NTN : แพคเกจทัวร์ เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินไทยสมายส์ TG
หรือ บางกอกแอร์เวย์ PG
เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ - ภูพิงค์ราชนิเวศน์ – ดอยอินทนนท์ – ผาช่อ
พระพุทธบาทสี่รอย – น้าตกวชิรธาร

กาหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ถึง 31 มีนาคม 2562
ราคานี้ เดินทางตัง้ แต่ 2 ท่านขึ้นไป
อัตราค่าบริการท่านละ ราคา ต่อ คน - PRIVATE GROUP
2 ท่าน
3 ท่าน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
15,500
13,500
12,500
11,900
11,500
11,500
10,000
เด็กอาย ุ 2-11 ปี (เสริมเตียง) ราคา เท่ากับผูใ้ หญ่
เด็กอาย ุ 2-11 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง) ลดท่านละ 2,000 บาท จากราคาผูใ้ หญ่
ชาวต่างชาติ = เพิ่มท่านละ 400 บาท
วันแรก
..................
...................

เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – พระตาหนักภูพิงค์ราชนิ เวศน์
(เที่ยง , เย็น)
เช็คอิน ณ สนามบินดอนเมือง หรือ สุวรรณภูม ิ ด้วยตนเอง
เหิรฟ้ าสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายส์ (TG) หรือ บางกอกแอร์เวย์ (PG)
เที่ยวบิ นเลือก
TG1150
TG1154
TG102
TG 104
TG 106
TG 1160
TG 2158
TG 110

( ขาไป ) ได้ดงั นี้
DONMUANG – CHIANGMAI
DONMUANG – CHIANGMAI
BANGKOK – CHIANGMAI
BANGKOK – CHIANGMAI
BANGKOK – CHIANGMAI
DONMUANG – CHIANGMAI
DONMUANG – CHIANGMAI
BANGKOK – CHIANGMAI

06.50 – 08.50
07.40 – 08.55
07.50 – 09.10
08.45 – 09.55
10.30 – 11.40
10.50 – 12.00
12.20 – 13.35
13.15 – 14.25

************************************************************

PG 213
PG 270
PG 217
PG 262

BANGKOK – CHIANGMAI
BANGKOK – CHIANGMAI
BANGKOK – CHIANGMAI
BANGKOK – CHIANGMAI

08.00 – 09.15
10.00 – 11.15
12.10 – 13.25
15.10 – 16.25

************************************************************

เที่ยวบิ นเลือก ( ขากลับ ) ได้ดงั นี้
TG1155
CHIANMAI – DONMUANG
TG111
CHIANMAI – BANGKOK
TG2163
CHIANGMAI – BANGKOK
TG117
CHIANGMAI – BANGKOK
TG1167
CHIANGMAI – DONMUANG

15.00 – 16.15
15.20 – 16.30
17.25 – 18.40
19.20 – 20.30
19.45 – 21.00

************************************************************

PG 907
PG 226
PG 220
PG 228

CHIANGMAI – BANGKOK
CHIANGMAI – BANGKOK
CHIANGMAI – BANGKOK
CHIANGMAI – BANGKOK

14.10 – 15.30
17.15 – 18.35
19.10 – 20.30
21.40 – 23.00

***********************************************************

เทีย่ ง

ค่า

เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยเทีย่ วบินที่ ........ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ให้การต้อนรับ
รับประทานอาหารกลางวันทีห่ อ้ งอาหาร (มือ้ ที่ 1) หลังอาหาร เดินทางสู่ดอยสุเทพ นาสู่พระตาหนัก
ภูพงิ ค์ราชนิเวศน์ เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ และพระตาหนักอันสง่างาม สักการะองค์พระธาตุ
ดอยสุเทพ สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์คู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตุปีเกิดปี มะแม เพื่อความเป็ นสิรมิ งคล ชมวิวเมือง
เชียงใหม่จากยอดดอย เดินทางสู่ทพ่ี กั
รับประทานอาหารค่าแบบขันโตก (มือ้ ที่ 2 ) พร้อมชมการแสดงการฟ้ อนราแบบล้านนาตาม
ประเพณี ต้อนรับผูม้ าเยือนชาวล้านนา

นาท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม - พักผ่อนตามอัธยาศัย
พักโรงแรม CHIANGMAI PLAZA HOTEL – DELUXE ROOM ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
อยูใ่ กล้กบั ตลาดกลางคืน Night Bazaar เดินเพียง 10 นาที (ทาเลสะดวกสบาย)
วันที่สอง

ดอยอิ นทนนท์ – ผาช่อ – น้าตกวชิ รธาร

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 3)
นาสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พิชติ ยอดดอยทีส่ งู ทีส่ ุดในประเทศ ไทย 2,565 เมตรเหนือ
ระดับน้าทะเล สักการะสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เดินเท้าชมเส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกา นมัสการ
พระธาตุนภเมทนีดล และพระธาตุนภพลภูมสิ ริ ิ ซึง่ กองทัพอากาศสร้างถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จากนัน้ เดินทางสู่บา้ นม้งขุนกลาง ชมชีวติ ความเป็ นอยู่
พร้อมเลือกซือ้ ผลิตผลในโครงการเพาะปลูกไม้เมืองหนาว
รับประทานอาหารกลางวันทีห่ อ้ งอาหารท้องถิน่ (มือ้ ที่ 4) ชมน้าตกวชิรธาร อันเป็ นน้าตกที่
สวยงามของเชียงใหม่ เดินทางสู่ผาช่อ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นอุทยานแห่งชาติแม่วาง เป็ นปรากฏการณ์
ตามธรรมชาติทเ่ี กิดจากการกัดเซาะของลมฝนจนทาให้แผ่นดินที่ เชื่อกันว่าเมือ่ หลายร้อยปี
หรือพันปี ก่อน บริเวณแห่งนี้เคยเป็ นทางเดินของแม่น้ าปิ ง ซึง่ สังเกตได้จากก้อนกรวดหินกลม
มนกระจัดกระจายอยูใ่ นเนื้อดินจานวนมาก จนกระทังแม่
่ น้ าปิ งได้เปลีย่ นสายย้ายทิศไหลผ่าน
ไปทีอ่ ่นื บริเวณนี้กไ็ ด้ถูกยกตัวเป็ นเนินเขาสูง ตะกอนแม่น้ าปิ งก่อตัวทับถมกันเป็ นชัน้ ผ่าน
กลายเวลาและถูกกัดเซาะจนกลายเป็ นหน้าผาและเสาดินทีม่ รี ปู ร่างแปลกตา ด้วยลักษณะทาง
ธรรมชาติทแ่ี ปลกตาคล้ายกับแกรนด์แคนยอน จึงทาให้ ผาช่อ ได้รบั สมญานามว่า แกรนด์แคน
ยอนเมืองไทย
รับประทานอาหารค่าทีห่ อ้ งอาหาร (มือ้ ที่ 5)
พักโรงแรม CHIANGMAI PLAZA HOTEL – DELUXE ROOM ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
อยูใ่ กล้กบั ตลาดกลางคืน Night Bazaar เดินเพียง 10 นาที (ทาเลสะดวกสบาย)

เทีย่ ง

ค่า

( เช้า, เที่ยง , เย็น)

วันที่สาม

พระพุทธบาทสี่รอย – วัดป่ าดาราภิ รมย์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารภายในทีพ่ กั (มือ้ ที่ 6) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่วดั พระพุทธ
บาทสีร่ อย นมัสการรอยพระ พุทธบาทของอดีตพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบนั นมัสการ
องค์พระประธานในพระอุโบสถอันสวยงาม พร้อมชมทิวทัศน์ของขุนเขาอันสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวันทีห่ อ้ งอาหาร (มือ้ ที่ 7)
นาสู่วดั ป่ าดาราภิรมย์ ซึง่ เป็ นพระอารามหลวงชัน้ ตรี ชนิดสามัญ เป็ นวัดทีส่ ร้างขึน้ แด่พระองค์เจ้า
ดารารัศมี พระวรชายาแห่งสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ในวัดมีสถาปั ตยกรรมในรูปแบบทาง
เหนือ ผสมผสานกับวัฒนธรรมแห่งล้านนา นมัสการพระสยัมภูโลกนาถพระอุโบสถ พระธาตุเจดีย์
พระพุทธบาทสีร่ อย พระเจ้าทันใจ และสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ต่าง ในวัด
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่
อาลาเชียงใหม่ โดยเทีย่ วบินที่ ........
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจยิง่

เทีย่ ง

(เช้า, เทีย่ ง)

หมายเหตุ
กาหนดการเดินทางนี้ อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการ
จราจร และสภาพภูมอิ ากาศในขณะนัน้ ตามความเป็ นจริงทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ผูจ้ ดั สามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่เป็ น
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นประการสาคัญ
อัตรานี้ รวม
1. ตั ๋วเครือ่ งบิน ไป-กลับ โดยสายการบินไทยสมายส์ (TG) หรือ บางกอกแอร์เวย์ (PG)
2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. น้าหนักกระเป๋ า 20 ก.ก.

4. ห้องพักทีโ่ รงแรมเชียงใหม่ 2 คืน
5. อาหารเช้า ณ โรงแรม
3. รถปรับอากาศนาเทีย่ วตลอดทริป
4. อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ รวม 7 มือ้
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่าง ตามระบุในรายการ
6. ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
7. มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ นาเทีย่ ว คอยอานวยความสะดวกตลอดรายการ เริม่ ทีส่ นามบินเชียงใหม่
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ่ งดื่มสังพิ
่ เศษ ค่าโทรศัพท์ ฯ
2. ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

