 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 23 พ.ย. 2020 17:39

ทัวร์เชยี งใหม่ แมก่ ำปอง เชยี งดาว 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

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

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดป่าดาราภิรมย์
ตื่นตากับ

วัดบ้านเด่น
หนิ งอกหนิ ย้อยถ้ำเชียงดาว
ร้านกาแฟต้นไม้ยักษ์
พักผ่อนสบายๆ

บ้านแมก่ ำปอง




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

2 - 3 คน - รถ 6 ที่นัง่
4 - 5 คน - รถ 6 ที่นัง่
6 - 8 คน - รถต้ ู

8,500
7,990
7,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบนิ เชียงใหม่ - วัดพระธาตดอยสเุ ทพฯ - น้ำพรุ ้ อนสันกำแพง - โครงการหลวงตีนตก ผาน้ำลอด - น้ำตกแมก่ ำปอง - บ้านแมก่ ำปอง
กำหนดการ

05:30 พร้อมกัน ณ สนามบนิ ดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
07:30 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ FD 3445
08:45 ถึงสนามบินเชียงใหม.่ .. ทีมงานคอยให้การต้อนรับ
10:00 นำทา่ นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
14:00 เดินทางตอ่ ยังอำเภอแมอ่ อน น้ำพรุ ้ อนสันกำแพง
15:30 เดินทางสโู่ ครงการหลวงตีนตก ผาน้ำลอด น้ำตกแมก่ ำปอง
กอ่ นเข้าเช็คอินที่พักโฮมสเตย์แมก่ ำปอง

วันที่ 1

สนามบนิ เชียงใหม่ - วัดพระธาตดอยสเุ ทพฯ - น้ำพุร้อนสันกำแพง - โครงการหลวงตีนตก ผาน้ำลอด - น้ำตกแมก่ ำปอง - บ้านแมก่ ำปอง
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

วัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอขนาดเล็กของเชียงใหม่
อดีตสถานที่ท่องเที่ยวยอดนยิ ม
แหลง่ พัฒนาสาธติ และสง่ เสรมิ การเพาะเหด็ หอมและกาแฟ
ช่องว่างใต้ก้อนหนิ ขนาดใหญ่ท่ใี ห้ลำน้ำไหลผ่านได้
น้ำตกใสสะอาดเย็นสดชื่น มีความสูงทั้ งหมด 7 ชั้ น

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
แมอ่ อนซิต้ ที ั วร์
น้ำพุร้ อนสันกำแพง
โครงการหลวงตีนตก
ผาน้ำลอด
น้ำตกแมก่ ำปอง

อาหาร
กลางวั น
เย็น

ท่ีพัก

ร้านอาหาร
ที่โฮมสเตย์

พักบ้านอิงดอย โฮมสเตย์ บ้านแม่กำปอง หร ือเทียบเท่า

วันที่ 2

จุดชมวิวกิ่วฝิ่น - วัดแม่กำปอง - ซื้อของฝากไส้อัว่ ป้ านมิ่ - วัดบ้านเด่น - ถ้ำเชียงดาว
กำหนดการ
07:00 อาหารเช้าทีโ่ ฮมสเตย์

08:00
09:30
13:30
15:30
17:30

ออกเดินทางชมจุดชมวิวกิ่วฝิ่น
วัดแม่กำปอง ไส้อั่วป้ านม่ิ
วัดบ้านเดน่ วัดเล็กๆ เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์
เดินทางชมถ้ำเชียงดาว
เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก

วันที่ 2

จุดชมวิวกิ่วฝิ่น - วัดแมก่ ำปอง - ซื้อของฝากไส้อัว่ ป้ านมิ่ - วัดบ้านเดน่ - ถ้ำเชียงดาว
สถานที่ท่องเที่
ยว

วัดแม่กำปอง
ไส้อั่วป้ านิ่ม
วัดบ้านเด่น

วัดเดียวที่สร้างมาในยุคเดียวกับการเข้ามาตั้ งถิ่นฐานของชุมชน
อีกหนึง่ ร้านดังของแมก่ ำปอง

วัดเล็กๆที่ใหญแ่ ละสวยงามเกิดจากจากแรงศรัทธาที่มีตอ่ ทา่ นครบู าเจ้าเทือง
นาถสีโล
ถ้ำเชียงดาว เป็นถ้ำขนาดใหญ่
ภายในมีหนิ งอกหนิ ย้อยที่เกิดขึ้นเองตาธรรมชาติที่สวยงาม
อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ท่ีพัก

ที่โฮมสตย์
ที่ร้านอาหาร
ที่รสี อร์ท

พักที่ เชียงดาว ก๊ ดู วิว ร ีสอร์ ท หร ือเทียบเท่า

วันที่ 3

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว - วัดป่าดาราภิรมย์ - Art in Paradise - ยา่ นวัฒนธรรมวัดเกตุ สนามบินเชียงใหม่
กำนดการ
07:00 อาหารเช้าทีร่ สี อร์ท

09:00 เช็คเอ้าท์ท่พี ั ก เดินทางชมศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว วัดป่าดาราภิรมย์
ก่อนเข้าตัวเมืองเชียงใหม่
14:00 สักการะวัดเกตุการาม และชมยา่ นวัฒนธรรมวัดเกตุ
15:30 เดินทางตอ่ ยัง Art in Paradise ชมภาพวาด 3 มิติ
17:30 เดินทางสสู่ นามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:55 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3430
21:05 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว - วัดป่าดาราภิรมย์ - Art in Paradise - ยา่ นวัฒนธรรมวัดเกตุ สนามบินเชียงใหม่
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
วัดที่มีความสวยงามแหง่ หนึง่ ของ อ.แมร่ มิ
และมีความสวยงามอันดับต้นๆ ของเชียงใหม่
Art in Paradise พิพิธ ภัณฑ์ภาพวาดลวงตา แหง่ แรกในจั งหวัดเชียงใหม่
ชุมชนวัดเกตุ เป็นชมุ ชนโบราณโดยรวมผ้ คู นจากหลายเชื้ อชาติทั้งชาวจ ีน
ฝรัง่ และชาวพื้นเมือง
ปางช้างหร ือศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว
วัดป่าดาราภิร มย์

อาหาร
เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารของที่พัก
ที่ร้านอาหาร

ราคาน้ รี วม

คา่ รถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
คา่ ที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ทา่ น (กรณเี ศษ เสรมิ เตียงพัก 3 ทา่ น)
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักทอ่ งเที่ยวชาวไทย
อาหาร 7 มื้ อ (อาหารเช้า 2 มื้ อ กลางวัน 3 มื้อ เย็น 2 มื้อ)
น้ำดื่มระหวา่ งเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคาน้ ีไม่ร วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับ
ตา่ ทิปไกด์และคนขับรถ
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว
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% ( กรณขี อใบกำกับภาษ ี )
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

