 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

ทัวร์เชยี งใหม่ เชยี งดาว อา่ งขาง ฝาง 4 วัน 3 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ กรงุ เทพฯ - เชียงใหม่ ..อาหารกลางวัน - เย็น
ไกด์จะแนะนำร้านอรอ่ ยๆให้ทาน
นมัสการ ใหว้พระ

วัดบ้านเด่น
วัดถ้ำเชียงดาว
ตื่นตากับ

สถานเี กษตรอ่างขาง
ไรช่ าลุงเดช
อุทยานดอยผ้าหม่ ปก
พักผ่อนสบายๆ

บ้านระเบียงดาว
Angkhang Nature Resort
อนุ่ ไอมาวฝาง


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง
2 - 3 คน
4 - 5 คน
6 - 8 คน



ราคา / คน
ปรับปรงุ
ปรับปรงุ
ปรับปรงุ

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินเชียงใหม่ - วัดบ้านเดน่ - ไรช่ าลงุ เดช - ปางช้างแมแ่ ตง - ระเบียงดาว โฮมสเตย์
กำหนดการ
05:30

พบกั นทีส่ นามบินดอนเมือง ชั้ นผู้โดยสารขาออก เคั าเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋ าสัมภาระ

07:30

เหินฟ้ าสูส่ นามบินเชียงใหมด่ ้ วยเทีย่ วบิน...

08:45

เดินทางถึ งสนามบินเชียงใหม.่ .. ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรั บ

09:45 นำเดินทางสู่ วั ดบ้านเดน่ เขื ่อนแมง่ ั ด
13:30 เดินทางสู่น้ำตกหมอกฟ้ า ไรช่ าลุงเดช ปางช้างแมแ่ ตง กอ่ นเข้าเช็คอินทีร่ ะเบียงดาว โฮมสเตย์ หรืออืน่ ๆ

วันที่ 1

สนามบินเชียงใหม่ - วัดบ้านเดน่ - ไรช่ าลุงเดช - ปางช้างแมแ่ ตง - ระเบียงดาว โฮมสเตย์
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

ศาสนสถานที่สวยงาม สร้างด้วยศิลปะแบบไทยล้านนา
เขื่อนสง่ น้ำหลอ่ เลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกในอำเภอแมแ่ ตง
นัง่ จิบชา ชิมอาหารเมนงู ่ายๆที่นำใบชามาเป็นส่วนประกอบ
นอกจากการแสดงของช้าง ยังมีกิจกรรมอื่น ๆเชน่ การขี่ช้าง
ให้อาหารช้าง หรอื อาบน้ำช้าง
เข้าเช็คอินที่พัก อิสระพักผอ่ น
วัดบ้านเด่น
เขื่อนแมง่ ั ดสมบูร ณ์ชล
ไร ่ชาลุงเดช
ปางช้างแมแ่ ตง

อาหาร
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

อิสระทานเอง
ที่โฮมสเตย์ อาหารพื้นบ้าน

ระเบียงดาว โฮมสเตย์ หร ืออื่นๆ

วันที่ 2

โฮมสเตย์ - วัดถ้ำเชียงดาว - สถานเี กษตรอา่ งขาง - Angkhang Nature Resort
การเดินทาง
07:30 รั บทานอาหารเช้า ทีรสี อร์ท

09:30

ออกเดินทางสู่สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว วั ดถ้ำเชียงดาว ดอยอา่ งขาง

นทางต่อยัง สถานเี กษตรอ่างขาง เช็คอินที่พัก อิสระตามสบาย

13:30 เดิ

สถานที่ท่องเที่ยว
อิสระสบายๆกั บธรรมชาติรอบโฮมสเตย์ทพี่ ั ก

วัดถ้ำเชียงดาว สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติเต็มไปด้วยความสวยงามของหินงอกหินย้อย
ดอยอา่ งขาง สัมผั สกั บธรรมชาติสวยงาม ทั้ งทะเลหมอก และพื ชไม้เมืองหนาว
สถานีเกษตรอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงแหง่ แรกที่ รั ชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระราชดำริจัดตั้ งขึ้ น

วันที่ 2

โฮมสเตย์ - วัดถ้ำเชียงดาว - สถานเี กษตรอา่ งขาง - Angkhang Nature Resort
อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ที่โฮมสตย์
อิสระร้านอาหาร
อิสระร้านอาหาร

Angkhang Nature Resort หร ืออื่นๆ

วันที่ 3

อา่ งขาง - จุดชมวิวมอ่ นสน - น้ำพุร้อนฝาง - สวนส้มธนาธร 2 - ที่พัก
กำหนดการ
07:30 รั บทานอาหารเช้า ทีรสี อร์ท

09:30
13:30

ออกเดินทางสู่สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว จุดชมวิวมอ่ นสน น้ำพุร้อนฝาง อุทยานดอยผ้าห่มปก
เดินทางตอ่ ยั ง สวนส้มธนาธร 2 กอ่ นเข้าเช็คอินทีพ่ ั ก อิสระตามสบาย

สถานท่ีท่องเท่ียว
อิสระสบายๆกั บธรรมชาติบริเวณรอบๆรีสอร์ท

จดุ ชวิวม่อนสน จุดเช็กพอยต์ดอยอา่ งขาง สำหรั บนั กทอ่ งเทีย่ วทีต่ ้ องการเก็บภาพสวย ๆ ของหุบเขาแบบ 360 องศา
น้ำพรุ ้ อนฝาง เป็นบอ่ น้ำพุทเี่ ปิดให้นักทอ่ งเทีย่ วลงไปแชต่ ั วแชเ่ ท้าได้ หากอยากแชอ่ อนเซ็นก็ไมต่ ้ องไปไกลถึ งญปี่ ุ่น
อุทยานดอยผ้าห่มปก เป็นอุทยานแห่งชาติ มีสภาพเป็นยอดดอยหรือยอดเขา จุดทีส่ ูงทีส่ ุดมีความสูง 2,285 เมตร
ดอยผ้าหม่ ปก ความสูง 2,285 เมตร ชมทะเลหมอก ณ จุดกางเต็นท์สงู ทีส่ ดุ ของประเทศ (หากต้องการเดินทางต้องสรุปอีกที)

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ท่ีพัก

ที่โฮมสตย์
อิสระร้านอาหาร
อิสระร้านอาหาร

อุ่นไอมาว โฮมสเตย์ หร ืออื่นๆ

วันที่ 4

โฮมสเตย์ - บ้านปางควาย - โรงงานหลวงที่ 1 - บ้านยาง - อ.เมือง - สนามบิน - ดอนเมือง
กำหนดการ
07:30 รั บทานอาหารเช้า ทีรสี อร์ท

08:30 เช็คเอ้าท์ที่พัก เดินทางสบู่ ้ านปางควาย ชมโรงงานหลวงที่ 1
โรงงานขนมเป๊ ียะ
เดินทางตอ่ ยั ง บ้านหนองเตา่ ซื้ อของฝาก
13:30 กลั บสูต่ ั วเมืองเชียงใหม่
17:00 เดินทางสู่สนามบิน เพื ่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:05 เหินฟ้ าสูส่ นามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 3430
21:05 เดินทางถึ งสนามบินดอนเมืองโดยสวั สดิ์ภาพ

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

ที่เต็มไปด้วยชาวเผา่ เย้า,เมี่ยน ที่มีเครือ่ งแตง่ กายสวยงาม
วัฒนธรรมที่นา่ ชื่นชม
โรงงานหลวงที่ 1 สร้างขึ้ นเพื่อเป็นจ ดุ รับผลผลิตจากชาวบ้าน
ชาวเขา มาแปรรปู เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า ดอยคำ
หมบู่ ้ านยาง หมบ
ู่ ้ านชาวจีนยูนนาน ที่นับถือศาสนาพุทธ ครสิ ต์ อิสลาม
บ้านดินเล่าจาง ไม่ควรพลาด สุก้ ยี ูนนาน
หมบู่ ้ านหนองเตา่ หมบ
ู่ ้ านที่ปลูกพืชผัก ผลไม้ สง่ ให้กับโรงงานหลวง
เดินทางสู่เมืองเชียงใหม่ ซื้อของฝากก่อนเดินทางสู่สนามบิน
หมู่บ้านปางควาย

อาหาร
เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารของที่พัก
อิสระทานเอง

ราคานี้รวม
คา่ รถเดินทางตามโปรแกรม+คนขั บ+น้ำมั น
คา่ ทีพ่ ั ก 2 คืน พั กห้องละ 2 ทา่ น (กรณีเศษ เสริมเตียงพั ก 3 ทา่ น)
คา่ ธรรมเนียมเข้าชมตามรายการทีร่ ะบุสำหรั บนั กทอ่ งเทีย่ วชาวไทย
น้ำดืม่ ระหวา่ งเดินทาง

คา่ ประกั นอุบัตเิ หตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รั กษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื ่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไมร่ วม
คา่ ตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลั บ
คา่ อาหารกลางวั นและเย็น
คา่ มินิบาร์ในห้องพั ก และคา่ ใช้จา่ ยส่วนตั ว เชน่ คา่ โทรศัพท์ คา่ ซั กรีด เป็นต้น
คา่ ใช้จา่ ยทีน่ อกเหนื อจากรายการระบุ
ภาษีมลู คา่ เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3%
คา่ ประกั นภั ยธรรมชาติ,ประกั นชีวติ ส่วนตั ว
คา่ อาหารสำหรั บทา่ นทีท่ านเจ,มั งสวิรัต,อิสลาม

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

