 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 13 พ.ย. 2020 15:41

ทัวร์เชยี งใหม่ สายทำบญุ 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium
Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ กรงุ เทพฯ - เชียงใหม.่ ..เดินทาง 2-5 ทา่ น พนักงานขับรถจะทำหน้าที่
เป็นไกด์ ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000 บาท
นมัสการไหว้พระ

อนสุ าวรยี ์ ครบู าศรวี ิชัย
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยคำ
วัดรำ่ เปิง (ตโปทาราม)

ตื่นตากับ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์
เวียงกุมกาม
สบายๆกับ

ตลาดวโรรส หรอื กาดหลวง


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง
2 - 3 คน - รถ 6 ทีน่ ั ง่
4 - 5 คน - รถ 6 ที่นัง่
6 - 9 คน - รถต้ ู
วันหยดุ ยาวหรอื เทศกาลปีใหม่ รับ 8 ทา่ นขึ้นไป
ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลง



รายละเอียด

วันที่ 1

วัดเจดีย์หลวง – วัดพันเตา - ครบู าศรวี ิชัย - พระธาตุดอยสเุ ทพ

ราคา / คน
7,300
6,750
6,500

วันที่ 1

วัดเจดีย์หลวง – วัดพันเตา - ครบู าศรวี ิชัย - พระธาตุดอยสเุ ทพ

กำหนดการ

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

05:30 คณะพร้อม ณ สนามบิน.....สายการบิน.....
07:30 ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่....
08:45 ถึงสนามบินเชียงใหม่ จนท.คอยให้การต้อนรับ
09:30 ออกเดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวง
วัดพันเตา พระเจดีย์จุฬามณ ี
13: 30 เดินทางไปชม วัดอุโมงค์เถระ
อนสุ าวรยี ์ ครบู าศรวี ิชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพ
พระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย
ติดกับวัดเจดีย์หลวง
วิหารเดิมเป็นหอคำหรอื ท้องพระโรงหน้าของพระเจ้ามโหตรประเทศ
พระเจดีย์จุฬามณี หรอื พระธาตุอินทร์แขวนเป็น
วัดอโุ มงค์เถระ วัดแหง่ นี้มีความแตกตา่ งจากวัดอื่นทั่วไปก็ตรงที่มีอโุ มงค์ตรง
ตามชื่อของวัด
อนุสาวร ีย์คร ูบาศร ีวิชัย อยตู่ รงทางขึ้ นดอยสุเทพ กอ่ นถึงน้ำตกห้วยแก้ว
วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดที่สำคัญแหง่ หนึง่ ของจั งหวัดเชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดพันเตา

ซื้ อของฝากเชียงใหมไ่ นท์บาซาร์

อาหาร
กลางวั น ร้านอาหาร
เย็น

ท่ีพัก

วันที่ 2

อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง

โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

อทุ ยานหลวงราชพฤกษ์ - พระธาตุดอยคำ - วัดรำ่ เปิง - วัดศรสี พุ รรณ

วันที่ 2

อทุ ยานหลวงราชพฤกษ์ - พระธาตุดอยคำ - วัดรำ่ เปิง - วัดศรสี พุ รรณ
กำหนดการ

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

08:30
หลังอาหารเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วัดพระธาตุดอยค
ำ
13:30 เดินทางไปชม วัดรำ่ เปิง (ตโปทาราม) วัดสวนดอกหรอื วัดบปุ ผาราม
ชมอโุ บสถเงินวัดศรสี พุ รรณ
หรอื ชื่อเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์
จัดสร้างขึ้น เนือ่ งในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ ั ว
ทรงครองสิรริ าชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิถนุ ายน 2549
วัดพระธาตดุ อยคำ วัดที่เกา่ แกท
่ ี่สดุ ในจังหวัดเชียงใหม่
วัดร ่ำเปิง ชมพระธาตุเจดีย์ทรงพิเศษหนึง่ ในสามของเมืองเชียงใหม่
วัดสวนดอก หรอื วัดบุปผาราม
เป็นพระอารามหลวงชั้ นตรี ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

สร้างโดยชาวบ้านเพื่อจรรโลงพระพทุ ธศาสนา
อนรุ ั กษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัดศร ีสพุ รรณ

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ท่ีพัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหาร
ขันโตกดินเนอร์พร้อมชมโชว์

โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ – เวียงกุมกาม -วัดต้นแกว๋น - วัดพระสงิ ห์ - ตลาดวโรรส

วันที่ 3

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ – เวียงกุมกาม -วัดต้นแกว๋น - วัดพระสงิ ห์ - ตลาดวโรรส
กำหนดการ
08:30 เดินทางชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว พิพิธภั ณฑ์พระพิฆเนศ เวียงกุมกาม
13:30 พาทา่ นเดินทางไปชม วั ดต้นแกว๋น วั ดพระสิงห์วรวิหาร และตลาดวโรรส หรือกาดหลวง หลั งจากซื้ อของฝาก จนได้เวลานั ดหมาย
17:30 เช็คอิน และโหลดสัมภาระ สนามบินเชียงใหม่ สายการบินแอร์เอเซีย
19:55 เหินฟ้ าจากสนามบินเชียงใหม่ เทีย่ วบินที่ FD 3430
21:05 ถึ งสนามบินดอนเมืองโดยสวั สดิภาพ

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

จัดแสดงพิพิธภัณฑ์และนทิ รรศการ
เทวสถานของการประกอบพิธกี รรม สักการะบูชาพระพิฆเนศทุกวัน
เวียงกุมกาม อดีตเมืองหลวงโบราณของอาณาจั กรล้านนา อายกุ วา่ 727 ปี พญาเม็งราย
กษัตรยิ ์ แหง่ โยนกนครสถาปนาเป็นเมืองหลวงแหง่ แรกของล้านนา
วัดต้นแกว๋น เป็นวัดเกา่ แก่ ในอดีตเป็นที่พักขบวนพระบรมธาตุศรจี อมทอง
จากอำเภอจอมทองมาที่เชียงใหม่
วัดพระสิงห์วรวิหาร เป็นวัดคบ
ู่ ้ านคเู่ มืองสมัยล้านนา พญาผายู ในราชวงศ์มังราย
โปรดให้สร้างวัดนี้ข้ ึนพร้อมพระเจดีย์สูง 24 ศอกเพื่อใช้บรรจุอัฐขิ องพระราชบิดา
ตลาดวโรรส หรอื กาดหลวง ตลาดใหญ่สุดของเชียงใหม่ เป็นตลาดเก่าแก่นับร้อยปี
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ

อาหาร
เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
ร้านอาหาร

ราคานึ้ รวม

คา่ รถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณเี ศษ เสรมิ เตียงพัก 3 ท่าน)
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมตามรายการที่ระบสุ ำหรับนักทอ่ งเที่ยวชาวไทย / ชาวตา่ งชาติจา่ ยเพิ่มทา่ นละ 300
บาท
คา่ อาหาร 6 มื้ อ
คา่ ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับ กรงุ เทพ - เชียงใหม่
ค่ามินบิ าร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
คา่ ใช้จา่ ยและคา่ อาหารที่นอกเหนอื จากรายการระบุ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%
คา่ ประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตสว่ นตัว
คา่ อาหารสำหรับทา่ นที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1028

