 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

ทัวร์เชยี งใหม่ สะเมิง กัลยาณิวัฒนา 4 วัน 3 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไ-ปกลับ กรงุ เทพฯ - เชียงใหม่ ..อาหารกลางวันและเย็น ลกู ค้าจา่ ยเอง
ไกด์จะแนะนำร้านอรอ่ ยๆให้
กร๊ ปุ สว่ นตัว กร๊ ปุ ครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน
นมัสการ ใหว้พระ

วัดต้นแกว๋น
วัดพระธาตดุ อยคำ

ตื่นตากับ

แกรนด์แคนยอน
ไรส่ ตรอเบอรี่ - ทุ่งดอกเก๊กฮวย
Royal Rose Gardent
สบายๆกับ

กาดฝรัง่ หางดง
โฮมสเตย์ สะเมิง




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

2 - 3 คน
4 - 5 คน
6 - 8 คน

ปรับปรงุ
ปรับปรงุ
ปรับปรงุ

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบนิ เชียงใหม่ - หางดง - วัดต้นแกว๋น - กาดฝรัง่ หางดง - Royal Rose Gardent อำเภอสะเมืง

วันที่ 1

สนามบนิ เชียงใหม่ - หางดง - วัดต้นแกว๋น - กาดฝรัง่ หางดง - Royal Rose Gardent อำเภอสะเมืง
กำหนดการ

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

05:30 พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้ น 3 สายการบินแอร์เอเชีย
07:30 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ FD 3445
08:45 ถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ
09:30 เดินทางสู่ วัดต้นแกว๋น แกรนด์แคนยอน กาดฝรัง่ หางดง
13:30 เดินทางตอ่ ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย Royal Rose Gardent
กอ่ นเข้าเช็คอินที่พัก
วัดเกา่ แกแ่ ละมีความสำคัญกับชาวล้านนา
ด้วยเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมอันทรงคณุ คา่
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง เครือ่ งปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แกรนด์แคนยอน แหลง่ ทอ่ งเที่ยวสุดอันซีนแหง่ หนึง่ ของจั งหวัดเชียงใหม่
กาดฝรั ่งหางดง เป็นแหล่งนัดพบและช้อปป้ ิงที่นา่ สนใจ เต็มไปด้วยร้านค้า
ร้านอาหารทั้ งแบบท้องถิ่นและนานาชาติ
ศนู ย์หัตถกรรมบ้านถวาย ชมุ ชนแกะสลักไม้สวยงามที่ใหญท
่ ี่สดุ แหง่ หนึง่ ของเมืองไทย
Royal Rose Gardent สำหรับคนที่รักดอกไม้
และต้องการสัมผัสความสวยงามของสวนกหุ ลาบแบบอังกฤษ
อำเภอสะเมิง เป็นอำเภอที่พ้ น
ื ที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูง อากาศเย็นเกือบทั้ งปี
วัดต้นแกว๋น

อาหาร
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 2

ภผู าวิวดอย ร ีสอร์ ท

อิสระร้านอาหาร
ที่โฮมสเตย์ อาหารพื้นบ้าน
หรอื อื่นๆ

โฮมสเตย์ สะะเมิง - ไรส่ ตรอเบอรี่ - น้ำพรุ ้ อนโป่งกวาว - ทงุ่ ดอกเก๊กฮวย - อ.กัลยาณวิ ั ฒนา

วันที่ 2

โฮมสเตย์ สะะเมิง - ไรส่ ตรอเบอรี่ - น้ำพุร้อนโป่งกวาว - ทงุ่ ดอกเก๊กฮวย - อ.กัลยาณวิ ั ฒนา
กำหนดการ

สถานท่ีท่องเ
ที่ยว

07:30
09:30
13:30
16:00

เป็นที่นยิ มในการมาแชบ่ อ่ น้ำพรุ ้ อนในหน้าฝนและหน้าหนาว
สตรอเบอรีส่ ด อรอ่ ย ลูกใหญ่ๆ ช่ำๆเลย มาที่สะเมิงไม่ผิดหวัง
อีกหนึง่ Landmark เดือนเมษายน ข้าวบาร์เลย์จะเรมิ่ สกุ
ท้องทงุ่ จะเหลืองอรา่ มเป็นสีทอง
ถ้ำหลวงแม่สาบ เป็นถ้ำที่สวยงามอีกถ้ำหนึง่ ภายในถ้ำมีลวดลายที่สวยงาม
็ จดุ เช็คอินยอดฮติ ของนักทอ่ งเที่ยว
สวนดอกเก๊กฮวย ไรว่ ั งธาร ไรน่ ายพล กำลังกลายเปน
อำเภอกัลยาณีวัฒ นา อำเภอนา่ เที่ยว ตั้ งอยบ
ู่ นเทือกเขาสูงรายล้อม ด้วยป่าสน
บรรยากาศหนาวเย็นตลอดทั้ งปี
น้ำพุร้ อนโป่งกวาว
ไร ่สตรอเบอรี่
ทุง่ ข้าวบาร์ เลย์

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 3

รับทานอาหารเช้า ทีรสี อร์ท
ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว น้ำพุร้อนโป่งกวาว ไรส่ ตรอเบอรี่
เดินทางต่อยัง ทุ่งดอกเก๊กฮวยนายพล
เดินทางถึงอำเภอกัลยาณวิ ั ฒนา เช็คอินที่พัก

ที่โฮมสตย์
อิสระร้านอาหาร
อิสระร้านอาหาร

บ้านวิวน้ำ แค้มปิ้ง แอนด์ ร ีสอร์ ท หร ืออื่นๆ

โฮมสเตย์ - โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ - หมบู่ ้ านแมต่ ะละม้ง - สะเมิง

วันที่ 3

โฮมสเตย์ - โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ - หมบู่ ้ านแมต่ ะละม้ง - สะเมิง
กำหนดการ

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

07:30 รับทานอาหารเช้า ทีรสี อร์ท
09:30 ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน โครงการหลวงวัดจันทร์
วัดจันทร์
13:30 เดินทางตอ่ ยัง บ้านห้วยฮอ่ ม วัดจันทร์ จุดชมวิวพระธาตุ
เดินทางกลับสสู่ ะเมิง เช็คอินที่พัก
บ้านเหมืองแรบ่ อ่ น้ำพรุ ้ อนขนาดเล็กสำหรับต้มใขไ่ ด้
อากาศเย็นสบายตลอดปี เที่ยวได้ทุกฤดู
เป็นเครอื ขา่ ยการทอ่ งเที่ยวโดยชมุ ชนเหลอ่ ชอ
ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ 3 หมบู่ ้ าน คือ บ้านห้วยฮอ่ ม
บ้านดอยตุง และบ้านห้วยครก
วัดห้วยฮ่อม วัดเพียงแหง่ เดียวซึ ่งเป็นศูนย์รวมจ ิตใจของคนในหมบ
ู่ ้ าน
วิหารแว่นตาดำ วัดจันทร์ สิ่งศักด์ สิ ิทธ์ คิ ู่อำเภอและเป็นวัดที่มีวิหารแปลกจากวิหารทั่วไป
จุดชมวิวพระธาตุ ไมค่ วรพลาดการชมวิวในมมุ สูงของตัวอำเภอกัลยาณวิ ั ฒนา
บอ่ น้ำพุร้ อน
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์
บ้านห้วยฮอ่ ม

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 4

ภูผาวิวดอย ร ีสอร์ ท

ที่โฮมสตย์
อิสระร้านอาหาร
อิสระร้านอาหาร
หรอื อื่นๆ

สะเมิง - สถานเี กษตรหลวงปางดะ - อทุ ยานราชพฤกษ์ - วัดดอยคำ - สนามบินเชียงใหม่ ดอนเมือง

วันที่ 4

สะเมงิ - สถานเี กษตรหลวงปางดะ - อทุ ยานราชพฤกษ์ - วัดดอยคำ - สนามบินเชียงใหม่ ดอนเมือง
กำหนดการ

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

09:00
10:00
13:30
17:30
19:55
3430
21:05

เช็คเอ้าท์ที่พัก เดินทางสู่สถานเี กษตรหลวงปางดะ
เดินทางต่อยัง อุทยานราชพฤกษ์ วัดดอยคำ
กลับสู่ตัวเมือง หากยังเวลาสามารถชมสถานที่เที่ยวตามที่ลูกค้าต้องการได้
เดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

เปน็ สถานวี ิจัยหนึง่ ในสี่ของมลู นธิ โิ ครงการหลวง
เป็นศูนย์การเรยี นร้ กู ารขยายพันธ์ ไุ ม้ผล
อุทยานราชพฤกษ์ หรอื สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์
วัดพระธาตุดอยคำ นมัสการหลวงพ่อทันใจ
หากมีเวลาแวะสถานที่ทอ่ งเที่ยวในตัวเมืองและซื้อของฝากกอ่ นเดินทางสสู่ นามบิน
สถานีเกษตรหลวงปางดะ

อาหาร
เช้า
กลางวั น

ที่โฮมสตย์
อิสระร้านอาหาร

ราคาน้ ีร วม

คา่ รถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
คา่ ที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 ทา่ น (กรณเี ศษ เสรมิ เตียงพัก 3 ทา่ น)
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่สำหรับนักทอ่ งเที่ยวชาวไทย
น้ำดื่มระหวา่ งเดินทาง
คา่ ประกันอบุ ั ติเหตใุ นวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคาน้ ีไม่ร วม

ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับ
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%
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
คา่ อาหารสำหรับทา่ นที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1121

