
 
 

โปรแกรมทัวร์เชียงราย-เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อนิทนนท์ 4 วัน 3 คืน (รหัส D3-64) 
ดอยตุง – ดอยช้างมูบ – ดอยผาฮี ้– ไร่ชาฉุยฟง – ไร่บุญรอด – วดัร่องขุ่น – วดัห้วยปลากั้ง 
บ้านด า – วดัร่องเสือเต้น – ม่อนแจ่ม – สวนสิริกติติ์ – วดัป่าดาราภิรมย์ – ดอยอนิทนนท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก : พระต าหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – ดอยช้างมูบ – ดอยผาฮี ้– ไร่ชาฉุยฟง 
เช้า  รับสมาชิกพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย หรือ จุดนดัพบในตวัเมืองเชียงราย 
10.30 น าท่านเดินทางเท่ียวชมพระต าหนักดอยตุงเร่ิมด าเนินการก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2530 เม่ือสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี พระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านั้ นมีพระราชกระแสว่า หลัง
พระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่เสด็จไปประทับท่ี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ส านักงาน ราชเลขานุการใน
พระองค ์จึงไดเ้ลือกดอยตุง ซ่ึงมีทิวทศัน์สวยงามและยงัมีสวนดอกไมเ้มืองหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้นเม่ือปี 
พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นท่ี 12 ไร่ มีการปลูกดอกไมห้มุนเวียนสลบั ให้ออกดอกไม่ ซ ้ากนั ตลอดสามฤดู ลอ้มรอบ
ประติมากรรมช่ือ "ความต่อเน่ือง" เป็นรูปเด็กยนืต่อตวัท่ีกลางสวน นอกจากน้ี ยงัจดัแต่งสวนหิน ซ่ึงประดบั
ดว้ย หินภูเขากลมเกล้ียงขนาดใหญ่ สวนน ้าอุดมดว้ยไมน้ ้าพนัธุ์ต่างๆ บวั และสวนปาลม์ท่ีรวบ รวมปาลม์ไว้
มากมายในพื้นท่ี 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื้นท่ีทั้งส้ิน 25 ไร่ 

12.00 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ครัวพระต าหนกัดอยตุง (ม้ือที่ 1) 
14.00 น าท่านชม สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง หรือสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ อยู่บริเวณดอยช้างมูบซ่ึงเป็นจุดสูงสุด

ของดอยตุง เป็นสถานท่ีรวบรวมพนัธุ์ไมต้ระกูลกุหลาบพนัปีไวม้ากท่ีสุดในประเทศ นอกจากน้ียงัมีกลว้ยไม้
ป่า กลว้ยไมดิ้น และรองเทา้นารี พญาเสือโคร่ง(ซากุระเมืองไทย) มีลานชมวิวต่าง ๆ เช่น ลานรุ่งอรุณ ลาน
อสัดง จุดส่องสามแควน้ (ไทย-พม่า-ลาว) ซ่ึงถดัไปเล็กน้อยจะเห็นต ารวจตระเวณชายแดนตั้งค่ายดูแลความ
เรียบร้อยอยู่ และบริเวณลานน ้ าพระราชหฤทยัสมเด็จย่า ซ่ึงจะมีตน้กุหลาบพนัปีสีแดงสด และตน้ไมข้นาด
ใหญ่อายุนับร้อยปี อยู่ภายใตก้ารดูแลของประชาชนชาวเขาในพื้นท่ี ท าให้ชาวเขาไดรั้บโอกาสในการสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวตามพระราชด าริของสมเด็จยา่ท่ีทรงตั้งพระทยัไว ้



15.00 น าท่านชมวิว จุดชมวิวไทย-พม่า ท่ี ดอยช้างมูบเป็นท่ีตั้งของสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ท่ีสร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 
2535 บนพื้นท่ี 250 ไร่ บริเวณทางเข้าของสวน มีพระสถูปช้างมูบตั้งอยู่บนหินขนาดใหญ่ ซ่ึงมีลักษณะ
เหมือนช้างหมอบ เป็นเจดียข์นาดเล็กท่ีเก่าแก่ อายุประมาณ 100 กว่าปี ซ่ึงน่าจะเป็นท่ีมาของช่ือดอยแห่งน้ี 
จากนั้นน าท่านชมวิวร้านกาแฟท่ี ดอยผาฮี้ซ่ึงเป็นหมู่บา้นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าท่ีใชชี้วิตแบบเรียบง่าย และ
ยงัเป็นแหล่งปลูกกาแฟท่ีใหญ่ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในประเทศไทย นอกจากแวะมาจิบเคร่ืองด่ืม กาแฟรสชาติ
เยีย่ม  และไดท้านอาหารแลว้ ความพิเศษของร้านกาแฟภูผาฮ้ี คือ วิวของร้านท่ีสวยงามมองเห็นทิวเขาท่ีเรียง
รายเบ้ืองหนา้ มีมุมนัง่เล่นเก๋ๆ ชมวิวหอ้ยขา จิบกาแฟ 

 
 
 
 
 
 
17.30 น าท่านสัมผสักับบรรยากาศแบบธรรมชาติท่ี ไร่ชาฉุยฟงไร่ชาคุณภาพอนัดับตน้ ๆ ของไทย บรรยากาศ

โดยรอบเต็มไปดว้ยไร่ชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา ตวัไร่ชาตั้งอยูบ่นเนินเขาปลูกไล่ระดบัลงมาเป็นขั้นบนัได 
มีร้านชาเล็กๆ ตั้งอยู่คลา้ยระเบียงยืน่ไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่นและอ่ิมหน าไปกบัเมนูสารพดัชา 
พร้อมช่ืนชมความงามของไร่ได ้

18.30 รับประทานอาหาร พร้อมชมพระอาทิตยต์กริมแม่น ้ ากก (ม้ือที่ 2) หลงัจากท่ีรับประทานอาหารเรียบร้อยแลว้
น าท่านเดินทางเช็คอินเขา้ท่ีพกั ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

(พกัโรงแรมไดม่อนปาร์คอนิน์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ) 
 

  
 
 
 

 
 
วนัที่สอง : ไร่บุญรอด – วดัร่องขุ่น – เรียวกงั คาเฟ่ – น ้าพุร้อนแม่ขะจาน – ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่   
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 
08.30 น. ออกเดินทางถึงไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษทั บุญรอด ผูผ้ลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกบัวดัร่องขุ่น เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เล่ของเบียร์สิงห์ซ่ึงอยู่
ดา้นหนา้แลว้ ยงัมีพื้นท่ีเกษตรกรรมรวมถึงไร่ชากวา่ 600 ไร่  อีกทั้งยงัปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสม



กบัสภาพดิน ทั้งไมผ้ล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอร่ี มะเขือเทศ ลิ้นจ่ี ล าไย มะม่วง กระทอ้น พืชสวนมีชา
พนัธุ์อู่หลง มะนาวหม่อนว่ากันว่ามะเขือเทศท่ีไร่บุญรอด รสชาติ หวานและกรอบมากอีกทั้งยงัมีการท า
ฟาร์มปศุสัตว ์เล้ียงววันม และพื้นท่ีจดัสวนดอกไม ้นานาพรรณ ให้ทุกท่านไดถ้่ายภาพ (รถจอด 3 จุด จอด
หน้าไร่+จุดดชมวิวไร่ชา+หอซิปไลน์) (ไม่รวมรถรางกรณีลูกค้าต้องการใช้บริการเพิม่เติม) 

10.30 น. พาทุกท่านเดินทางถึงวัดร่องขุ่นตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองถือเป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คท่ีตอ้งไปเม่ือไปเยือนเม่ือไป
ถึงจงัหวดัเชียงราย ส าหรับ “วดัร่องขุ่น” วดัท่ีออกแบบและก่อสร้างโดย “อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์” 
จิตรกรเรืองนามท่ีอุทิศตนสร้างวดัอนัยิ่งใหญ่น้ีขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีความโดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์ทาง
ศิลปะและสถาปัตยกรรมท่ีแสนวิจิตรอลงัการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบนั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหารขา้วซอย กะโหลง้ (มื้อที ่4)  
13.30 น. แวะมาจิบชา กินราเมงเทมปุระ ถ่ายภาพเก๋ๆ คู่รูปป้ันโตโตโร่ น่ารัก น่าหยิก น่าซุกพุง ตวัเบอ้เร้อ คาเฟ่สไตล์

ญ่ีปุ่ นกลางบรรยากาศทุ่งนาในอ าเภอแม่ลาว ใกล้ๆ กับวดัร่องขุน จังหวดัเชียงราย บรรยากาศดี ร่มร่ืน 
เหมือนหลุดเขา้มาอยู่ในการ์ตูนญ่ีปุ่ น ณ เรียวกัง คาเฟ่ (Ryokan Café) ซ่ึงมีความเป็นญ่ีปุ่ นสูงมาก!! ด้วย
ความท่ีเจา้ของร้านเคยไปเรียนท่ีประเทศญ่ีปุ่ น และช่ืนชอบวฒันธรรม (ตามอธัยาศัย)  

 
 
 
 
 
 
16.00 น. พาคณะแวะชมน ้าพุร้อนแม่ขะจานเป็นบ่อน ้ าร้อนท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ จ านวน 3 บ่อ แต่ละบ่อกวา้ง 

ประมาณ 3 เมตร มีอุณหภูมิห้องประมาณ 80 องศา สามารถตม้ไข่สุกไดภ้ายในเวลา 3นาทีนอกจากน้ีแลว้ 
บริเวณบ่อน ้ าพุร้อนยงัมีหอ้งอาบน ้ าแร่ของเอกชนท่ีต่อจากน ้ าพุร้อนมายงัห้องอาบ อยู่ฝ่ังตรงกนัขา้มถนน ซ่ึง 
เป็นจุดพกัรถระหว่างทางจาก เชียงใหม่-เชียงราย และมีตลาดจ าหน่ายของท่ีระลึก เช่น เส้ือผา้ ผา้ฝ้ายทอ 
พื้นเมือง เคร่ืองประดบั ไมแ้กะสลกั มีร้านอาหาร ร้านชากาแฟ ใหแ้วะชิม 

18.00 น. พาคณะเดินเล่นเท่ียวชมและชอ้ปป้ิงสินคา้ของฝากจากเมืองเหนือท่ี  ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่  (อาหารเย็นตาม
อัธยาศัย) เป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ มีสินคา้ให้เลือกสรร มากมายหลากหลายประเภท ทั้งสินคา้
ทางวฒันธรรม เช่น สินคา้พื้นเมือง จ าพวกเคร่ืองประดบัตกแต่ง เส้ือผา้ ของท่ีระลึก กระเป๋า ผา้พนัคอ โคม
ไฟ ฯลฯ หรือจะเป็นสินคา้แฟชัน่ก็มีให้เห็นอยู่โดยทัว่ไป รวมทั้งของกิน เช่น ขนมจีนน ้ าเง้ียว/น ้ ายา ของ 
ทานเล่น โรตี ฯลฯ (กรณีถ้าตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สามารถแจ้งปรับสถานท่ีเป็นถนนคนเดินได้) (รถ
จอดรอ 1 ช่ัวโมงคร่ึง) 

19.30 น. พาทุกท่านกลบัสู่ท่ีพกัดว้ยความปลอดภยัท่ีในตวัเมืองเชียงใหม่ 
(พกัโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม : ม่อนแจ่ม – จังเกิล้โคสเตอร์ – สวนสิริกติติ์ – วดัป่าดาราภิรมย์  
07.00 น. อรุณสวสัด์ิดว้ยกาแฟหอมกรุ่นพร้อมรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   (มื้อที่ 5) 
09.00 น.  พาท่านเท่ียวชม ม่อนแจ่ม มีอากาศเยน็สบายตลอดปี มีหมอกยามเชา้ สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ โดยรอบ 

มองเห็นทิวเขาสลบักนัไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกดา้นก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง บนยอด
ม่อนแจ่มมีพื้นท่ี ไม่มากนัก สามารถเดินไดจ้นทัว่ไดอ้ย่างสบาย พร้อมชมความสวยงามของทุ่งดอกไมไ้ร่
ดอกลมหนาว,สกายวอลค์ม่อนแจ่ม (รวมค่าเข้าชมแล้ว) (กรณีลูกค้าต้องการเล่นรถแม้ว บริเวณม่อนแจ่ม มี
บริการรถแม้ว คันละ80บาท ไม่รวมในแพค็เกจ) 

10.30 น.  น าท่านเดินทางถึงจังเกิล้โคสเตอร์ เป็นรถไฟรางไมแ้ห่งแรกในประเทศไทย สวนสนุกสุดมนัในอ าเภอแม่ริม
ท่ีปลุกอะดรีนาลีนของคุณให้ต่ืนพร้อมลุยความร้อน ผจญภยัแบบใกลชิ้ดธรรมชาติ ไฮไลท์ตอ้งยกให้ราง
รถไฟไมท่ี้ทิ้งตวัลงดา้นล่าง พร้อมชมวิวธรรมชาติสองขา้งทาง (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น) 

12.00 น.              รับประทานอาหารกลางวนัส้มต า ไก่ยา่ง และอาหารรสแซ่บ  ริมน ้าตกแม่สานอ้ย  (มื้อที่ 6)   
14.00 น. น าท่านเดินทางถึงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พาท่านเดินทางเท่ียวชมทางเดินชม

ธรรมชาติ คานูป้ีวอร์คท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทย ชมอาคารเรือนกระจกภายในจดัปลูกตกแต่งพรรณไมไ้ว้
อย่างสวยงาม โดยเฉพาะพรรณไมห้ายากและมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เป็นสถานท่ีท่ีนักวิชาการ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป ทั้งผูสู้งอายุ และเด็กๆ สามารถเขา้เท่ียวชม เรียนรู้สัมผสัคุณค่า และความ
งดงามของพรรณไมไ้ดต้ลอดทั้งปีทุกฤดูกาล และพิพิธภณัฑธ์รรมชาติเป็นแหล่งเก็บรวบรวม สะสมวตัถุท่ีมี
ค่า และด าเนินการจดัแสดงเก่ียวกบัธรรมชาติวิทยา เพื่อการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ในเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบั
โลก ธรณีวิทยา ส่ิงมีชีวิต โดยเฉพาะพืชและส่ิงแวดลอ้ม จากนั้นน าท่านแวะไร่สตรอเบอร่ีแม่ริม ให้ท่านได้
เก็บสตรอเบอร่ีสดๆจากต้น (ตามฤดูกาล) จากนั้นน าท่านชมความงดงาม วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นวดัท่ีมี
ความส าคญัมากอีกแห่ง หน่ึงช่ือ ของวดัถูกตั้งขึ้น ตามพระนามของ "พระราชชายา เจา้ดารารัศมี"พระชายา
ในสมเด็จพระพุทธเจา้หลวง รัชกาลท่ี ๕ และเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครดงั เร่ืองเพลิงพระนาง 

17.30 น.             รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 7) 

19.00 น.              พาทุกท่านกลบัสู่ท่ีพกัดว้ยความปลอดภยัท่ีในตวัเมืองเชียงใหม่ 
(พกัโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที่ส่ี : น ้าตกวชิรธาร – อุทยานแห่งชาติดอยอนิทนนท์ – ตลาดม้ง 
08.00 น. อรุณสวสัด์ิดว้ยกาแฟหอมกรุ่นพร้อมรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   (มื้อที่ 8) 
10.00 น.              ออกเดินทางมายงั น ้าตกวชิรธารความงามแห่งดอยอินทนนท ์แต่เดิมช่ือวา่ “น ้าตกตาดฆอ้งโยง” ภายหลงัได้

มีการเปล่ียนช่ือใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร   
11.30 น.  พาทุกท่านพกัรับประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 9)  
13.30 น. พาทุกท่านออกเดินทางถึงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยท่ีสูงท่ีสุดของแดนสยาม 2,565 เมตร 

จุดส้ินสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นท่ีตั้ งสถานีเรดาร์ของ
กองทัพอากาศไทยและเป็นท่ีประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย มีพื้นท่ี
ครอบคลุมอยู่ในทอ้งท่ีอ าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือท่ีประมาณ 
482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปดว้ยภูเขาสูงสลบัซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของเทือกเขาหิมาลยั พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย
สภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด สูงจาก 
ระดบัน ้ าทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาท่ีมีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดับน ้ าทะเล 2,330 
เมตร ป่าอินทนนท์น้ีเป็นแหล่งก าเนิดของตน้น ้ าแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน 
และเป็นส่วนหน่ึงของตน้น ้ าแม่ปิงท่ี ให้พลงังานไฟฟ้าท่ีเขื่อนภูมิพล มีเอกลกัษณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม 
เช่น น ้าตกต่าง ๆ โดยเฉพาะ “น ้าตกแม่ยะ” ท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุดของประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นพาคณะเท่ียวชม พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล โดยสร้างถวาย “พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั”เน่ือง

ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๐ และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ 
โดยสร้างถวาย “สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ”เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ 



รอบเม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๕เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแลว้ ท่ีพระมหาสถูปเจดียอ์นัยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดินองค์น้ี ได้
ประดิษฐานอยา่งสง่างาม เป็นท่ีเคารพสักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท ์ 

15.30 น. แวะเยี่ยมชมตลาดม้ง ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์ท่ีน่ีเป็นเหมือนร้านคา้ชุมชนท่ีน าผลิตภณัฑท์างการ
เกษตรทั้งผกัผลไม ้ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของท่ีระลึก และเส้ือผา้ ต่าง ๆ นานา มาวางขายราคาก็
เท่า ๆ กนั แลว้แต่วา่จะต่อรองราคาไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 

17.30 น. ส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่  หรือจุดนดัพบ พร้อมความประทบัใจ   
 

อตัราค่าบริการ  2-3 ท่าน (รถเก๋งไม่มีไกด์)  ราคาท่านละ  7,990 บาท 

อตัราค่าบริการ  4-5 ท่าน (รถ6ที่น่ังไม่มีไกด์)  ราคาท่านละ  7,500 บาท 

อตัราค่าบริการ  6-9 ท่าน (รถตู้พร้อมไกด์)  ราคาท่านละ  6,990 บาท 
 (เดินทางช่วงวันหยดุยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เด็กอายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มีออกบิลภาษี)   

ที่พกัระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม  สามารถเลือกที่พกัได้ดังนี ้
โรงแรมฮอลเิดย์การ์เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 

ที่พกัระดับ 4 ดาว  มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้อยู่กบัวนัที่และช่วงที่เข้าพกั) 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ววิ/โรงแรมฮอลเิดย์อนิน์/โรงแรมดวงตะวนัเชียงใหม่ 

 

อตัรานีร้วม 

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ามนั   
-ค่าท่ีพกั  3 คืน  พกัหอ้งละ 2 ท่าน  (กรณีเศษเสริมเตียงพกั 3 ท่าน)  
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
-ค่าอาหาร 9 ม้ือ ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

อตัรานีไ้ม่รวม    
                            - ตัว๋เคร่ืองบินเดินทาง 
  -  ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

-  ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ 
-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ ) 

- ค่าประกนัภยัธรรมชาติ,ประกนัชีวิตส่วนตวั 

- ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ,มงัสวิรัต,อิสลาม 



*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ขึ้น   ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขสับเปล่ียนรายการตามความจ า
เป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิท่ีมี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 
 

ที่พกั : โรงแรมฮอลเิดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ 

 

 

https://www.agoda.com/th-th/holiday-inn-chiangmai-hotel/hotel/chiang-mai-th.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


