพรั่งสวยงามมาก ไดเวลาพอสมควรนําทานเขาสูที่พักบน
ดอยอางขาง

เย็น

 บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหารบนดอยอางขาง จากนั้นเชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

ดอยอางขาง – เชียงใหม

06.00 น .

อรุณสวัสดิ์ยามเชาทามกลางอากาศที่บริสุทธิและเย็นสบาย  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก

08.00 น.

อําลาดอยอางขางนําทานเดินทางไปยัง สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จัดเปนสวนพฤกษศาสตร
ระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ลักษณะการจัดสวนของที่นี่จะ
แบงพันธุไมตามวงศและความเหมาะสมของสภาพ พื้นที่ รวบรวมพันธุไมทั้งในและตางประเทศ ศูนยเพาะ
กลวยไมไทย อาคารพืชสมุนไพร พิพิธภัณฑพืชสมุนไพร ศูนยวิจัยและอาคารเรือนกระจก

12.00 น.

 บริการอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร

บาย

นําทานกราบนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเปนวัดคูบานคูเมืองของ
จังหวัดเชียงใหมองคพระธาตุเปนเจดียทรงเชียงแสน สรางขึ้นเมื่อป
พ.ศ. 1929 ในสมัยพญากือนา แหงอาณาจักรลานนา ราชวงศเม็งราย
พระองคทรงไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ไดทรงเก็บไว
สักการะบูชาสวนพระองคถึง 13 ป มาบรรจุไวที่นี่ ดวยการทรงอธิษฐาน
เสี่ยงชางมงคลเพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐาน พอชางมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ มันก็รองสามครั้ง พรอม
กับทําทักษิณาวัติสาม รอบ แลวลมลง พระองคจึงโปรดเกลาฯ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐานไว
แลวกอพระเจดียสูง 5 วา ครอบบนนั้น ดวยเหตุนี้จึงหามพุทธศาสนิกชนที่ไปนมัสการสวมรองเทาใน บริเวณ
พระธาตุ และมิใหสตรีเขาไปบริเวณนั้น

18.00 น.

 บริการอาหารเย็น ขันโตกดินเนอร พรอมชมการแสดงพื้นเมืองลานนา เสร็จแลวชอปปงเลือกซื้อสินคาที่
ตลาด เชียงใหมไนทบาซาร ไดตามอัธยาศัย และกลับที่พัก

วันที่สาม

พระธาตุหริภุญชัย – บอสราง- วัดเจดียห ลวง – วัดพระสิง

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก

09.00 น.

นําทานสักการะ พระบรมธาตุหริภุญชัย ภายในประดิษฐานพระเกศธาตุบรรจุในโกศ พระบรมธาตุนี้นับเปนปู
ชนียสถานอันสําคัญยิ่งในลานนามาตั้งแตสมัยโบราณ และในวันเพ็ญเดือน 6 จะมีงานนมัสการ และสรงน้ําพระ
บรมธาตุ

12.00 น.

 บริการอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร

บาย

นําทานเดินทางตอสู เสนทางเศรษฐกิจของ จ.เชียงใหม บานบอสรางสันกําแพง ชมโรงงานผลิตเครื่องหนัง
โรงงานผลิตผาไหม , โรงงานเครื่องเงิน, โรงงานทํารมดวยกระดาษสาและชมการแกะสลักไมงาชางหยก
สนุกสนานกับการช็อปปงสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ราคาถูกจากโรงงาน ไดเวลาพอสมควร
นําทานชม เจดียหลวงซึ่งเปนเจดียใหญที่สูงที่สุดของอาณาจักรลานนา ณ วัด
เจดียหลวง สรางขึ้นในสมัย รัชกาลพระเจาแสนเมืองมากษัตริยองคที่ ๗
ตอมาพระยาติโลกราชโปรดใหชางขยายเจดียใหสูงและกวางกวาเดิม แลว
เสร็จเมื่อป พ.ศ. ๒๐๒๔ และอัญเชิญพระแกวมรกตมาประดิษฐานนานถึง ๘๐
ป ตอมาในสมัยพระนางจิระประภา ไดเกิดแผนดินไหว ทําให
ยอดเจดียหักโคนลง ปจจุบันเจดียมีความสูงคงเหลือ ๔๐.๘
เมตร ชมวิหารหลวง ภายในเปนที่ประดิษฐานพรอัฏฐารถ หนาประตูทางเขาวิหาร มีบันไดนาค
เลื้อยงดงามไดชื่อวาเปนนาคที่สวยที่สุด ของภาคเหนือ หลังจากนั้นนําทานกราบนมัสการพระ
พุทธสิหิงคซึ่งเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร

17.00 น.

 บริการอาหารเย็น ณ รานอาหาร จากนั้นนําทานสูสนามบินเชียงใหม
ทําการเช็คอินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

20.25 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD8327

21.30 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจเต็มเปยม


อัตราคาบริการ
ราคาทานละ

บาท

อัตรานี้รวม
1. คารถโคชปรับอากาศชั้นหนึ่งบริการทานตลอดการเดินทาง
2. คาโรงแรมที่พัก 2 คืน
3. คาอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
4. คาเครื่องดื่มบริการทานตลอดการเดินทาง

5.คาธรรมเนียมในการเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
6. คาประกันภัยในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
7. คาทีมงานมัคคุเทศกคอยใหบริการทานอยางใกลชิดและเปนกันเองตลอดการเดินทาง
8. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ

อัตรานี้ไมรวม
คาใชจายสวนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการเชน คาโทรศัพท,คามินิบาร,อาหารสั่งนอก เหนือรายการ ฯลฯ

หมายเหตุ

โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

สิ่งที่ควรนําติดตัวไปดวย
1. บัตรประชาชน 2.เสื้อกันหนาว 3. ยาประจําตัว 4. กลองถายรูป 5. ฟลม 6. แวนกันแดด ฯลฯ

เที่ยวใกลไกล…..ไปกับ S.M.T.
โทร 0-22165614-7

แฟกซ 0-22165614

E-mail:Samachai_toy@hotmail.com Website .smt-tour.com

