เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท บินตรง ขาไปไฟล์ทเช้า ขากลับไฟล์ทดึก

กาหนดการเดินทาง

วันที่ 21-23/23-25 กันยายน 2563

วันแรกของการเดินทาง

06.00 น.
07.30 น.
08.50 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – วัดผาลาด – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัด
พระธาตุดอยคา – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ – โรงแรมที่พกั
อาหาร -/กลางวัน/-

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
เหิรฟ้ า บินตรงสูเ่ มืองเชียงใหม่ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท
ถึงเมืองเชียงใหม่ หลังจากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถตูอ้ อกจากสนามบินเชียงใหม่เดินทางเข้าชม วัดผา
ลาด วัดที่มีความสวยงามมากค่ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะได้ยินเสียงนกและเสียงสัตว์ป่า รวมไปถึงเสียง
น้ าตกผาลาดที่ไหลผ่าน และมีความงดงามแบบศิลปะการสร้างแบบพม่า

จากนั้นนาท่านขึ้นสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ปูชนี ยสถานคู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตุประจาปี เกิด
ปี มะแม เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่มีความสาคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ มีบนั ได
นาคทอดยาวขึ้นไปสูว่ ดั 306 ขัน้ ภายในวัดเป็ นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย ์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดียม์ ี
พระบรมสารีรกิ ธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุดอยคา เป็ นวัดสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้าง
ในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริยแ์ ห่งหริภญุ ชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็ นผูส้ ร้าง ภายใน

วัดปดิษฐานเจดียบ์ รรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็ นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมี
อายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี
จากนั้นนาท่านสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ภายในมีส่งิ ปลูกสร้าง และดอกไม้นานาพันธุ ์ ตัง้ อยู่ในพื้นที่กว่า
468 ไร่ เช่น หอคาหลวง สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติ สวนนานาชาติ สวนเกษตรทฤษฏีใหม่

คา่

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว)

พักที่

โรงแรมระดับ 3 ดาว
พักห้องละ 2-3 ท่าน
วันที่สองของการเดินทาง
หมู่บา้ นแม่กาปอง – น้ าพุรอ้ นสันกาแพง – ร่มบ่อสร้าง – เบญจรงค์ขนั โตก – โรงแรมที่
พัก
อาหาร เช้า/-/คา่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นแม่กาปอง หมู่บา้ นเล็กๆ ตัง้ อยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ มีลาธารไหลผ่านหมู่บา้ น และป่ าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพ อากาศที่น่ี จึงเย็นสบายตลอดปี ดื่มดา่
ธรรมชาติน้ าตกแม่กาปอง เดินชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จิบกาแฟยามบ่าย ที่รา้ น The
Giant Chiang Mai ร้านกาแฟบนต้นไม้สุดฮิต

เที่ยง

อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว)
นาท่านเดินทางสู่ น้ าพุรอ้ นสันกาแพง แหล่งน้ าพุรอ้ นที่มีช่ือเสียงม บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม จากนั้นนา
ท่านเที่ยวชมงานหัตถกรรม ร่มบ่อสร้าง

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านเบญจรงค์ ขันโตก บุฟเฟต์อาหารเหนื อ พร้อมชมการแสดงแบบล้านนา

พักที่

โรงแรมระดับ 3 ดาว
พักห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่สามของการเดินทาง

เช้า

วัดพระสิงห์ – วัดเจดียห์ ลวง – ร้านของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร เช้า/กลางวัน/-

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ วัดพระสิงห์ เป็ นวัดสาคัญวัดหนึ่ งของเมืองเชียงใหม่ เป็ นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์
(พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชี ยงใหม่และแผ่นดินล้านนา ตามคติลา้ นนาเป็ นวัด
ประจาปี เกิด ปี มะโรง คนเกิดปี มะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สกั ครัง้ หนึ่ งในชีวิต

จากนั้นนาท่านเข้าสู่ วัดเจดียห์ ลวง เป็ นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสน
เมืองมา กษัตริย ์ ลาดับ ที่ 7 แห่งราชวงศ์มงั ราย ไม่ปรากฏปี ที่สร้างแน่ ชดั สันนิ ษฐานว่าวัดแห่งนี้ น่ าจะ
สร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วัดเจดียห์ ลวงเป็ นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลาย
สมัย โดยเฉพาะพระเจดีย ์ ที่ ป ัจจุ บ นั มี ขนาด ความกว้า งด้า นละ 60 เมตร เป็ นองค์ พ ระเจดี ยท์ ี่มี

ความสาคัญที่สุดองค์หนึ่ งในเชียงใหม่ วัดเจดียห์ ลวงสร้าง อยู่กลางใจ เมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็ น
ศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา ปัจจุบนั บริเวณ วัดเจดียห์ ลวงกลางเมืองเชียงใหม่ มีส่งิ
สักกาละหลากหลายได้แก่ เจดียห์ ลวง อินทขีล ต้นยาง กุมภัณฑ์ พระฤๅษี ซึ่งสะท้อนพัฒนาการคติ
จักรวาลได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่แวดล้อมของเมืองชีวิต

เที่ยง
บ่าย

21.10 น.
22.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บริการด้วยเมนู ข้าวซอย 1 ถ้วย + เครื่องดื่ม 1 แก้ว
นาท่านเที่ยวชมและช้อปปิ้ ง ร้านของฝาก
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเข้าสูส่ นามบินเชียงใหม่
นาท่านเหินฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

หมายเหตุ :

โปรแกรมทัวร์เป็ นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สภาพดินฟ้ าอากาศ และปัจจัยอืน่ ๆที่
อยู่ นอกเหนื อการควบคุม โดยทางบริษทั จะคานึ งถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ

ราคาค่าบริการทัวร์
วันที่เดิ นทาง

ผู้ใหญ่ และ เด็กมี
เตียง

เด็กไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2

21-23 กันยายน 2563

4,999 บาท

4,599 บาท

1,300 บาท

23-25 กันยายน 2563

4,999 บาท

4,599 บาท

1,300 บาท

ท่าน)

พักเดี่ยว

**เด็ก INF ราคา 1,900 บาท**
****** เดินทางขัน้ ตา่ 10 ท่าน หากตา่ กว่ากาหนด กรุป๊ จะไม่สามารถเดินทางได้ ******

หมายเหตุ :

โปรแกรมทัวร์เป็ นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สภาพดินฟ้ าอากาศ และปัจจัยอื่นๆที่
อยู่ นอกเหนื อการควบคุม โดยทางบริษทั จะคานึ งถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ไป-กลับ น้ าหนักถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ก.ก.
โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุไวไฟ
ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าที่พกั จานวน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทัง้ หมด 5 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
5. ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
6. ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสาหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผูช้ ่วยมัคคุเทศก์
5. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง

ราคาค่าบริการน้ าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน ภายในประเทศ
ตลอดเที่ยวบิน ทัง้ ขาไป และขากลับ

15 กิโลกรัม
20 กิโลกรัม
25 กิโลกรัม
30 กิโลกรัม
35 กิโลกรัม
40 กิโลกรัม

860 บาท
946 บาท
1,160 บาท
1,802 บาท
2,144 บาท
2,658 บาท

ของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาดห้ามนาติดตัวขึน้ เครือ่ งบิน ห้ามนาโทรศัพท์มือถือ
ซัมซุง รุ่น กาแล็กซี่ โน๊ต 7 (SAMSUNG GALAXY NOTE 7) ขึน้ เครื่องบิน หรือนาใส่กระเป๋ า
สัมภาระโหลดใต้เครื่องบินโดยเด็ดขาด
กำรเตรียมตัวสำหรับผูโ้ ดยสำรก่อนเดินทำงออกจำกสนำมบินไทย
1. ของเหลวที่อนุญาตให้ถือขึน้ เครื่อง ได้แก่ ยา, นมสาหรับเด็กทารก, ครีม หรืออื่นๆ ที่จาเป็ นระหว่างการเดินทาง
(ต้องบรรจุถงุ ซิบพลาสติกใส เตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ)
2. กรุณาถอดเสื้อคลุม และอุปกรณ์อิเลคทรอนิก ทุกชนิด ใส่ถาดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึน้ เครื่อง
*** หมำยเหต ุ กรณีที่จำเป็ นต้องนำของเหลวถือขึ้นเครื่อง ***
- นาของเหลวบรรจุใส่ถงุ พลาสติกใสสามารถเปิ ดปิ ดถุงได้ ขนาด 20*20 ซ.ม. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
- ของเหลวแต่ละชนิดมีขนาดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร หรือ น้อยกว่า (นา้ หนักรวมไม่เกิน 1 ลิตร)
- ถุงพลาสติกใสที่บรรจุของเหลวสามารถถือขึน้ เครื่องได้ 1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านัน้
สิ่งสำคัญ

