 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 23 พ.ย. 2020 16:41

ทัวร์เชยี งใหม่ แมก่ ำปอง มอ่ นแจม่ 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป - กลับ กรงุ เทพฯ - เชียงใหม่ กร๊ ปุ สว่ นตัว 2 - 5 ทา่ น
เป็นคนขับรถนำเที่ยว ไมม่ ีไกด์ หากต้องการไกด์ท้องถิ่น เพิ่มวันละ 1,000 บาท
สบายๆกับธรรมชาติ

น้ำพุร้อนสันกำแพง
น้ำตกแมก่ ำปอง
ถ้ำผาลอด
สวนพฤกษศาสตร์สิรกิ ิตต์ ิ

พักผ่อนสบายๆ

โฮมสเตย์แมก่ ำปอง
นอนดูดาวที่ม่อนแจ่ม


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง
2 - 3 คน - รถ 6 ที่นัง่
4 - 5 คน - รถ 6 ที่นัง่
6 - 9 คน - รถต้ ู



ราคา / คน
8,500
7,990
7,500

รายละเอียด

วันที่ 1

อำเภอแมอ่ อน - พระธาตุผาตั้ ง - ถ้ำผาลอด - โครงการหลวงตีนตก - น้ำพุร้อนสันกำแพง น้ำตกแมก่ ำปอง
กำหนดการ

05:30 พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้ นผ้ โู ดยสารขาออก
เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
07:30 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินเชียงใหมด่ ้ วยเที่ยวบิน...
08:45 เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม.่ .. ทีมงานคอยให้การต้อนรับ
09:30 เดินทางไปชมชีวิตชนบทที่แม่ออน พระธาตุดอยผาตั้ ง ถ้ำผาลอด
โครงการหลวงตีนตกน้ำพุร้อนสันกำแพง
13:30 เดินทางสู่ น้ำพุร้อนสันกำแพง น้ำตกแม่กำปอง
เข้าเช็คอินที่พักโฮมสเตย์แมก่ ำปอง

วันที่ 1

อำเภอแมอ่ อน - พระธาตุผาตั้ ง - ถ้ำผาลอด - โครงการหลวงตีนตก - น้ำพุร้อนสันกำแพง น้ำตกแมก่ ำปอง
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

ชมชีวิตชนบทที่แม่ออน ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ ตามโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
พระธาตุดอยผาตั้ ง พระบรมธาตุองค์เดิมนั้ นเป็นเพียงสถูปเล็ก ๆ ทีบ่ รรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถ้ำผาลอด หินขนาดใหญท่ มี่ นี ้ ำลอด เกิดจากการกั ดเซาะของธารน้ำ
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงเพื ่อพั ฒนาทีด่ นิ เป็นแหลง่ เกษตรกรรมและเป็นแหลง่ พั ฒนาอาชีพให้กับชาวบ้าน
น้ำพุร้ อนสันกำแพง ความมหั ศจรรย์ธรรมของชาติ ทีม่ าจากความเปลี่ยนแปลงจาก ใต้พ้ ื นโลก
น้ำตกแมก่ ำปอง เป็นหนึ ่งในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ ำคั ญทีส่ ุดในบริเวณบ้านแมก่ ำปอง

อาหาร
กลางวั น ร้านอาหาร
เย็น
ทีโ่ ฮมสเตย์

ที่พัก

พักบ้านอิงดอย โฮมสเตย์ บ้านแม่กำปอง

วันที่ 2

จุดชมวิวกิ่วฝิ่น - วัดแมก่ ำปอง - ชมคาเฟ่ เชียงใหม่ - สวนดอกไม้แมร่ มิ - มอ่ นแจม่
กำหนดการ
07:00 อาหารเช้าทีโ่ ฮมสเตย์
08:00 บริการรถโดยสารท้องถิ่นไปยั งจุดชมวิวกิ่วฝิ่น
09:30 ไหว้พระทีว่ ั ดแมก่ ำปอง
11:00 แวะชมคาเฟ่ ร้าน Chom Cafe and Restaurant ร้านอาหารสไตล์ฟิวชั ่น แตง่ ร้านด้วยสวนและน้ำตกสวยๆ บรรยากาศเขียวขจีด้วยต้นมอส
เฟิร์น
14:30 หลั งอาหารกลางวั น ออกเดินทางไปยั งสวนดอกไม้แมร่ มิ
16:00 เดินทางมงุ่ สู่มอ่ นแจ่ม...เช็คอินทีพ่ ั กมอ่ นแจ่ม

วันที่ 2

จุดชมวิวกิ่วฝิ่น - วัดแมก่ ำปอง - ชมคาเฟ่ เชียงใหม่ - สวนดอกไม้แมร่ มิ - มอ่ นแจม่
สถานที่ท่องเที่ย
ว

วัดแม่กำปอง วิหารไม้สักทองทั้ งหลั ง สถาปัตยกรรมแบบล้านนา แกะสลั กลวดลายสวยงามมาก
Cafe' ทีน่ ี่เป็น cafe' ทีอ่ อกแบบอิงธรรมชาติ เหมาะสำหรั บถา่ ยรูปเป็นทีร่ ะลึ ก
กิ่วฝิ่น พลาดไมไ่ ด้กับการชมวิวทีส่ วยงามในระดั บความสูง 1517 เมตรจากระดั บน้ำทะเล
มอ่ นแจม่ ตั้ งอยูบ่ นสันเขาบริเวณหมูบ่ ้ านม้งหนองหอย ชมวิวและสัมผั สอากาศหนาวเย็นบนความสูงจากระดั บน้ำทะเล 1,350 เมตร

อาหาร
เช้า

ทีร่ สี อร์ท

กลางวั น ร้านอาหาร
เย็น ทีร่ สี อร์ท

ที่พัก

พักมอ่ นวิวงาม มอ่ นแจม่

วันที่ 3

จดุ ชมวิวมอ่ นแจม่ - สกายวอล์คมอ่ นแจม่ - ไรส่ ตรอเบอรีแ่ มร่ มิ - สวนพฤกษศาสตร์สริ กิ ิต์ ิ ตลาดวโรรส - สนามบินเชียงใหม่
กำหนดการ
07:00 อาหารเช้าทีร่ สี อร์ท
08:30 จุดชมวิวมอ่ นแจม่ ชมทุง่ ดอกไม้ไรล่ มหนาว (ยั งไมร่ วมคา่ บั ตรเข้าชม) สกายวอล์ค มอ่ นแจม่
11:30 ไรส่ ตอเบอรีแ่ มร่ มิ
13:30 เดินทางไปชมสวนพฤกษศาสตร์สิรกิ ิต์ ิ
16:00 แวะซื้ อของฝากทีต่ ลาดวโรรส เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื ่อเช็คอิน

19:05 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน... เที่ยวบินที่...
20:25 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3

จดุ ชมวิวมอ่ นแจม่ - สกายวอล์คมอ่ นแจม่ - ไรส่ ตรอเบอรีแ่ มร่ มิ - สวนพฤกษศาสตร์สริ กิ ิต์ ิ ตลาดวโรรส - สนามบินเชียงใหม่
สถานที่ท่องเที่ยว
มอ่ นแจ่ม แหล่งทอ่ งเทีย่ วยอดฮิตของอำเภอแมร่ มิ
จุดชมวิวมอ่ นแจม่ ทุง่ ดอกไม้ ร้านขายของทีร่ ะลึ ก ผั กผลไม้เมืองหนาวทีช่ าวบ้านนำมาขาย
ทุ่งดอกไม้ไร ่ลมหนาว เป็นทุง่ กว้างในพื้ นทีล่ ดหลั ่นตามใหล่ภูเขา ทุง่ ดอกไม้สวยๆมีเต็มทีใ่ นช่วงฤดูหนาวตั้ งแตเ่ ดือน พ.ย. (ยั งไมร่ วมคา่ บั ตรเข้าชม)
สกายวอล์คมอ่ นแจม่ เช็กอินใหมล่ า่ สุดของมอ่ นแจม่ เป็นทางเดินไม้ทรี่ ายล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ พร้อมหมอกบางๆลอยมากระทบ
สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิต์ ิ สวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ เพื ่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิต์ พิ ระบรมราชินีนาถ
ตลาดวโรรส ตลาดขายของฝากเรือ่ งอาหารของภาคเหนื อ

อาหาร
เช้า

ห้องอาหารของทีพ่ ั ก

กลางวั น ร้านอาหาร

ราคานี้รวม

คา่ ที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ทา่ น (กรณเี ศษ เสรมิ เตียงพัก 3 ทา่ น)
คา่ รถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมตามรายการที่ระบสุ ำหรับนักทอ่ งเที่ยวชาวไทย
อาหาร 7 มื้ อ (อาหารเช้า 2 มื้ อ กลางวัน 3 มื้อ เย็น 2 มื้อ)
น้ำดื่มระหว่างเดินทาง
คา่ ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับ กรงุ เทพ - เชียงใหม่
คา่ ทิปไกด์และคนขับรถ
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว
คา่ มินบิ าร์ในห้องพัก และคา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัว เชน่ คา่ โทรศัพท์ คา่ ซักรดี เป็นต้น
คา่ ใช้จา่ ยและคา่ อาหารที่นอกเหนอื จากรายการระบุ
ภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7% และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1073

