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ทัวร์เชยีงใหม่ แม่กำปอง เชยีงดาว 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - เชียงใหม่ กรุ๊ปส่วนตัว 2 - 5 ท่าน เป็นคนขับรถนำเท่ียว
ไม่มีไกด์ หากต้องการไกด์ท้องถิ่น เพิ่มวันละ 1,000 บาท

นมัสการ ใหว้พระ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดป่าดาราภิรมย์

 ตื่นตากับ



วัดบ้านเด่น
หนิงอกหนิย้อยถ้ำเชียงดาว
ร้านกาแฟต้นไม้ยักษ์

พักผ่อนสบายๆ

บ้านแม่กำปอง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

2 -  3  คน - รถ 6 ท่ีนัง่ 8,500

4 -  5  คน - รถ 6 ท่ีนัง่ 7,990

6 -  8  คน - รถตู้ 7,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินเชียงใหม่ - วัดพระธาตดอยสเุทพฯ - น้ำพุร้อนสันกำแพง - โครงการหลวงตีนตก -
ผาน้ำลอด - น้ำตกแม่กำปอง - บ้านแม่กำปอง

กำหนดการ
05:30      พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย 
07:30      เหนิฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ เท่ียวบินท่ี FD 3445
08:45      ถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานคอยให้การต้อนรับ
10:00      นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
14:00      เดินทางต่อยังอำเภอแม่ออน น้ำพุร้อนสันกำแพง   
15:30      เดินทางสู่โครงการหลวงตีนตก ผาน้ำลอด น้ำตกแม่กำปอง 
ก่อนเข้าเช็คอินท่ีพักโฮมสเตย์แม่กำปอง



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดพระธาตุดอยสุเทพ  วัดท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุดของจังหวัดเชียงใหม่

แม่ออนซิตี้ ทัวร์   อำเภอขนาดเล็กของเชียงใหม่
น้ำพุร้อนสันกำแพง   อดีตสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนยิม
โครงการหลวงตีนตก  แหล่งพัฒนาสาธติและส่งเสรมิการเพาะเหด็หอมและกาแฟ
ผาน้ำลอด  ช่องว่างใต้ก้อนหนิขนาดใหญ่ท่ีให้ลำน้ำไหลผ่านได้  
น้ำตกแม่กำปอง   น้ำตกใสสะอาดเย็นสดชื่น มีความสูงท้ังหมด 7 ช้ัน   

อาหาร
กลางวัน      ร้านอาหาร
เย็น            ท่ีโฮมสเตย์

ท่ีพัก พักบ้านอิงดอย โฮมสเตย์ บ้านแม่กำปอง หรือเทียบเท่า

วันท่ี 1
สนามบินเชียงใหม่ - วัดพระธาตดอยสเุทพฯ - น้ำพุร้อนสันกำแพง - โครงการหลวงตีนตก -
ผาน้ำลอด - น้ำตกแม่กำปอง - บ้านแม่กำปอง

วันท่ี 2
จุดชมวิวก่ิวฝ่ิน - วัดแม่กำปอง - ซ้ือของฝากไส้อัว่ป้านิม่ - วัดบ้านเด่น - ถ้ำเชียงดาว 

กำหนดการ
07:00  อาหารเช้าทีโ่ฮมสเตย์

08:00   ออกเดินทางชมจุดชมวิวกิ่วฝิ่น 
09:30   วัดแม่กำปอง ไส้อั่วป้านิม่
13:30   วัดบ้านเด่น  วัดเล็กๆ เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์
15:30   เดินทางชมถ้ำเชียงดาว
17:30   เดินทางเข้าเช็คอินท่ีพัก



สถานท่ีท่องเท่ี
ยว วัดแม่กำปอง  วัดเดียวท่ีสร้างมาในยุคเดียวกับการเข้ามาต้ังถิ่นฐานของชุมชน

ไส้อ่ัวป้าน่ิม  อีกหนึง่ร้านดังของแม่กำปอง 
วัดบ้านเด่น 
 วัดเล็กๆท่ีใหญ่และสวยงามเกิดจากจากแรงศรัทธาท่ีมีต่อท่านครบูาเจ้าเทือง
นาถสีโล
ถ้ำเชียงดาว   เป็นถ้ำขนาดใหญ่
ภายในมีหนิงอกหนิย้อยท่ีเกิดข้ึนเองตาธรรมชาติท่ีสวยงาม

อาหาร
เช้า          ท่ีโฮมสตย์
กลางวัน    ท่ีร้านอาหาร
เย็น          ท่ีรสีอร์ท

ท่ีพัก พักท่ี เชียงดาว กู๊ดวิว ร ีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2
จุดชมวิวก่ิวฝ่ิน - วัดแม่กำปอง - ซ้ือของฝากไส้อัว่ป้านิม่ - วัดบ้านเด่น - ถ้ำเชียงดาว 

วันท่ี 3
ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว - วัดป่าดาราภิรมย์ - Art in Paradise - ยา่นวัฒนธรรมวัดเกตุ -
สนามบินเชียงใหม่

กำนดการ
07:00   อาหารเช้าทีร่สีอร์ท

09:00    เช็คเอ้าท์ท่ีพัก เดินทางชมศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว วัดป่าดาราภิรมย์
ก่อนเข้าตัวเมืองเชียงใหม่
14:00    สักการะวัดเกตุการาม และชมย่านวัฒนธรรมวัดเกตุ
15:30    เดินทางต่อยัง Art in Paradise ชมภาพวาด 3 มิติ
17:30    เดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:55    เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 3430
21:05    เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ   



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ปางช้างหรือศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ

วัดป่าดาราภิรมย์   วัดท่ีมีความสวยงามแหง่หนึง่ของ อ.แม่รมิ
และมีความสวยงามอันดับต้นๆ ของเชียงใหม่
Art in Paradise  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตา แหง่แรกในจังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนวัดเกตุ   เป็นชุมชนโบราณโดยรวมผู้ คนจากหลายเชื้ อชาติท้ังชาวจีน
ฝรัง่และชาวพื้ นเมือง

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารของท่ีพัก
กลางวัน     ท่ีร้านอาหาร

วันท่ี 3
ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว - วัดป่าดาราภิรมย์ - Art in Paradise - ยา่นวัฒนธรรมวัดเกตุ -
สนามบินเชียงใหม่

ราคาน้ีรวม

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
ค่าท่ีพัก 2 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน (กรณเีศษ เสรมิเตียงพัก 3 ท่าน) 
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย
อาหาร 7 ม้ือ (อาหารเช้า 2 ม้ือ กลางวัน 3 ม้ือ เย็น 2 ม้ือ)
น้ำดื่มระหว่างเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

ราคาน้ีไม่รวม  

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ
ต่าทิปไกด์และคนขับรถ
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนอืจากรายการระบุ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3% ( กรณขีอใบกำกับภาษ ี)
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว



� รูปภาพ

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1119
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