 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 19 มี.ค. 2019 18:27

ทัวร์เชยี งใหม่ เต็มสตู ร ดอยอินทนนท์ มอ่ นแจม่ บ้านแมก่ ำปอง 4
วัน 3 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ กรงุ เทพฯ - เชียงใหม่
นมั สการ ใหว้พระ
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยคำ
วัดพระบาทสี่รอย
เจดีย์นภเมทนดี ล

ตื่นตากั บ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
โป่งแยงซิปไลน์
ขันโตกพร้อมโชว์
น้ำพรุ ้ อนสันกำแพง
ม่อนแจ่ม
สบายๆช้อบกั บ
ของฝาก ณ ตลาดวโรรส




ราคา
จำนวนผ้ ูเดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 - 3 คน ( รถเก๋ง )
เดินทาง 4 - 5 คน (รถ 6 ที่นัง่ )
เดินทาง 6 - 10 คน ( รถต้ ู )

8,500.8,250.7,990.-

รายละเอียด

วันที่ 1
หอคำหลวง – พระธาตดุ อยคำ – ดอยสเุ ทพ – บ้านม้งดอยปยุ – ไนท์บาร์ซา่

วันที่ 1
หอคำหลวง – พระธาตุดอยคำ – ดอยสเุ ทพ – บ้านม้งดอยปุย – ไนท์บาร์ซา่
การเดินทาง ช่วงเช้า
00.00 พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้ นผ้ โู ดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน...
ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
00.00

เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินเชียงใหม่ด้วยเที่ยวบินที่...

00.00 เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... คนขับรถ หรอื ไกด์คอยให้การต้อนรับ
พร้อมนำท่านสู่สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขอพรจากหลวงพ่อทันใจ
ช่วงบ่าย
เดินทางทอ่ งเที่ยวชม นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ บ้านม้งดอยปุย
สบายใจช้อปที่ไนท์บาร์ซา่
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ท่ียว
พาคณะเที่ยวชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรอื ชื่อเดิม สวนเฉลิมพระเกียรติ
ราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 468 ไร่ ตั้ งอยู่ ณ
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแมเ่ หยี ะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เคยใช้เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
ที่มีดอกไม้งามหลากหลายสายพันธ์ ุ ชูชอ่
เบง่ บานนับแสนนับล้านดอกพร้อมเที่ยวชมหอคำหลวง
นมั สการหลวงพ่อทั นใจ ที่วัดพระธาตดุ อยคำ
เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวังเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้ งอยู่บรเิ วณดอยคำ
ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ หา่ งจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร
วัดพระธาตุดอยคำยังมีลานชมวิว ที่สามารถมองเหน็ วิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่
ที่สวยงามดั่งสวรรค์บนดินได้อีกจุดหนึง่
นอกจากที่ลานชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
และนอกจากนี้ยามคำ่ คืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเหน็ องค์พระธาตุเหลืองอร่
ามสวา่ งไสว งดงามยิ่งนัก
ช่วงบ่าย
13.30 นมั สการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เชิงดอยอยหู่ า่ งจาก ตัวเมืองเชียงใหมเ่ พียง
6 กิโลเมตร และบนเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร ก็มีสถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ ให้เที่ยวชมได้ตลอด ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า ดอยอ้อยช้าง
วันที่ 1 สำหรับดอยสุเทพที่เรยี กกันในปัจจุบันนี้เป็นชื่อที่ได้มาจาก พระฤาษวี าสุเทพ
ีมาแลุย้ ว – ไนท์บาร์ซา่
หอคำหลวง –ซึพระธาต
– ดอยส
านม้่างปดอยป
่งเคยบำเพุด็ญอยคำ
ตบะอย
ู่ท่เี ขาลเุ ูกทพนี้ เมื–่อพบั ้ นกว
จากนั้ นพาทา่ นเที่ยวชม บ้านม้ ง ดอยปุย เป็นหมบู่ ้ านชาวเขา
ที่เปิดให้นักทอ่ งเที่ยวได้มาเยี่ยมเยือนสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเขา มีให้บรกิ ารเชา่ ชุดชาวม้ง
ใสถ่ า่ ยรปู เดินในสวนดอกไม้ มุมน้ำตกตา่ งๆมากมาย
รวมไปถึงร้านอาหารเชน่ ร้านข้าวซอย อาหารพื้ นเมืองสดุ อรอ่ ย
นอกจากนี้ยังมีร้านค้าขายของฝากและของที่ระลึก เชน่ ชดุ -หมวกชาวเขา,
สินค้าแฮนด์เมดฝมี ือชาวเขาเผา่ ม้ง หรอื จะเปน็ ประเภทของกินเชน่ ผลไม้
หรอื ใบชาต่างๆ อีกด้วย
17.00 พาคณะเดนิ เล่นเที่ยวชมและช้อปป้ ิงสินค้าของฝากจากเมืองเหนอื ที่
ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่ อยบู่ รเิ วณประตูเมืองทา่ แพ เป็นแหลง่ จำหนา่ ยสินค้าขนาดใหญ่
มีสินค้าให้เลือกสรร มากมายหลากหลายประเภท ทั้ งสินค้าทางวัฒนธรรม เชน่
สินค้าพื้นเมือง จำพวกเครือ่ งประดับตกแตง่ เสื้อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋า ผ้าพันคอ
โคมไฟ ฯลฯ หรอื จะเป็นสินค้าแฟชั่นก็มีให้เหน็ อยโู่ ดยทั่วไป รวมทั้ งของกิน เชน่
ขนมจีนน้ำเงี้ยว/น้ำยา ของ ทานเลน่ โรตี ฯลฯ
อาหาร

19.00 พาทกุ ทา่ นกลับสทู่ ี่พักด้วยความปลอดภัยในตัวเมืองเชียงใหม่
มื้อกลางวั น
ทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
มื้อเย็น
ตามอัธยาศัยที่ไนท์บาร์ซา่

ที่พัก

วันที่ 2

พั กโรงแรมเชียงใหมแ่ กรนด์ววิ ระดั บ 4 ดาว

ม่อนแจ่ม – โป่งแยงซิปไลน์-ปางช้างแม่สา-วัดพระบาทสรี่ อย – ขันโตกดินเนอร์

วันที่ 2

มอ่ นแจม่ – โป่งแยงซิปไลน์-ปางช้างแมส่ า-วัดพระบาทสรี่ อย – ขันโตกดินเนอร์
การเดินทาง ช่วงเช้า
ออกเดินทางสมู่ อ่ นแจม่ ถึงมอ่ นแจม่ ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงาม ตอ่ ด้วย
โป่งแยงซิปไลน์และจังเกิ้ลโคสเตอร์
ช่วงบ่าย
เดินทางต่อยังปางช้างแม่สา วัดพระพุทธบาทสี่รอย ก่อนที่จะทานอาหารเย็นแบบขันโตก
พร้อมโชว์
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
09.00 นำทา่ นเดินทางถึงมอ่ นแจม่ หรอื โครงการหลวงหนองหอย
ซึ่งที่มอ่ นแจม่ มีอากาศที่เย็นสบายเกือบตลอดทั้ งปี
คุณสามารถมองเหน็ วิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับเรยี งตัวอย่างสวยงาม
หมอกสีขาวโพลนที่บ้างลอยแนน่ ง่ิ บ้างก็ไหลเอื่อยเมื่อโดนเข้ากับกระแสลม
นีค่ งจะเป็นความสุนทรยี ะที่หาไมไ่ ด้จากชว่ งฤดูกาลอื่น
ในยามที่พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้ าและความมืดเข้าปกคลุมรอบ
ทันทีที่แหงนหน้ามองฟ้ าเราจะพบกับทะเลดาวที่ตา่ งแขง่ กันสอ่ งแสง
จนทำเอาคนดูอยา่ งเราเลือกไมถ่ ูกวา่ จะหันไปมองดวงไหนกอ่ นดี
บรรยากาศทั้ งหมดเหลา่ นี้ จะทำให้ตกหลมุ รักมอ่ นแจม่ ได้อยา่ งไมย่ ากเลย
10.30 พาทา่ นเข้าเทีย่ ว โป่ง แยงซิปไลน์ และ จั ง เกิลโคสเตอร์ Pongyang
Zipline & Jungle Coaster เป็นธมี ปาร์คแบบธรรมชาติ
ที่จะพาท่านไปแอดเวนเจอร์กันแบบมันส์สุดเหวี่ยง ทั้ ง Jungle Coaster รถไฟรางไม้
ระยะทางประมาณ 1กิโลเมตร, Zip Line 12 สถาน,ี รถภูเขาม้งสุดเอ็กซ์ตรมี ,
QuickJump ดิ่งลงจากที่สูง เป็นต้น โดยแหง่ นี้ตั้งอยทู่ ี่แมร่ มิ
จังหวัดเชียงใหม่ หา่ งจากมอ่ นแจม่ ประมาณ 3 กิโลเมตรเทา่ นั้ นเอง
ไมร่ วมคา่ เครือ่ งเลน่ ราคาเรมิ่ ต้นที่ 300 บาท
กรณที า่ นใดไมเ่ ลน่ เครือ่ งเลน่ มีมมุ ถา่ ยรปู เก๋ๆ
ช่วงบ่าย
13.30 นำท่านเดินทางถึง ปางช้างแม่สา
ให้คุณได้สัมผัสได้กับธรรมชาติท่อี ุดมสมบูรณ์ของสองข้างทางไปจนถึงปางช้างแม่สาจาก
ประสบการณ์ท่มี ากกว่า 30 ปี และจำนวนช้างที่มีกว่า 70
เชือกที่อยภู่ ายใต้การเลี้ ยงดูอยา่ งดี รวมบัตรผา่ นประตู ไมร่ วมคา่ นัง่ ช้าง

วันที่ 2

15.30 นำท่านเดินทางถึงวัดพระพุทธบาทสี่รอย พระอาราม
มอ่ นแจม่ – โป่งสถานที
แยงซิป่นไลน
ส่ า-ว์ ทัางพระพ
ดพระบาทส
รี่ อย – ขันโตกดินเนอร์
์ -ปางช้าังแม
ศจรรย
้ คี ือความมห
ุทธศาสนา
ที่มีรอยพระพุทธบาทประทับซ้อนกันถึงสี่รอยบนแทน่ หนิ ขนาดใหญ่
โดยมีรอยพระบาทที่ใหญท่ ี่สุดและเล็กตามลำดับ
ซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ งสี่พระองค์ที่ลว่ งลับมาแล้วในภัทรกัลป์นี้
คือ พระพุทธเจ้ากกุสันธะรอยใหญส่ ุด พระพุทธเจ้าโกนาคมนะรอยที่ใหญอ่ ั นดับ2
พระพทุ ธเจ้ากัสสปะรอยใหญอ่ ั นดับ3
รอยเล็กที่สดุ ของพระโคตมพทุ ธเจ้าพระพทุ ธเจ้าองค์ปัจจบุ ั น
อาหาร

18.00 ทานอาหารเย็นแบบขันโตก ที่ร้านสิบสองปันนาขันโตกพร้อมชมโชว์การแสดง
19.00 พาทุกท่านกลับสู่ท่พี ั ก ณ โรงแรม
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
มื้อกลางวั น
ส้มตำ ไกย่ า่ ง รมิ น้ำตกแมส่ าน้อย
มื้อเย็น
ขันโตก ที่ร้าน สิบสองปันนาขันโตกพร้อมชมโชว์การแสดง

ท่ีพัก

พั กโรงแรมเชียงใหมแ่ กรนด์ววิ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 3

ดอยอนิ ทนนท์- เจดีย์นภเมทนดี ล – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่น้ำตกวชิรธาร ก่อนที่จะถึงอาหารมื้อกลางวัน
ช่วงบ่าย
เดินทางถึงอุทยานแหง่ ชาติดอยอินทนนท์
เพื่อชมความงามพระมหาธาตเุ จดีย์นภเมทนดี ล พระมหาธาตเุ จดีย์นภพลภูมิสิริ
พร้อมแวะเยี่ยมชมตลาดม้ง กอ่ นที่จะทานอาหารเย็น แล้วกลับที่พัก
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ท่ียว
10.00 ออกเดินทางถึง น้ำตกวชิรธาร ความงามแหง่ ดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า
น้ำตกตาดฆ้องโยง

วันที่ 3

ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธริ าช
สยามมกุฎราชกุมาร

ดอยอนิ ทนนท์- เจดีย์นภเมทนดี ล – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร

11.30 พาทุกทา่ นพักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
ช่วงบ่าย
13.00 พาทุกทา่ นออกเดินทางถึง“อุทยานแหง่ ชาติดอยอินทนนท์”
เป็นยอดดอยที่สูงที่สดุ ของแดนสยาม 2,565 เมตร จดุ สิ้นสดุ ของทางหลวงหมายเลข
1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี
เปน็ ที่ตั้งสถานเี รดาร์ของกองทัพอากาศไทยและเปน็ ที่ประดิษฐานสถปู เจ้าอินทวิชยานน
ท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย มีพ้ นื ที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอยหล่อ
อำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 482.4
ตารางกิโลเมตร หรอื 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน
มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ ของเทือกเขาหมิ าลัย พาดผา่ นจากประเทศเนปาล ภูฐาน
พมา่
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยสภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้
อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจาก ระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร
ยอดเขาที่มีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,330 เมตร
ชมความงดงามของ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องค์สนี ้ ำตาล
ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ
“พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิร”ิ องค์สีม่วงอมชมพู ตั้ งอยู่บนกิโลเมตรที่ ๔๑.๕
ทางด้านซ้ายมือ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศรว่ มกับพสกนกิ รชาวไทย
โดยพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนดี ล สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ ั ว
เนือ่ งในวโรกาสทรงเจรญิ พระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐
และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถเนือ่ งในวโรกาสทรงเจรญิ พระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี
พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นเวลากวา่ ๒๐ ปีแล้ว ที่พระมหาสถูปเจดีย์อันยิ่งใหญเ่ พียงฟ้ าจดดินองค์นี้
ได้ประดิษฐานอยา่ งสงา่ งาม เป็นที่เคารพสักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์
15.00 ใกล้กันนั้ นท่านสามารถแวะเยี่ยมชมตลาดม้ ง ณ
อุทยานแหง่ชาติดอนอินทนนท์
ที่นเ่ี ป็นเหมือนร้านค้าชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้ งผักผลไม้
ทั้ งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเสื้อผ้า ตา่ ง ๆ นานา
มาวางขายราคาก็เทา่ ๆ กัน แล้วแตว่ า่ จะตอ่ รองราคาได้มากน้อยแคไ่ หน
18.00 แวะทานอาหารเยน็ ทีร่ ้ านอาหาร

วันที่ 3

ดอยอนิ ทนนท์- เจดีย์นภเมทนดี ล – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
มื้อกลางวั น
ณ ร้านอาหาร
มื้อเย็น
ณ ร้านอาหาร

ที่พัก

พั กโรงแรมเชียงใหมแ่ กรนด์ววิ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 4

ร้านกาแฟเดอะไจแอนท์ – หมบู่ ้ านแมก่ ำปอง–น้ำพุร้อนสันกำแพง–ตลาดวโรรส

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าทำการเช็คเอ้าท์ที่พัก พาทา่ นไปชิมกาแฟที่ ร้านกาแฟ The Giant
Chiangmai กอ่ นที่จะเดินทางสบู่ ้ านแมก่ ำปอง
ช่วงบ่าย
เดินทางให้ท่านได้สัมผัสกับน้ำพุร้อนสันกำแพง ซื้อของฝากกลับบ้านที่ตลาดวโรรส
ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
00.00 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน... เที่ยวบินที่...
00.00 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสด์ ภิ าพ
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ร้านกาแฟเดอะไจแอนท์ – หมบู่ ้ านแมก่ ำปอง–น้ำพุร้อนสันกำแพง–ตลาดวโรรส

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

ช่วงเช้า
มงุ่ หน้าสรู่ ้ านกาแฟ The Giant Chiangmai เดอะไจแอนท์ เชียงใหม่
ร้านกาแฟบนต้นไม้บรรยากาศแปลกตามีคอนเซ็ปต์การสร้างแบบไมธ่ รรมดา
เพราะสร้างบนต้นไทรขนาดใหญท่ ี่แผก่ ิ่งก้านสาขา เดอะไจแอนท์ ตั้ งอยทู่ ี่บ้านป๊ อก
เชียงใหม่
11.00 พาสมาชิกชมวิถีชีวิตแบบSlow Life ที่ หมู่บ้านแม่กำปอง
ตั้ งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติท่อี ุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน
และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นจี่ ึงเย็นสบายตลอดปี กอ่ ตั้ งประมาณ 100
กวา่ ปีโดยชาวบ้านแมก่ ำปองมีอาชีพปลูกเมี่ยง ทำไร่ และทำสว่ นกาแฟ
นอกจากนั้ นยังเป็นหมบู่ ้ าน ที่ยังคงรักษาความเป็นแหลง่ ทอ่ งเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นอยา่ งดีจึงทำให้นักทอ่ งเที่ยวขึ้นไปชื่นชมความงดงามจากนั้ น
ช่วงบ่าย
14.00
สัมผัสกับน้ำพุร้อนธรรมชาติท่นี ้ ำพุร้อนสันกำแพงเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีช่อื เสียงมาเนน่ิ
นานควบคู่กับการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่เช่นกัน บรรยากาศรม่ รืน่ สวยงาม
ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอกนานาพรรณ และ
ได้ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่
มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พ้ นื โลกกอ่ กำเนดิ น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิถึง 100
องศาเซลเซียส น้ำร้อนอันเดือด พลา่ นพงุ่ ขึ้นจากใต้พ้ นื พิภพสทู่ ้ องฟ้ าสูงถึง 15 เมตร
เป็นธรรมชาติที่นา่ ทึ่งเป็นอยา่ งมาก กรณที ี่ลูกค้าต้องการแชเ่ ท้า
ให้ลกู ค้าเตรยี มกางเกงขาสั้ นและรองเท้าแต๊ะมาด้วย
16.00 นำสมาชิกแวะซื้ อของฝาก อาหารพื้นเมือง ไส้อั่ว น้ำพรกิ หนมุ่ หมูยอ
ที่ตลาดวโรรส จากนั้ นส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรอื จุดนัดพบ
พร้อมความประทับใจ
เวลาสมคววรนำเดินทางสสู่ นามบิน
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อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
มื้อกลางวั น
ทานอาหารมื้อเที่ยงตามอัธยาศัย

อัตรานี้รวม
คา่ ที่พัก 2 คืน พัก 2 คน / ห้อง
คา่ รถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมตามรายการที่ระบสุ ำหรับนักทอ่ งเที่ยวชาวไทย / ชาวตา่ งชาติจา่ ยเพิ่ม 300 บาท
อาหารตามระบุในรายการเดินทาง
น้ำดื่มระหวา่ งเดินทาง
คา่ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไมร่ วม
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับ
ค่ามินบิ าร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
คา่ ใช้จา่ ยและคา่ อาหารที่นอกเหนอื จากรายการระบุ
ภาษมี ูลค่าเพ่มิ 7% และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณขี อใบกำกับภาษ ี )
คา่ ประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตสว่ นตัว
คา่ อาหารสำหรับทา่ นที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1027

