โปรแกรมทัวร์ เชียงราย-เชียงใหม่ ม่ อนแจ่ ม อินทนนท์ 4 วัน 3 คืน (รหัส D3-64)
ดอยตุง – ดอยช้ างมูบ – ดอยผาฮี้ – ไร่ ชาฉุยฟง – ไร่ บุญรอด – วัดร่ องขุ่น – วัดห้ วยปลากั้ง
บ้ านดา – วัดร่ องเสื อเต้ น – ม่ อนแจ่ ม – สวนสิ ริกติ ติ์ – วัดป่ าดาราภิรมย์ – ดอยอินทนนท์

วันแรก : พระตาหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ ฟ้าหลวง – ดอยช้ างมูบ – ดอยผาฮี้ – ไร่ ชาฉุยฟง
เช้ า
10.30

12.00
14.00

รับสมาชิกพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย หรื อ จุดนัดพบในตัวเมืองเชียงราย
นาท่านเดินทางเที่ยวชมพระตาหนักดอยตุงเริ่ มดาเนิ นการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2530 เมื่อสมเด็จ
พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี มี พระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่ อ นหน้า นั้น มี พ ระราชกระแสว่า หลัง
พระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่ เสด็จไปประทับ ที่ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ส านัก งาน ราชเลขานุ ก ารใน
พระองค์ จึงได้เลือกดอยตุง ซึ่ งมีทิวทัศน์สวยงามและยังมีสวนดอกไม้เมืองหนาว ในหุ บเขา สร้างขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.2535 เดิมมีพ้นื ที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ ซ้ ากัน ตลอดสามฤดู ล้อมรอบ
ประติมากรรมชื่อ "ความต่อเนื่อง" เป็ นรู ปเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน นอกจากนี้ ยังจัดแต่งสวนหิ น ซึ่งประดับ
ด้วย หิ นภูเขากลมเกลี้ยงขนาดใหญ่ สวนน้ าอุดมด้วยไม้น้ าพันธุ์ต่างๆ บัว และสวนปาล์มที่รวบ รวมปาล์มไว้
มากมายในพื้นที่ 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพ้นื ที่ท้ งั สิ้ น 25 ไร่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวพระตาหนักดอยตุง (มื้อที่ 1)
นาท่านชม สวนรุ กขชาติแม่ ฟ้าหลวง หรื อสวนรุ กขชาติดอยช้างมูบ อยู่บริ เวณดอยช้างมูบซึ่ งเป็ นจุดสู งสุ ด
ของดอยตุง เป็ นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ตระกูลกุหลาบพันปี ไว้มากที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ยงั มีกล้วยไม้
ป่ า กล้วยไม้ดิน และรองเท้านารี พญาเสื อโคร่ ง(ซากุระเมืองไทย) มีลานชมวิวต่าง ๆ เช่น ลานรุ่ งอรุ ณ ลาน
อัสดง จุดส่ องสามแคว้น (ไทย-พม่า-ลาว) ซึ่งถัดไปเล็กน้อยจะเห็นตารวจตระเวณชายแดนตั้งค่ายดูแลความ
เรี ยบร้อยอยู่ และบริ เวณลานน้ าพระราชหฤทัยสมเด็จย่า ซึ่ งจะมีตน้ กุหลาบพันปี สี แดงสด และต้นไม้ขนาด
ใหญ่อายุนับร้อยปี อยู่ภายใต้การดูแลของประชาชนชาวเขาในพื้นที่ ทาให้ชาวเขาได้รับโอกาสในการสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัวตามพระราชดาริ ของสมเด็จย่าที่ทรงตั้งพระทัยไว้

15.00

นาท่านชมวิว จุดชมวิวไทย-พม่า ที่ ดอยช้ างมูบเป็ นที่ต้ งั ของสวนรุ กขชาติแม่ฟ้าหลวง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2535 บนพื้ นที่ 250 ไร่ บริ เวณทางเข้าของสวน มี พ ระสถู ป ช้างมู บ ตั้งอยู่บนหิ นขนาดใหญ่ ซึ่ งมีล ักษณะ
เหมือนช้างหมอบ เป็ นเจดียข์ นาดเล็กที่เก่าแก่ อายุประมาณ 100 กว่าปี ซึ่ งน่ าจะเป็ นที่มาของชื่ อดอยแห่ งนี้
จากนั้นนาท่านชมวิวร้านกาแฟที่ ดอยผาฮี้ซ่ ึงเป็ นหมู่บา้ นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าที่ใช้ชีวิตแบบเรี ยบง่าย และ
ยังเป็ นแหล่งปลูกกาแฟที่ ใหญ่ที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งในประเทศไทย นอกจากแวะมาจิบเครื่ องดื่ม กาแฟรสชาติ
เยีย่ ม และได้ทานอาหารแล้ว ความพิเศษของร้านกาแฟภูผาฮี้ คือ วิวของร้านที่สวยงามมองเห็นทิวเขาที่เรี ยง
รายเบื้องหน้า มีมุมนัง่ เล่นเก๋ ๆ ชมวิวห้อยขา จิบกาแฟ

17.30

นาท่ านสัมผัสกับ บรรยากาศแบบธรรมชาติที่ ไร่ ชาฉุ ยฟงไร่ ชาคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย บรรยากาศ
โดยรอบเต็มไปด้วยไร่ ชาสี เขียวขจีสุดลูกหู ลูกตา ตัวไร่ ชาตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาปลูกไล่ระดับลงมาเป็ นขั้นบันได
มีร้านชาเล็กๆ ตั้งอยู่คล้ายระเบียงยืน่ ไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่ นและอิ่มหนาไปกับเมนูสารพัดชา
พร้อมชื่นชมความงามของไร่ ได้
รับประทานอาหาร พร้อมชมพระอาทิตย์ตกริ มแม่น้ ากก (มื้อที่ 2) หลังจากที่รับประทานอาหารเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางเช็คอินเข้าที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
(พักโรงแรมไดม่อนปาร์ คอินน์ รีสอร์ ท หรื อเทียบเท่า )

18.30

วันที่สอง : ไร่ บุญรอด – วัดร่ องขุ่น – เรียวกัง คาเฟ่ – น้าพุร้อนแม่ ขะจาน – ไนท์ บาร์ ซ่าเชียงใหม่
07.00 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
ออกเดินทางถึงไร่ บุญรอด เป็ นไร่ ของบริ ษทั บุญรอด ผูผ้ ลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่ องขุ่น เป็ นแหล่ง
ท่ องเที่ ย วเชิ ง เกษตรแห่ งใหม่ ภายในไร่ บุ ญ รอดนอกจากจะมี แปลงปลูก ข้าวบาร์ เล่ของเบี ย ร์ สิ งห์ซ่ ึ งอยู่
ด้านหน้าแล้ว ยังมีพ้นื ที่เกษตรกรรมรวมถึงไร่ ชากว่า 600 ไร่ อีกทั้งยังปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสม

10.30 น.

12.00 น.
13.30 น.

16.00 น.

18.00 น.

19.30 น.

กับสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟื อง สตอเบอรี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ ลาไย มะม่วง กระท้อน พืชสวนมีชา
พันธุ์อู่หลง มะนาวหม่อนว่ากันว่ามะเขือเทศที่ ไร่ บุ ญรอด รสชาติ หวานและกรอบมากอี กทั้งยังมี การท า
ฟาร์ มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม และพื้นที่จดั สวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพ (รถจอด 3 จุด จอด
หน้ าไร่ +จุดดชมวิวไร่ ชา+หอซิปไลน์ ) (ไม่ รวมรถรางกรณีลูกค้ าต้ องการใช้ บริการเพิม่ เติม)
พาทุกท่านเดินทางถึงวัดร่ องขุ่นตั้งอยู่ในอาเภอเมืองถือเป็ นอีกหนึ่ งแลนด์มาร์ คที่ตอ้ งไปเมื่อไปเยือนเมื่อไป
ถึงจังหวัดเชี ยงราย สาหรับ “วัดร่ องขุ่น” วัดที่ออกแบบและก่อสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์”
จิตรกรเรื องนามที่อุทิศตนสร้างวัดอันยิ่งใหญ่น้ ีข้ ึนเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทาง
ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารข้าวซอย กะโหล้ง (มื้อที่ 4)
แวะมาจิบชา กินราเมงเทมปุระ ถ่ายภาพเก๋ ๆ คู่รูปปั้นโตโตโร่ น่ารัก น่าหยิก น่าซุกพุง ตัวเบ้อเร้อ คาเฟ่ สไตล์
ญี่ ปุ่ นกลางบรรยากาศทุ่ ง นาในอ าเภอแม่ ล าว ใกล้ๆ กับ วัดร่ องขุน จังหวัดเชี ยงราย บรรยากาศดี ร่ ม รื่ น
เหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในการ์ ตูนญี่ปุ่ น ณ เรี ยวกัง คาเฟ่ (Ryokan Café) ซึ่ งมีความเป็ นญี่ ปุ่นสู งมาก!! ด้วย
ความที่เจ้าของร้านเคยไปเรี ยนที่ประเทศญี่ปุ่น และชื่นชอบวัฒนธรรม (ตามอัธยาศัย)

พาคณะแวะชมน้ าพุ ร้อ นแม่ ขะจานเป็ นบ่ อน้ าร้อนที่ เกิ ดขึ้ นตามธรรมชาติ จานวน 3 บ่ อ แต่ล ะบ่อกว้าง
ประมาณ 3 เมตร มีอุณหภูมิห้องประมาณ 80 องศา สามารถต้มไข่สุกได้ภายในเวลา 3นาที นอกจากนี้ แล้ว
บริ เวณบ่อน้ าพุร้อนยังมีหอ้ งอาบน้ าแร่ ของเอกชนที่ต่อจากน้ าพุร้อนมายังห้องอาบ อยู่ฝั่งตรงกันข้ามถนน ซึ่ ง
เป็ นจุดพักรถระหว่างทางจาก เชี ยงใหม่ -เชี ยงราย และมีตลาดจาหน่ ายของที่ ระลึ ก เช่ น เสื้ อผ้า ผ้าฝ้ายทอ
พื้นเมือง เครื่ องประดับ ไม้แกะสลัก มีร้านอาหาร ร้านชากาแฟ ให้แวะชิม
พาคณะเดินเล่นเที่ยวชมและช้อปปิ้ งสิ นค้าของฝากจากเมืองเหนื อที่ ไนท์ บาร์ ซ่าเชียงใหม่ (อาหารเย็นตาม
อัธยาศัย) เป็ นแหล่งจาหน่ายสิ นค้าขนาดใหญ่ มีสินค้าให้เลือกสรร มากมายหลากหลายประเภท ทั้งสิ นค้า
ทางวัฒนธรรม เช่น สิ นค้าพื้นเมือง จาพวกเครื่ องประดับตกแต่ง เสื้ อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋ า ผ้าพันคอ โคม
ไฟ ฯลฯ หรื อจะเป็ นสิ นค้าแฟชัน่ ก็มีให้เห็ นอยู่โดยทัว่ ไป รวมทั้งของกิน เช่น ขนมจี นน้ าเงี้ยว/น้ ายา ของ
ทานเล่น โรตี ฯลฯ (กรณีถ้าตรงกับวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ สามารถแจ้ งปรับสถานที่เป็ นถนนคนเดินได้ ) (รถ
จอดรอ 1 ชั่วโมงครึ่ง)
พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ด้วยความปลอดภัยที่ในตัวเมืองเชียงใหม่
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว)

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

10.30 น.

12.00 น.
14.00 น.

17.30 น.
19.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ดว้ ยกาแฟหอมกรุ่ นพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
พาท่านเที่ยวชม ม่ อนแจ่ ม มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ โดยรอบ
มองเห็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุ ดลูกหู ลูกตา อีกด้านก็จะเป็ นไร่ ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง บนยอด
ม่อนแจ่มมีพ้ืนที่ ไม่มากนัก สามารถเดิ นได้จนทัว่ ได้อย่างสบาย พร้อมชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ไร่
ดอกลมหนาว,สกายวอล์คม่อนแจ่ม (รวมค่ าเข้ าชมแล้ ว) (กรณีลูกค้ าต้ องการเล่ นรถแม้ ว บริเวณม่ อนแจ่ ม มี
บริการรถแม้ว คันละ80บาท ไม่รวมในแพ็คเกจ)
นาท่านเดินทางถึงจังเกิล้ โคสเตอร์ เป็ นรถไฟรางไม้แห่งแรกในประเทศไทย สวนสนุกสุ ดมันในอาเภอแม่ริม
ที่ปลุกอะดรี นาลีนของคุณให้ตื่นพร้อมลุยความร้อน ผจญภัยแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ไฮไลท์ตอ้ งยกให้ราง
รถไฟไม้ที่ทิง้ ตัวลงด้านล่าง พร้อมชมวิวธรรมชาติสองข้างทาง (ไม่รวมค่าเครื่ องเล่น)
รับประทานอาหารกลางวันส้มตา ไก่ยา่ ง และอาหารรสแซ่บ ริ มน้ าตกแม่สาน้อย (มื้อที่ 6)
น าท่ านเดิ น ทางถึ ง สวนพฤกษศาสตร์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิต ติ์ พาท่ านเดิ น ทางเที่ ย วชมทางเดิ น ชม
ธรรมชาติ คานู ป้ ี วอร์ คที่สวยที่สุดในประเทศไทย ชมอาคารเรื อนกระจกภายในจัดปลูกตกแต่งพรรณไม้ไว้
อย่างสวยงาม โดยเฉพาะพรรณไม้หายากและมีความโดดเด่นเป็ นพิเศษ เป็ นสถานที่ที่นักวิชาการ นักเรี ยน
นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ทั้งผูส้ ู งอายุ และเด็กๆ สามารถเข้าเที่ ยวชม เรี ยนรู ้สัมผัสคุณค่า และความ
งดงามของพรรณไม้ได้ตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเป็ นแหล่งเก็บรวบรวม สะสมวัตถุที่มี
ค่า และดาเนิ นการจัดแสดงเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา เพื่อการศึกษา ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในเรื่ องราวที่เกี่ยวกับ
โลก ธรณี วิทยา สิ่ งมีชีวิต โดยเฉพาะพืชและสิ่ งแวดล้อม จากนั้นนาท่านแวะไร่ สตรอเบอรี่ แม่ริม ให้ท่านได้
เก็ บ สตรอเบอรี่ ส ดๆจากต้น (ตามฤดู ก าล) จากนั้น น าท่ านชมความงดงาม วัด ป่ าดาราภิ รมย์ เป็ นวัดที่ มี
ความสาคัญมากอีกแห่ ง หนึ่ งชื่ อ ของวัดถูกตั้งขึ้น ตามพระนามของ "พระราชชายา เจ้าดารารัศมี"พระชายา
ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ และเป็ นสถานที่ถ่ายทาละครดัง เรื่ องเพลิงพระนาง
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)
พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ด้วยความปลอดภัยที่ในตัวเมืองเชียงใหม่
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว)

วันที่สี่ : น้าตกวชิรธาร – อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ – ตลาดม้ ง
08.00 น.
10.00 น.
11.30 น.
13.30 น.

อรุ ณสวัสดิ์ดว้ ยกาแฟหอมกรุ่ นพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
ออกเดินทางมายัง น้าตกวชิรธารความงามแห่งดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า “น้ าตกตาดฆ้องโยง” ภายหลังได้
มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
พาทุกท่านพักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9)
พาทุกท่านออกเดินทางถึงอุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ เป็ นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร
จุ ด สิ้ น สุ ด ของทางหลวงหมายเลข 1009 มี ส ภาพอากาศหนาวเย็น ตลอดปี เป็ นที่ ต้ ัง สถานี เรดาร์ ข อง
กองทัพ อากาศไทยและเป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานสถูป เจ้าอิ นทวิช ยานนท์ เจ้าเมื องเชี ยงใหม่ องค์สุ ดท้าย มี พ้ื น ที่
ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อาเภอดอยหล่อ อาเภอจอมทองและอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้ อที่ประมาณ
482.4 ตารางกิโลเมตร หรื อ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสู งสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซ่ ึงเป็ นส่ วน
หนึ่ งของเทือกเขาหิ มาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็ นยอดเขาที่สู งที่ สุดในประเทศไทย
สภาพภู มิ ป ระเทศทั่วไปประกอบด้วยภู เขาสลับ ซั บ ซ้ อน มี ดอยอิ นทนนท์เป็ นยอดเขาที่ สู งที่ สุ ด สู งจาก
ระดับน้ าทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มีระดับสู งรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สู งจากระดับน้ าทะเล 2,330
เมตร ป่ าอินทนนท์น้ ี เป็ นแหล่งกาเนิ ดของต้นน้ าแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน
และเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นน้ าแม่ปิงที่ ให้พลังงานไฟฟ้ าที่เขื่อนภูมิพล มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม
เช่น น้ าตกต่าง ๆ โดยเฉพาะ “น้ าตกแม่ยะ” ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ

จากนั้นพาคณะเที่ยวชม พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล โดยสร้างถวาย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ”เนื่อง
ในวโรกาสทรงเจริ ญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ
โดยสร้างถวาย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”เนื่องในวโรกาสทรงเจริ ญพระชนมพรรษาครบ ๕

15.30 น.

17.30 น.

รอบเมื่ อปี พ.ศ.๒๕๓๕เป็ นเวลากว่า ๒๐ ปี แล้ว ที่ พ ระมหาสถูปเจดี ยอ์ นั ยิ่งใหญ่ เพี ยงฟ้ าจดดิ นองค์น้ ี ได้
ประดิษฐานอย่างสง่างาม เป็ นที่เคารพสักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์
แวะเยี่ยมชมตลาดม้ ง ณ อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ ที่นี่เป็ นเหมือนร้านค้าชุมชนที่นาผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรทั้งผักผลไม้ ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเสื้ อผ้า ต่าง ๆ นานา มาวางขายราคาก็
เท่า ๆ กัน แล้วแต่วา่ จะต่อรองราคาได้มากน้อยแค่ไหน
ส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรื อจุดนัดพบ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ 2-3 ท่าน (รถเก๋งไม่ มีไกด์ ) ราคาท่านละ 7,990 บาท
อัตราค่ าบริการ 4-5 ท่าน (รถ6ที่นั่งไม่ มีไกด์ ) ราคาท่านละ 7,500 บาท
อัตราค่ าบริการ 6-9 ท่าน (รถตู้พร้ อมไกด์ ) ราคาท่านละ 6,990 บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มีออกบิลภาษี)

ที่พกั ระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม สามารถเลือกที่พกั ได้ดังนี้
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 ท่าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานีไ้ ม่รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินเดินทาง
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจา
เป็ นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิ ทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

ที่พกั : โรงแรมฮอลิเดย์ การ์ เด้น เชียงใหม่

