ทัวร์ เชียงใหม่ เต็มสู ตร อินทนนท์ ม่ อนแจ่ ม บ้ านแม่ กาปอง 4 วัน 3 คืน (D2-64)
หอคาหลวง – พระธาตุดอยคา – ดอยสุ เทพผาช่ อ – แกรนด์ แคนยอน – ไนท์ บาร์ ซ่า
ม่ อนแจ่ ม – สวนสิ ริกติ ติ์ – นา้ ตกสิ ริภูมิ – ดอยอินทนนท์ - เจดีย์นภเมทนีดล

วันที่หนึ่ง : หอคาหลวง – พระธาตุดอยคา – ดอยสุ เทพ – ผาช่ อ – แกรนด์แคนยอน – ไนท์ บาร์ ซ่า
เช้ า

12.00 น.
14.00 น.

รับคณะที่สนามบินนานาชาติจงั หวัดเชียงใหม่ หรื อจุดนัดพบ
ก่ อ นพาคณะเที่ ยวชม อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ์ หรื อ ชื่ อ เดิ ม สวนเฉลิ มพระเกี ยรติ ราชพฤกษ์ เป็ นสวน
พฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 468 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจยั เกษตรหลวงเชี ยงใหม่ ตาบลแม่ เหี ยะ อาเภอ
เมื อง จังหวัดเชียงใหม่ เคยใช้เป็ นสถานที่ที่ใช้จดั งาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิ มพระเกี ยรติฯ ราชพฤกษ์
2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ที่มีดอกไม้งามหลากหลายสายพันธุ์ ชู
ช่อ เบ่งบานนับแสนนับล้านดอกพร้อ มเที่ยวชมหอคาหลวง ก่อ นพาท่านเดิ นทางขึ้น นมัสการหลวงพ่อ
ทันใจที่วัดพระธาตุดอยคา เป็ นวัดที่มีความสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยูบ่ ริ เวณ
ดอยคา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่ างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคายังมีลาน
ชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดัง่ สวรรค์บนดินได้อีกจุดหนึ่ ง นอกจากที่
ลานชมวิววัดพระธาตุดอยสุ เทพราชวรวิหาร และนอกจากนี้ ยามค่าคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคาจะ
เห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ ามสว่างไสว งดงามยิง่ นัก
พาทุกท่านพักรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1)
ตื่นตาตื่นใจไปกับ ผาช่ อ เป็ นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของ ลมฝนจนทาให้แผ่นดินที่
เชื่อ กันว่าเมื่อหลายร้อยปี หรื อ พันปี ก่ อนบริ เวณแห่ งนี้ เคยเป็ นทางเดินของแม่น้ าปิ ง ซึ่ งสังเกตได้จากก้อ น
กรวดหิ นกลมมนกระจัดกระจายอยูใ่ นเนื้ อดินจานวนมาก จนกระทัง่ แม่น้ าปิ งได้เปลี่ยนสายย้ายทิศไหลผ่าน

16.00 น.

17.30 น.

19.00 น.

ไปที่อื่น บริ เวณนี้ ได้ถูก ยกตัวเป็ น เนิ นเขาสู งตะกอนแม่น้ าปิ งก่อตัวทับถมกันเป็ นชั้นๆ ผ่านกลายเวลาและ
ถูกกัดเซาะจนกลายเป็ นหน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่ าง แปลกตาคล้าย กับที่แพะเมืองผีในจังหวัดแพร่
นาท่านชมความสวยงามของ แกรนด์ แคนยอน มีขนาดพื้นที่ความกว้างประมาณ 30 ไร่ มีคนั ดินสูงเกือบ 15
เมตร หรื อ ขนาดของตึ ก 3 ชั้น ลัก ษณะคล้า ยหน้ าผาเหมื อ นแกรนด์แ คนยอน ที่ รัฐ แอริ โ ซนา ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ที่เกิดจากการ กัดเซาะของกระแสน้ าตามธรรมชาตินั่นเอง เสน่ ห์อีกสิ่ งหนึ่ งคือน้ าภายในแอ่ง
ดังกล่าว มีสีเขียวใสเหมือนสีของมรกตล้อมรอบหน้าผาสู งใหญ่ นอกจากเดินชมและถ่ายภาพความอัศจรรย์
ของพื้นที่ดงั กล่าวแล้ว ยังสามารถลง ไปเล่นน้ า และสาหรับใครที่ชื่นชอบความผาดโผน ก็สามารถกระโดด
หน้าผาลงน้ าได้ซ่ ึงถือเป็ นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง (รวมบัตรเข้ าชม) (ไม่ รวมเครื่ องเล่ น)
พาคณะเดินเล่นเที่ยวชมและช้อปปิ้ งสิ นค้าของฝากจากเมืองเหนื อที่ ไนท์ บาร์ ซ่าเชี ยงใหม่ (อาหารเย็นตาม
อัธยาศั ย) อยูบ่ ริ เวณประตูเมื อ งท่าแพ เป็ นแหล่ งจาหน่ ายสิ นค้าขนาดใหญ่ มี สินค้าให้เลื อ กสรร มากมาย
หลากหลายประเภท ทั้งสิ นค้าทางวัฒนธรรม เช่น สิ นค้าพื้นเมือง จาพวกเครื่ องประดับตกแต่ง เสื้ อผ้า ของที่
ระลึก กระเป๋ า ผ้าพันคอ โคมไฟ ฯลฯ หรื อจะเป็ นสิ นค้าแฟชัน่ ก็มีให้เห็นอยูโ่ ดยทัว่ ไป รวมทั้งของกิน เช่น
ขนมจีนน้ าเงี้ยว/น้ ายา ของ ทานเล่น โรตี ฯลฯ
พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ด้วยความปลอดภัยในตัวเมืองเชียงใหม่
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว)

วันที่สอง : ม่ อนแจ่ ม – จังเกิล้ โคสเตอร์ – สวนสิริกติ ติ์ – วัดป่ าดาราภิรมย์
07.00 น.
09.00 น.

10.30 น.

12.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ดว้ ยกาแฟหอมกรุ่ นพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
พาท่านเที่ยวชม ม่ อนแจ่ ม มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ โดยรอบ
มองเห็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุ ดลูกหู ลูกตา อีกด้านก็จะเป็ นไร่ ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง บนยอด
ม่อนแจ่ม มีพ้นื ที่ ไม่ มากนัก สามารถเดิ นได้จนทัว่ ได้อย่างสบาย พร้อมชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ไ ร่
ดอกลมหนาว,สกายวอล์คม่อนแจ่ม (รวมค่ าเข้ าชมแล้ ว) (กรณีลูกค้าต้ องการเล่ นรถแม้ ว บริเวณม่ อนแจ่ ม มี
บริการรถแม้ ว คันละ80บาท ไม่ รวมในแพ็คเกจ)
นาท่านเดินทางถึงจังเกิล้ โคสเตอร์ เป็ นรถไฟรางไม้แห่ งแรกในประเทศไทย สวนสนุกสุดมันในอาเภอแม่ริม
ที่ปลุกอะดรี นาลีนของคุณให้ตื่นพร้อ มลุ ยความร้อน ผจญภัยแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ไฮไลท์ตอ้ งยกให้ราง
รถไฟไม้ที่ทิ้งตัวลงด้านล่าง พร้อมชมวิวธรรมชาติสองข้างทาง (ไม่ รวมค่าเครื่ องเล่ น)
รับประทานอาหารกลางวันส้มตา ไก่ยา่ ง และอาหารรสแซ่บ ริ มน้ าตกแม่สาน้อย (มื้อที่ 3)

14.00 น.

18.00น.
19.00น.

น าท่ านเดิ น ทางถึ ง สวนพฤกษศาสตร์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต ติ์ พาท่ านเดิ น ทางเที่ ย วชมทางเดิ น ชม
ธรรมชาติ คานู ป้ ี วอร์คที่สวยที่สุดในประเทศไทย ชมอาคารเรื อนกระจกภายในจัดปลูกตกแต่งพรรณไม้ไว้
อย่างสวยงาม โดยเฉพาะพรรณไม้หายากและมีความโดดเด่นเป็ นพิเศษ เป็ นสถานที่ที่นักวิชาการ นักเรี ยน
นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ทั้งผูส้ ู งอายุ และเด็กๆ สามารถเข้าเที่ยวชม เรี ยนรู ้สัมผัสคุ ณค่า และความ
งดงามของพรรณไม้ได้ตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล และพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติเป็ นแหล่งเก็บรวบรวม สะสมวัตถุที่มี
ค่า และดาเนิ นการจัดแสดงเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา เพื่อการศึกษา ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในเรื่ องราวที่เกี่ยวกับ
โลก ธรณี วิทยา สิ่งมีชีวติ โดยเฉพาะพืชและสิ่ งแวดล้อม จากนั้นนาท่านแวะไร่ สตรอเบอรี่ แม่ริม ให้ท่านได้
เก็ บ สตรอเบอรี่ ส ดๆจากต้น (ตามฤดู กาล) จากนั้น น าท่ านชมความงดงาม วั ดป่ าดาราภิ รมย์ เป็ นวัด ที่ มี
ความสาคัญมากอีกแห่ ง หนึ่ งชื่อ ของวัดถูกตั้งขึ้น ตามพระนามของ "พระราชชายา เจ้าดารารัศมี"พระชายา
ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ และเป็ นสถานที่ถ่ายทาละครดัง เรื่ องเพลิงพระนาง
รับประทานทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4)
พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ณ โรงแรม
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม : นา้ ตกสิริภูมิ – โครงการหลวงอินทนนท์ – เจดีย์นภเมทนีดล-ตลาดม้ ง
08.00 น.
10.00 น.

12.30 น.
13.30 น.

อรุ ณสวัสดิ์ดว้ ยกาแฟหอมกรุ่ นพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
นาทุกท่านชม น้าตกสิ ริภูมิ เป็ นน้ าตกคู่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันเป็ นทางยาวสวยงามมาก เดิมเรี ยกว่า เลาลึ
ตามชื่อของหมู่บา้ นม้ง ซึ่งอาศัย อยูใ่ กล้ ๆ น้ าตก ภายหลังเปลี่ยนชื่อตามพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปั จจุบนั น้ าตกสิริภูมิ มีการจัดภูมิทศั น์ สวนหลวงสิ ริภูมิ อยู่
ภายใต้การดาเนินงานของศูนย์พฒั นาโครงการหลวงอินทนนท์ จากนั้นนาท่านเดินทางถึง โครงการหลวงอิน
ทนนท์ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2522 ตามพระราชประสงค์ของในหลวง เพือ่ ช่วยเหลือชาวเขาด้วยการปลูก
พืชเมืองหนาว เพือ่ ขายเป็ นรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่ น ที่นี่จึงมีงานวิจยั งานขยายพันธุพ์ ชื งานผลิต ด้านในก็
จะมีแปลงทดลองปลูก มีโรงเรื อนรวบรวมพันธุ์พชื ร้านจาหน่ายสินค้า ร้านอาหาร แล้วยังมีที่พกั เปิ ด
ให้บริ การอีกด้วย
พาทุกท่านพักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)
พาทุกท่านออกเดินทางถึงยอดดอยอินทนนท์ เป็ นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดสิ้ นสุ ด
ของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็ นที่ต้งั สถานี เรดาร์ของกองทัพอากาศไทย

16.30 น.

18.00น.
19.00น.

และเป็ นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย มีพ้นื ที่ครอบคลุมอยูใ่ นท้องที่
อาเภอดอยหล่อ อาเภอจอมทองและอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้ อที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร
หรื อ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้ว ยภูเขาสู งสลับ ซับ ซ้อ น มี ด อยอิ น ทนนท์ซ่ ึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของเทื อ กเขา
หิ ม าลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่ า เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยสภาพภูมิ ประเทศ
ทัว่ ไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุด สู งจาก ระดับน้ าทะเล 2,565
เมตร ยอดเขาที่มี ระดับสู งรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สู งจากระดับน้ าทะเล 2,330 เมตร ป่ าอินทนนท์น้ ี
เป็ นแหล่งกาเนิดของต้นน้ าแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็ นส่วนหนึ่งของ
ต้น น้ าแม่ ปิ งที่ ให้ พ ลังงานไฟฟ้ าที่ เขื่ อ นภู มิ พ ล มี เอกลัก ษณ์ ท างธรรมชาติ ที่ ส วยงาม เช่ น น้ าตกต่ าง ๆ
โดยเฉพาะ “น้ าตกแม่ยะ” ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศใกล้กนั นั้นท่านสามารถเยีย่ มชมความงดงามของ
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องค์สีน้ าตาล ประดิษฐานอยูบ่ นที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กบั
“พระมหาธาตุเจดียน์ ภพลภูมิสิริ”องค์สีม่วงอมชมพู ตั้งอยูบ่ นกิโลเมตรที่ ๔๑.๕ ทางด้านซ้ายมื อ สร้างขึ้น
โดยกองทัพอากาศร่ วมกับพสกนิ กรชาวไทย โดยพระมหาธาตุเจดียน์ ภเมทนีดล สร้างถวาย “พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว”เนื่ องในวโรกาสทรงเจริ ญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ และพระมหาธาตุ
เจดีย์ นภพลภู มิสิริ สร้างถวาย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีน าถ”เนื่ อ งในวโรกาสทรงเจริ ญ พระ
ชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕เป็ นเวลากว่า ๒๐ ปี แล้ว ที่พระมหาสถูปเจดียอ์ นั ยิง่ ใหญ่เพียงฟ้า
จดดินองค์น้ ี ได้ประดิษฐานอย่างสง่างาม เป็ นที่เคารพสักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์ นา
ท่านแวะถ่ายรู ปที่น้ าตกแม่ยะ
ใกล้กนั นั้นท่านสามารถแวะเยีย่ มชมตลาดม้ ง ณ อุทยานแหง่ชาติดอนอินทนนท์ ที่นี่เป็ นเหมือนร้านค้าชุมชน
ที่นาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผักผลไม้ ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเสื้อผ้า ต่าง ๆ
นานา มาวางขายราคาก็เท่า ๆ กัน แล้วแต่วา่ จะต่อรองราคาได้มากน้อยแค่ไหน
แวะทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)
พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ณ โรงแรม
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว)

วันที่สี่ : ตลาดวโรรส – ชม คาเฟ่ – วัดแม่ กาปอง – หมู่บ้านแม่ กาปอง – นา้ พุร้อนสั นกาแพง
07.00น.
08.00 น.

09.30 น.

11.30 น.

14.30น.

17.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8) พร้อม Check out ออกจากที่พกั
นาท่านแวะซื้ อของฝากของที่ระลึก ณ กาดหลวง หรื อ ตลาดวโรรส แหล่งซื้อของฝาก เชียงใหม่ ถือเป็ นตลาด
ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็ นตลาดเก่าแก่ที่มีประวัติอนั ยาวนานมานับร้อยปี สิ นค้าที่ขายก็จะ
เป็ นอาหารพื้ น เมื อ งที่ ข้ ึ น ชื่ อ จ าพวกไส้ อ ั่ว แหนม น้ าพริ ก หนุ่ ม แคปหมู ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ กั ผลไม้แ ปรรู ป
นอกจากนี้ยงั มีแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองราคาถูกอีกมากมาย
ดื่มด่ากับธรรมชาติที่เขียวขจี ณ ชมคาเฟ่ เชียงใหม่ (CHOM CAFE AND RESTAURANT) ร้านอาหารสไตล์
ฟิ วชัน่ ที่กาลังฮอตฮิต ที่มีจุดเด่นของร้าน คือ การจัดแต่งสวนและน้ าตกสวย ในบรรยากาศเขียวขจีดว้ ยต้น
มอสเฟริ นที่ตกแต่งบนหิ นและตลอดทางเดิ น มี ลาธารและน้ าตกๆ และฝูงปลาหลากสี สันแหวกว่ายไปมา
แถมมี ไ อน้ าพ่นฟุ้งกระจายตลอดทัว่ บริ เวณ ให้บรรยากาศชวนฝั น คล้ายเดินเล่ นอยู่ในป่ าหิ มพานต์ (ตาม
อัธยาศัย สามารถเปลี่ยนไปเที่ยวที่โครงการหลวงห้ วยตีนตกได้ คะ)

นาท่านสักการะวัดคันธาพฤกษา หรื อ วัดแม่ กาปอง เมื่อมาถึงหมู่บา้ นแม่กาปองก็ไม่ควรพลาดที่จะแวะไป
กราบสักการะสักขอพรครั้ง หลังคาของวิหารที่เป็ นไม้สกั ถูกปกคลุมด้วยมอสสีเขียวทัว่ ทั้งหลังคา ซึ่งแสดง
ถึงสภาพความชื้น ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี วัดแห่งนี้ เป็ นงานสถาปั ตยกรรมที่สาคัญ และเป็ นวัด
ประจาหมู่บา้ นแม่กาปอง อีกด้วยจุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ อุโบสถกลางน้ าอีกและน้ าตกที่สวยงามธรรมชาติ
มากๆ จัดว่าเป็ นหนึ่งสถานที่สุดอันซีนของแม่กาปองเลยก็วา่ ได้ จากนั้นพาสมาชิกชมวิถีชีวติ แบบSlow Life
ที่ หมู่บ้านแม่ กาปอง ตั้งอยูท่ ่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลาธารไหลผ่านหมู่บา้ น
และป่ าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี ก่อตั้งประมาณ 100 กว่าปี โดยชาวบ้านแม่กาปองมี
อาชีพปลูกเมี่ยง ทาไร่ และทาส่วนกาแฟ นอกจากนั้นยังเป็ นหมู่บา้ น ที่ยงั คงรักษาความเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็ นอย่างดีจึงทาให้นกั ท่องเที่ยวขึ้นไปชื่นชมความงดงามจากนั้น (รับประทาน
อาหารมือ้ เที่ยงตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านแม่ กาปอง)
สัมผัสกับน้ าพุร้อนธรรมชาติที่น้าพุร้อนสั นกาแพงเป็ นแหล่งน้ าพุร้อนที่มีชื่อเสียงมาเนิ่นนานควบคู่กบั การ
ท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่เช่นกัน บรรยากาศร่ มรื่ น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอก
นานาพรรณ และ ได้ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่ มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พ้นื โลก
ก่อกาเนิดน้ าร้อนที่มีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซี ยส น้ าร้อนอันเดือด พล่านพุง่ ขึ้นจากใต้พ้นื พิภพสู่ทอ้ งฟ้าสูง
ถึง 15 เมตร เป็ นธรรมชาติที่น่าทึ่งเป็ นอย่างมาก(กรณีที่ลูกค้าต้ องการแช่ เท้ า ให้ ลูกค้าเตรียมกางเกงขาสั้ นและ
รองเท้ าแตะมาด้ วย)
ส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 2-3 ท่ าน (รถเก๋ ง) ราคาท่ านละ 7,250 บาท
อัตราค่าบริการ 4-5 ท่ าน (รถ 6 ที่นั่ง) ราคาท่ านละ 6,990 บาท
อัตราค่าบริการ 6-9 ท่ าน (รถตู้) ราคาท่ านละ 6,750 บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)

ที่พกั ระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม สามารถเลือกที่พักได้ดงั นี้
โรงแรมฮอลิเดย์การ์ เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ ภูคา
ที่พกั ระดับ 4 ดาว มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้ อยู่กบั วันที่และช่ วงที่เข้ าพัก)
โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ววิ /โรงแรมฮอลิเดย์อนิ น์ /โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน
-ค่าที่พกั 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่ าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 8 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

ที่พกั : โรงแรมฮอลิเดย์ การ์ เด้น เชียงใหม่

