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ทัวร์เชยีงใหม่ เชยีงดาว อา่งขาง ฝาง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - เชียงใหม่ ..อาหารกลางวัน - เย็น
ไกด์จะแนะนำร้านอรอ่ยๆให้ทาน

นมัสการ ใหว้พระ

วัดบ้านเด่น
วัดถ้ำเชียงดาว

 ตื่นตากับ



สถานเีกษตรอ่างขาง
ไรช่าลุงเดช
อุทยานดอยผ้าหม่ปก

พักผ่อนสบายๆ

 บ้านระเบียงดาว
Angkhang Nature Resort
 อุ่นไอมาวฝาง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

         2  -  3  คน  ปรับปรงุ

         4  -  5  คน  ปรับปรงุ

         6  -  8  คน  ปรับปรงุ

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินเชียงใหม่ - วัดบ้านเด่น - ไรช่าลุงเดช - ปางช้างแม่แตง - ระเบียงดาว โฮมสเตย์

กำหนดการ
05:30      พบกันทีส่นามบินดอนเมือง ช้ันผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  ทำการเช็คอนิและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

07:30      เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหมด้่วยเทีย่วบิน...

08:45      เดนิทางถึงสนามบินเชียงใหม.่.. ทมีงานไกด์คอยให้การต้อนรับ

09:45      นำเดนิทางสู่ วัดบ้านเดน่ เข่ือนแมงั่ด 

13:30      เดนิทางสู่น้ำตกหมอกฟ้า ไรช่าลุงเดช ปางช้างแมแ่ตง ก่อนเข้าเช็คอนิทีร่ะเบียงดาว โฮมสเตย์ หรืออืน่ๆ



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดบ้านเด่น  ศาสนสถานท่ีสวยงาม สร้างด้วยศิลปะแบบไทยล้านนา

เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนส่งน้ำหล่อเลี้ ยงพื้ นท่ีเพาะปลูกในอำเภอแม่แตง
ไร ่ชาลุงเดช  นัง่จิบชา ชิมอาหารเมนงู่ายๆท่ีนำใบชามาเป็นส่วนประกอบ
ปางช้างแม่แตง  นอกจากการแสดงของช้าง ยังมีกิจกรรมอื่น ๆเช่น การขี่ช้าง
ให้อาหารช้าง หรอือาบน้ำช้าง
เข้าเช็คอินท่ีพัก  อิสระพักผ่อน

อาหาร
กลางวัน      อิสระทานเอง
เย็น            ท่ีโฮมสเตย์ อาหารพื้ นบ้าน

ท่ีพัก ระเบียงดาว โฮมสเตย์ หรืออ่ืนๆ

วันท่ี 1
สนามบินเชียงใหม่ - วัดบ้านเด่น - ไรช่าลุงเดช - ปางช้างแม่แตง - ระเบียงดาว โฮมสเตย์

วันท่ี 2
โฮมสเตย์ - วัดถ้ำเชียงดาว  - สถานเีกษตรอา่งขาง - Angkhang Nature Resort

การเดินทาง
07:30   รับทานอาหารเช้า ทรีสีอร์ท

09:30    ออกเดนิทางสู่สถานทีท่อ่งเทีย่ว วัดถ้ำเชียงดาว ดอยอา่งขาง

13:30     เดนิทางต่อยัง สถานเีกษตรอ่างขาง เช็คอินท่ีพัก อิสระตามสบาย

สถานท่ีท่องเท่ียว
อสิระสบายๆกับธรรมชาตริอบโฮมสเตย์ทีพั่ก

วัดถ้ำเชียงดาว สถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตเิตม็ไปด้วยความสวยงามของหินงอกหินย้อย

ดอยอ่างขาง  สัมผัสกับธรรมชาตสิวยงาม ท้ังทะเลหมอก และพืชไม้เมืองหนาว

สถานีเกษตรอ่างขาง  สถานีเกษตรหลวงแห่งแรกที ่รัชกาลที ่9 ได้ทรงมพีระราชดำรจัิดต้ังข้ึน



อาหาร
เช้า            ท่ีโฮมสตย์
กลางวัน     อิสระร้านอาหาร
เย็น           อิสระร้านอาหาร

ท่ีพัก Angkhang Nature Resort  หรืออ่ืนๆ

วันท่ี 2
โฮมสเตย์ - วัดถ้ำเชียงดาว  - สถานเีกษตรอา่งขาง - Angkhang Nature Resort

วันท่ี 3
อา่งขาง - จุดชมวิวม่อนสน - น้ำพุร้อนฝาง - สวนส้มธนาธร 2 - ท่ีพัก

กำหนดการ
07:30   รับทานอาหารเช้า ทรีสีอร์ท

09:30    ออกเดนิทางสู่สถานทีท่อ่งเทีย่ว จุดชมววิมอ่นสน น้ำพุร้อนฝาง อทุยานดอยผ้าห่มปก

13:30    เดนิทางตอ่ยัง สวนส้มธนาธร 2  ก่อนเข้าเช็คอนิทีพั่ก อสิระตามสบาย

สถานท่ีท่องเท่ียว
อสิระสบายๆกับธรรมชาตบิรเิวณรอบๆรสีอร์ท

จุดชวิวม่อนสน  จุดเช็กพอยต์ดอยอา่งขาง สำหรับนักทอ่งเทีย่วทีต้่องการเก็บภาพสวย ๆ  ของหุบเขาแบบ 360 องศา

น้ำพุร้อนฝาง  เป็นบ่อน้ำพุทีเ่ปิดให้นักทอ่งเทีย่วลงไปแช่ตัวแช่เท้าได้ หากอยากแช่ออนเซ็นก็ไมต้่องไปไกลถึงญีปุ่่น 

อุทยานดอยผ้าห่มปก  เป็นอทุยานแห่งชาต ิมสีภาพเป็นยอดดอยหรือยอดเขา จุดทีสู่งทีสุ่ดมคีวามสูง 2,285 เมตร

ดอยผ้าห่มปก ความสูง 2,285 เมตร ชมทะเลหมอก ณ จุดกางเตน็ท์สูงทีสุ่ดของประเทศ (หากต้องการเดนิทางต้องสรปุอกีท)ี

อาหาร
เช้า            ท่ีโฮมสตย์
กลางวัน     อิสระร้านอาหาร
เย็น           อิสระร้านอาหาร

ท่ีพัก อุ่นไอมาว โฮมสเตย์  หรืออ่ืนๆ



วันท่ี 4
โฮมสเตย์ - บ้านปางควาย - โรงงานหลวงท่ี 1 - บ้านยาง - อ.เมือง - สนามบิน - ดอนเมือง

กำหนดการ
07:30   รับทานอาหารเช้า ทรีสีอร์ท

08:30    เช็คเอ้าท์ท่ีพัก เดินทางสู่บ้านปางควาย ชมโรงงานหลวงท่ี 1
โรงงานขนมเป๊ียะ 
เดนิทางตอ่ยัง บ้านหนองเตา่ ซ้ือของฝาก

13:30    กลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

17:00    เดนิทางสู่สนามบิน เพ่ือทำการเช็คอนิและโหลดสัมภาระ

19:05     เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD 3430

21:05     เดนิทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ   

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว หมู่บ้านปางควาย  ท่ีเต็มไปด้วยชาวเผ่าเย้า,เม่ียน ท่ีมีเครือ่งแต่งกายสวยงาม

วัฒนธรรมท่ีนา่ชื่นชม
โรงงานหลวงท่ี 1  สร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดรับผลผลิตจากชาวบ้าน
ชาวเขา มาแปรรปูเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครือ่งหมายการค้า ดอยคำ
หมู่บ้านยาง  หมู่บ้านชาวจีนยูนนาน ท่ีนับถือศาสนาพุทธ ครสิต์ อิสลาม
บ้านดินเล่าจาง  ไม่ควรพลาด สุกี้ ยูนนาน
หมู่บ้านหนองเต่า หมู่บ้านท่ีปลูกพืชผัก ผลไม้ ส่งให้กับโรงงานหลวง
เดินทางสู่เมืองเชียงใหม่  ซื้ อของฝากก่อนเดินทางสู่สนามบิน

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารของท่ีพัก
กลางวัน    อิสระทานเอง

ราคาน้ีรวม

คา่รถเดนิทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 

คา่ทีพั่ก 2 คืน  พักห้องละ 2 ทา่น (กรณีเศษ เสรมิเตยีงพัก 3 ทา่น)

คา่ธรรมเนียมเข้าชมตามรายการทีร่ะบุสำหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทย

น้ำดืม่ระหวา่งเดนิทาง



คา่ประกันอบัุตเิหตใุนวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ราคาน้ีไมร่วม  

คา่ต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ

คา่อาหารกลางวันและเย็น

คา่มนิิบาร์ในห้องพัก และคา่ใช้จ่ายส่วนตัว เช่น คา่โทรศัพท์ คา่ซักรดี เป็นต้น

คา่ใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากรายการระบุ

ภาษมีลูคา่เพ่ิม 7% และภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3% 

คา่ประกันภัยธรรมชาต,ิประกันชีวติส่วนตัว

คา่อาหารสำหรับทา่นทีท่านเจ,มังสวรัิต,อสิลาม

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1120

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1120
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