กาหนดการ Doi Chaang Academy Of Coffee
ความรู้ เกีย่ วกับกาแฟ " From Earth To Cup"
ปี ที่ 11 รุ่ น 3 ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2562
วัน / เวลา
07.00 - 07.30 น.
08.30 - 09.30 น.
09.30 - 10.30 น.
10.30 - 11.30 น.
11.30 - 13.30 น.
13.30 - 15.30 น.

15.30 - 16.00 น.
16.00 - 17.00 น.
17.00 - 18.30 น.
18.30 - 19.30 น.
07.00 - 08.00 น.
08.00 - 12.30 น.
12.30 - 13.30 น.
13.30 - 16.00 น.
16.00 - 16.30 น.
16.30 - 18.00 น.
18.00 -19.00 น.

รายละเอียด
วันศุกร์ ที่ 11 ม.ค 62
รถตูไ้ ปรับผูเ้ ข้าอบรมตามจุดนัด เพื่อไปส่ งยัง ดอยช้าง คาเฟ่ สาขา แม่สรวย
ผูเ้ ข้าอบรมพร้ อมกันที่ ดอยช้าง คาเฟ่ สาขา แม่สรวย เพื่อลงทะเบียน รับคูม่ ือ
และเสื้ อยืดดอยช้าง(สาหรับใส่ วนั รับประกาศนี ยบัตร) พร้ อมรับประทานอาหารเช้า
ชมลานตากกาแฟดอยช้าง แม่สรวย
ออกเดินทางขึ้นโรงงานกาแฟดอยช้าง (แวะจุดชมวิวระหว่างทาง)
ผูเ้ ข้าอบรมถึงโรงงานกาแฟดอยช้าง : รับ Welcome Drink,รับประทานอาหารกลางวัน และแยกย้ายเข้าที่พกั
กล่าวแนะนา และต้อนรับโดย คุณปณชัย พิสยั เลิศ และคุณพิษณุชยั แก้วพิชยั
การบรรยายความรู ้ เกี่ยวกับกาแฟ : การเพาะปลูก, การเก็บเกี่ยว
และการทาสารกาแฟ โดย อาจารย์พชั นี สุวรรณวิศลกิจ
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายความรู ้ เกี่ยวกับกาแฟ (ต่อ) / ตอบข้อซักถาม / แจ้งกาหนดการ การอบรมวันที่ 2
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
วันเสาร์ ที่ 12 ม.ค 62 (โปรดแต่งกายให้ สุภาพ เพื่อเข้ าชมสวนกาแฟ)

รับประทานอาหารเช้า
ผูอ้ บรมแบ่งเป็ น 4 กลุ่มเพื่อร่ วมกิจกรรม (การเก็บ, ชัง่ , คัด และคัว่ กาแฟ)
รับประทานอาหารกลางวัน
ผูอ้ บรมแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม : กลุ่ม 1 เข้ากิจกรรม Cupping / กลุ่ม 2 เข้ากิจกรรมการชงกาแฟ
พักรับประทานอาหารว่าง / แจ้งกาหนดการ การอบรมวันที่ 3
ขึ้นจุดชมวิวดอยช้าง
รับประทานอาหารเย็น
วันอาทิตย์ ที่ 13 ม.ค 62 (สวมเสื้อยืดดอยช้ าง ที่ได้รับแจกในวันลงทะเบียน)
08.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 - 11.30 น. ผูอ้ บรมแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม : กลุ่ม 2 เข้ากิจกรรม Cupping / กลุ่ม 1 เข้ากิจกรรมการชงกาแฟ
11.30 - 12.30 น. สรุ ปกิจกรรม, มอบใบประกาศนี ยบัตร และถ่ายรู ปที่ระลึก
12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 น. ชมอาคารถัง่ เช่า : การเพาะถัง่ เช่า และชิมชาถัง่ เช่า
14.30 - 15.00 น. ปิ ดกิจกรรมการอบรม / ผูเ้ ข้าอบรมเก็บสัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
15.00 - 17.00 น. รถตูไ้ ปส่งผูเ้ ข้าอบรมตามจุดต่างๆ ในตัวเมืองเชียงราย
หมายเหตุ : - เวลา และรายละเอียดการอบรมอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม
- แนะนาให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมอบรม พักในตัวเมืองเชียงรายก่อนวันอบรม 1 คืน
- ที่พักบนโรงงานดอยช้ างเป็ นแบบรวม กรุ ณาเตรียมของใช้ ส่วนตัวไปให้ พร้ อม
*** หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-9311804 ***

หมายเหตุ

