ต้อนรับปี ใหม่ 2557 กับเส้นทางสายธรรมชาติ
ยามเมื่อสายลมหนาวมาเยือน / กิจกรรมอุน่ นี้เพื่อน้อง
พิชิต 3 ดอยสวย: ดอยอ่างขาง – ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
ถํ้าเชียงดาว - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง -ไร่สม้ -ช้อปปิ้ งแม่สาย
ชิมชา - พระตําหนักดอยตุง -งานเทศกาลดอกไม้ฯ
… โปรแกรม 5วัน 4คืน กับเส้นทางที่คณ
ุ ต้องไป …
กําหนดการเดินทาง วันที่ 28 ธันวาคม 55– 1 มกราคม 56 …โดยรถโค้ชปรับอากาศ vip.
รหัส NMN 12
28 ธ.ค.
กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ – เชียงใหม่
(อาหาร:ว่าง –ดึก)
18.00น.
เจ้าหน้าที่ บ.เนเจอร์ไมล์ฯ (ทัวร์ทุกที่.คอม) คอยต้อนรับท่าน ณ ปั๊ ม ปตท.วิภาวดีรงั สิต (ตรงข้ามมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย) …รถโค้ชปรับอากาศ VIP 2ชั้น 8ล้อ พร้อมรอรับคณะ จัดเก็บสัมภาระของท่าน พร้อม
เพรียงกันแล้ว นําท่านเดินทางสู่จงั หวัดเชียงใหม่ ระหว่างการเดินทางบริการอาหารว่างกาโตว์เฮาส์ พร้อม
เครื่องดื่ม สนุ กสนานกับกิจกรรมสันทนาการของทีมมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่คอยบริการตลอดการเดินทาง
22.00น.
รับประทานอาหารรอบดึก (มื้ อที่ 1) โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์
พักผ่อนบนรถ ***สิ้ นสุดโปรแกรมวันที่ 1 ***
29 ธ.ค.
เชียงใหม่ ‐ ถํ้าเชียงดาว - ดอยอ่างขาง - หมู่บา้ นขอบด้ง (กิจกรรมอุ่นนี้ เพื่อน้อง)(อาหาร:เช้า‐กลางวัน‐คํา่ )
06.00น.
นําท่านเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ ให้ท่านทํากิจธุระส่วนตัว ณ “โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น
เชียงใหม่”รับประทานอาหารเช้า (มื้ อที่ 2) ณ ห้องอาหารโรงแรมฯ
08.00น.
นําท่านเดินทางสู่อาํ เภอเชียงดาว ให้ท่านได้สมั ผัสกับความสวยงามของหินงอก หินย้อยที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์
ไว้อย่างสวยงาม ณ “ถํ้าเชียงดาว” ค้นหาตํานานอันลี้ ลับของเจ้าหลวงคําแดงที่คน้ หาหญิงสาวที่รกั ณ ที่แห่ง
นี้ สัมผัสกับความเย็นตามธรรมชาติ
12.00น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้ อที่ 3) ณ ร้านอาหาร
ช่วงบ่าย
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่อาํ เภอฝาง เพื่อนําคณะเดินทางขึ้ นสู่
“ดอยอ่างขาง” ดอยขึ้ นชื่อที่อยูร่ ะดับความสูงจากระดับนํ้าทะเล
1,928เมตร มีชาวเขาอาศัยรวมกันอยูก่ ว่า 6หมู่บา้ น จนก่อเกิด
โครงการหลวงแห่งแรกที่ในหลวงได้ทาํ โครงการไว้จนชาวเขาสามารถ
เลี้ ยงตนเองได้ ซึ่งเมื่อก่อนพื้ นที่แห่งนี้ ทําการปลูกฝิ่ นและไร่เลื่อนลอย
นําคณะเดินทางสู่ “หมู่บา้ นขอบด้ง” กิจกรรมดี ๆ เพื่อเด็ก ๆ

-(โปรแกรมฯ หน้า 2)-

17.45น.

30 ธ.ค.
06.30น.
08.30น.

12.00น.
ช่วงบ่าย

ชาวเขา มอบเสื้ อกันหนาว ผ้าห่ม ฯลฯ ขนมต่าง ๆ ที่ได้จดั เตรียมมามอบให้กบั เด็ก ๆ เข้าเยีย่ มชมหมู่บา้ น พูดคุย
กับชาวบ้านที่คอยต้อนรับ ในโครงการเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยัง่ ยืน ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางเข้าสู่รี
สอร์ทที่พกั บนดอยอ่างขาง
นําคณะเดินทางถึงรีสอร์ทที่พกั  "บ้านพักเล่าติง ดอยอ่างขาง" เช็คอินเข้าสู่หอ้ งพัก ผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่ง
กายรับประทานอาหารคํา่ ร่วมกัน (มื้ อที่ 4) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านได้เดินสัมผัสกับร้าน
รวงต่าง ๆ บริเวณตลาดชาวเขา ซื้ อผลไม้ต่าง ๆ ในบรรยากาศหนาวเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
 พักที่ "บ้านพักเล่าติง" ดอยอ่างขาง ...(www.laotinghotel.com)
ที่อยู่ : 3 หมู่ 5 ตําบลแม่งอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ *** สิน้ สุดโปรแกรมวันที่ 1 ***
สถานีเกษตรหลวงฯ ‐ พระตําหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ดอยแม่สลอง (อาหาร:เช้า‐กลางวัน‐คํา่ )
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าในบรรยากาศหนาวเย็น ให้ท่านทํากิจธุระส่วนตัว และเก็บสัมภาระของท่านเตรียมเช็คเอาท์
รับประทานอาหารเช้า (มื้ อที่ 5) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท
อําลา “บ้านพักเล่าติง ดอยอ่างขาง นําท่านเดินทางสู่
“สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” เป็ นโครงการหลวงแห่ง
แรกที่ในหลวงได้ทรงตั้งขึ้ นเป็ นแห่งแรก มีพนที
ื้ ่กว่า 1,800
ไร่ มีไม้เมือง หนาวทั้งไม้ดอก และไม้ผล ชมสวน 80 ที่มี
ดอกซากุระเมืองไทยบานสะพรัง่ รอต้อนรับท่าน ถ่ายภาพกับ
สวนดอกไม้ ชมแม่คะนิ้ ง สวยงาม สูดอากาศอันบริสุทธิ์ที่หาไม่ได้จากเมืองหลวง ได้เวลาพอสมควรนําท่าน
เดินทางลงสู่เบื้ องล่างเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงราย ระหว่างทางให้ท่านได้แวะไร่สตรอเบอรี่ และแวะชิมส้ม
สายนํ้าผึ้ งจากธรรมชาติบริเวณ "สวนส้มธนาธร" ถ่ายภาพสวนส้มสุดสายตา เลือกซื้ อกลับบ้านเป็ นของฝาก
พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้ อที่ 6) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ดอยตุง” เป็ นดอยที่ชาวเขา
ต่างให้คาํ เรียกขานว่าดอยหลวงอันเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่า
ของชาวไทย นําท่านชมความสวยงามของ  “พระตําหนัก
ดอยตุง‐สวนแม่ฟ้าหลวง” ซึ่งสถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็ นที่ประทับ
แปรพระราชฐานของสมเด็จย่า มีรปู ทรงผสมผสานระหว่างศิลปะ
ล้านนากับชาเล่ทส์ วิส และตกแต่งด้วยไม้แกะสลักกาแล และชม
สวนพฤกษาชาติที่ได้รวบรวมพันธุไ์ ม้เมืองเหนื อนานาพันธุ ์ ได้
เวลาพอสมควรนําคณะเดินทางสู่ "ดอยแม่สลอง" ระหว่างทางสัมผัสกับต้นพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระ
เมืองไทยริมทางสวยงาม

-(โปรแกรมฯ หน้า 3)-

นําคณะเดินทางถึงรีสอร์ทที่พกั "ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท" รีสอร์ทแนบชิดธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์
เช็คอินเข้าสู่หอ้ งพัก ผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย สัมผัสกับอากาศหนาวเย็น
รับประทานอาหารคํา่ ร่วมกัน (มื้ อที่ 7) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
 พักที่ "ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท" ... (www.maesalongflowerhills.com)
ที่อยู่ : 779 หมู่ 1 ตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย *สิ้ นสุดโปรแกรมวันที่ 3 *
31ธ.ค. ไร่ชา - ช้อปปิ้ งตลาดแม่สาย - วัดร่องขุ่น - งานเทศกาลดอกไม้งามฯ - ซื้ อของฝาก (อาหาร:เช้า-กลางวัน-คํา่ )
06.00น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าในบรรยากาศเย็นสบาย ให้ท่านทํากิจธุระส่วนตัว และเก็บสัมภาระของท่านเตรียมเช็คเอาท์
รับประทานอาหารเช้า (มื้ อที่ 8) หลังอาหาร
เตรียมพร้อมสําหรับโปรแกรมวันนี้
08.00น.
อําลา "ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท" นําท่านเดินทาง
สู่ไร่ชาที่ถือว่ามีการปลูกมากที่สุดในประเทศไทย และถือว่า
เป็ นแหล่งปลูกที่ดีที่สุดด้วย ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับไร่ชาสุด
สายตา และชิมชาเลิศรส เลือกซื้ อกลับไปเป็ นของฝาก ถือ
ว่าชาดอยแม่สลองเป็ นชาที่ดื่มแล้วสุขภาพดีเยีย่ ม และนํา
คณะเดินทางสู่  "ตลาดแม่สาย" เลือกซื้ อสินค้า
บริเวณการค้าชายแดนต่าง ๆ มากมายในราคาประหยัด อาทิเช่น ผลไม้ , เสื้ อผ้า , เครื่องใช้ไฟฟ้ า ฯลฯ
12.00น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้ อที่ 9) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนําคณะเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองเชียงราย ระหว่าง
ช่วงบ่าย
ทางแวะซื้ อของฝาก เช่น แคปหมู , หมูยอ , นํ้าพริกหนุ่ มฯ
และเดินทางสู่ “วัดร่องขุ่น” วัดที่ได้สร้างขึ้ นจากความ
ตั้งใจจริงของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิ ตพิพฒ
ั น์ ที่ได้สร้างงาน
พุทธศิลป์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ชมความสวยงาม
ของพระอุโบสถสีขาวสวยงาม และนําคณะเดินทางสู่
“งานเทศกาลดอกไม้งามเชียงราย” จัดแสดงงาน
บริเวณริมแม่น้ํากก เป็ นสถานที่จดั แสดงพันธุไ์ ม้ดอกเมือง
หนาว เช่น ดอกลิลลี่ , ดอกทิวลิป ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
19.00น.
รับประทานอาหารคํา่ ร่วมกัน (มื้ อที่ 10) ภัตตาคารยูนนาน อิ่มอร่อยกับอาหารในบรรยากาศเย็นสบาย
หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พักผ่อนบนรถ *** สิ้ นสุดโปรแกรมวันที่ 4 ***
18.00น.

-(โปรแกรมฯ หน้า 4)-

1 ม.ค.
กรุงเทพฯ
06.00น.
นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ …พร้อมกับความประทับใจ* สิ้ นสุดโปรแกรมการเดินทาง *
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้ นอยูก่ บั ความปลอดภัย และผลประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ.

โปรแกรมการเดินทาง : ยามเมื่อสายลมหนาวมาเยือน อุ่นนี้ เพื่อน้อง (เชียงใหม่-เชียงราย)
อัตราค่าบริการทัวร์...รวมทุกอย่างไม่ตอ้ งจ่ายเพิ่ม... รับเพียงจํานวน 16ท่าน (ทริปเดียวเท่านั้น)
ผูใ้ หญ่ (พักคู)่
ท่านละ
9,200.‐บาท
เด็ก (3‐11ปี ไม่เสริมเตียง) ท่านละ
5,500.‐บาท
*** รับของที่ระลึกรุน่ Limited Edition เสื้ อที่ระลึก ***
*** จองทัวร์ก่อนวันที่ 31 ต.ค. รับส่วนลดทันที 400.‐บาท ***
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมรายการดังต่อไปนี้ : -

1. รถโค้ชปรับอากาศ vip.2ชั้น 8ล้อ พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก (เดินทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ)
2. รถตูป้ รับอากาศ vip.แบบ D4D จํานวน 2 คันพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก และนํ้ามันเชื้ อเพลิง
3. รีสอร์ทที่พกั 2 คืน /คืนแรก พักที่ "บ้านพักเล่าติง" ดอยอ่างขาง ...(www.laotinghotel.com)
คืนสอง พักที่ "ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท" ... (www.maesalongflowerhills.com)
4. อาหารตลอดการเดินทาง 10 มื้ อ (เช้า 3, กลางวัน 3 และเย็น 4มื้ อ)
5.ลูกอม , นํ้าดื่ม , นํ้าอัดลม และขนมขบเคี้ ยวบริการบนรถระหว่างการเดินทาง
6. ยารักษาโรคพื้ นฐานต่าง ๆ กรณีเกิดประสบเหตุเบื้ องต้น
7.ค่าธรรมเนี ยมในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และอุทยานแห่งชาติ (กรณีที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น)
8.มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก และบริการท่านตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันภัยในการเดินทางวงเงินท่านละ1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000.-บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมรายการดังนี้ :-

ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกรายการ หรือสัง่ ทานเอง
หมายเหตุ :- 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีจาํ นวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 8ท่าน
2.สําหรับชาวต่างชาติมีค่าธรรมเนี ยมเพิ่มสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติฯ
การจองทัวร์ : การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รบั ชําระเงินมัดค่ามัดจําในวันจอง จํานวนท่านละ 2,000.-บาท และชําระ
ส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14วันสําหรับยอดทั้งหมด
-

กิจกรรมอุน่ นี้ เพื่อน้อง : เตรียมชุดกันหนาวสําหรับเด็ก ๆ ขนม ,อุปกรณ์การเรียนไปมอบให้เด็ก ๆ

สนใจจองทัวร์ได้ที่ : ฝ่ ายทัวร์ภายในประเทศ / Tel.02-3792992 , Hotline : 087-9896536

