 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 13 พ.ย. 2020 15:11

ทัวร์เชยี งใหมใ่ จดี 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
นมัสการ ไหว้พระ

หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนดี ล
วัดต้นเกว๋น
ตื่นตากับ

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
อุทยานแหง่ ชาติดอยอินทนนท์
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
น้ำตกวชิรธาร
สบายๆกับ

ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่
ตลาดม้ง

ราคา



จำนวนผ้ เู ดินทาง
2 - 3 คน - รถ 6 ที่นัง่
4 - 5 คน - รถ 6 ที่นัง่
6 - 9 คน - รถต้ ู
วันหยุดยาวหรอื เทศกาล รับ 8 ทา่ นขึ้นไป
ราคาอาจมีการเปลียนแปลง



รายละเอียด

วันที่ 1

ผาชอ่ – ไหว้พระพิฆเนศ – วัดต้นแกว๋น - วัดพระธาตดุ อยคำ –ไนท์ซาฟารี

ราคา / คน
7,800
7,250
6,990

วันที่ 1

ผาชอ่ – ไหว้พระพิฆเนศ – วัดต้นแกว๋น - วัดพระธาตุดอยคำ –ไนท์ซาฟารี

กำหนดการ
05:30 พร้อมกั น ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
07:30 เหินฟ้ าสู่สนามบินเชียงใหม่ เทีย่ วบินที่ FD 3445
08:45 ถึ งสนามบินเชียงใหม่ จนท.พร้อมรอให้การต้อนรั บ
09:30 นำเดินทางสูอ่ ำเภอดอยหลอ่ พาทา่ นเทีย่ วชมผาชอ่ พิพิธภั ณฑ์พระพิฆเนศ
13:30 เดินทางชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว วั ดต้นเเกว๋น วั ดพระธาตุดอยคำ ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของลมฝน
จนทำให้แผน่ ดินเมื่อหลายร้อยปี หรอื พันปีกอ่ น
บรเิ วณแหง่ นี้เคยเป็นทางเดินของแมน่ ้ ำปิง
ผาชอ่

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ

หนึง่ เดียวในเมืองไทยที่รวบรวมศิลปวัตถุและเทวปฏิมากรรมเกี่ยวกับพระพิฆเนศ
วัดต้นเกว๋น วัดเกา่ แกท
่ ี่มีลักษณะงดงามมาก
สิ่งที่นา่ สนใจคือ ศาลาจัตรุ มขุ ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนอื
วัดพระธาตดุ อยคำ นมัสการขอพรจากหลวงพอ่ ทันใจ
ซึ่งเป็นพระคบู่ ้ านคเู่ มืองของชาวเชียงใหม่ มากวา่ 1,400 ปี
เชียงใหมไ่ นท์ซาฟาร ี สวนสัตว์กลางคืนระดับโลก
(บัตรเข้าชม+เดินชมสัตว์+รถซาฟาร+ี น้ำพุเต้นระบำ)
อาหารเย็นอิสระในไนท์ซาฟารี
20.00 พาทา่ นกลั บสู่ทพี่ ั ก อิสระพั กผ่อนตามอั ธยาศัย

อาหาร
กลางวั น ร้านอาหาร
เย็น

ที่พัก

วันที่ 2

ร้านอาหารทีไ่ นท์ซาฟารี (ลูกค้าจา่ ยเอง)

โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ดอยอนิ ทนนท์ - น้ำตกแม่ยะ - เจดีย์นภเมทนดี ล – น้ำตกวชิรธาร - ไนท์บาร์ซาร์

วันที่ 2

ดอยอนิ ทนนท์ - น้ำตกแมย่ ะ - เจดีย์นภเมทนดี ล – น้ำตกวชิรธาร - ไนท์บาร์ซาร์

กำหนดการ
08:30 หลั งอาหารเดินทางสู่จุดสูงสุดของดอยอินทนนท์
11:00 สักการะพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมสิ ิริ
14:00 ชมสินค้าชนเผ่าทีต่ ลาดม้ง ชิมกาแฟบ้านแมก่ ลางหลวง ชมน้ำตกวชิรธาร

18:00
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

เพลิดเพลินกับการชมและซื้อสินค้าที่ระลึก

ไนท์บาร์ซาร์เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นภูเขาทีส่ ูงทีส่ ุดในประเทศไทย สูงจากระดั บน้ำทะเล 2,565 เมตร เดิมมีชื่อวา่ "ดอยหลวงอา่ งกา"
ตอ่ มาได้ตั้งชื ่อตามพระนามของพระเจ้าอินทวิชยนนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ท ี่ 7

พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล - นภพลภูมสิ ิริ ประดิษฐานอยา่ งสงา่ งาม เป็นทีเ่ คารพสักการะของชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์
ตลาดม้ง ร้านค้าชุมชนทีน่ ำผลิตภั ณฑ์ทางการเกษตรทั้ งผั ก ผลไม้ ของสด ของแห้ง ของทีร่ ะลึ กและเสื้ อผ้า มาวางขาย
บ้านแมก่ ลางหลวง หมูบ่ ้ านกะเหรีย่ งชนเผา่ ปกาเกอะญอ ซึ ่งในอดีตหมูบ่ ้ านนี้ปลูกไรฝ่ ิ่น ชาวบ้านได้เปลี่ยนมาทำการเกษตร เชน่ ปลูกกาแฟ ทำนาข้าว
เป็นทีม่ าของนาขั้ นบั นไดบ้านแมก่ ลางหลวง

น้ำตกวชิร ธาร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เดิมชื ่อ ตาดฆ้องโยง ตั วน้ำตกอยูส่ ูงจากระดั บน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร
ไนท์บาร์ ซาร์ เชียงใหม่ มีสินค้าของทีร่ ะลึ กให้ได้เลื อกมากมาย

อาหาร
เช้า

ห้องอาหารโรงแรม

กลางวั น ร้านอาหาร
เย็น

ที่พัก

วันที่ 3

อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หร ือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

บ้านม้งดอยปุย - สวนสัตว์เชียงใหม่ - ตลาดต้นพยอม - สนามบินเชียงใหม่ - กรงุ เทพ

วันที่ 3

บ้านม้งดอยปุย - สวนสัตว์เชียงใหม่ - ตลาดต้นพยอม - สนามบินเชียงใหม่ - กรงุ เทพ
กำหนดการ

สถานท่ีท่องเท่ี
ยว

08:30 หลังอาหารเดินทางไปยัง บ้านม้งดอยปุย
13:30
ชมความนา่ รักของสัตว์นานาชนดิ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ แวะซื้อของฝากที่ตลาดต้นพ
ะยอม
17:00 เดินทางไปสนามบินเชียงใหม่ เช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:55 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินเชียงใหม่ สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3430
21:05 ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
เป็นหมบู่ ้ านชาวเขา
ที่เปิดให้นักทอ่ งเที่ยวได้มาเยี่ยมเยือนสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเขา
สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความนา่ รักของสัตว์นานาชนดิ
ตลาดต้นพะยอม แวะซื้อของฝากเมืองเหนอื
บ้านม้งดอยปุย

อาหาร
เช้า

ห้องอาหารโรงแรม

กลางวั น ร้านอาหาร

ราคานี้รวม

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
อาหาร 5 มื้ อ
คา่ ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไมร่ วม

ค่าตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ กรงุ เทพ - เชียงใหม่
คา่ มินบิ าร์ในห้องพัก และคา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัว เชน่ คา่ โทรศัพท์ คา่ ซักรดี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนอื จากรายการระบุ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
คา่ อาหารสำหรับทา่ นที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1031

