
 

เชยีงใหม่สายชลิล ์FEB21 
31 มนีาคม 2564 เดนิทางภายใน 31 พฤษภาคม 2564 

 
เดนิทางไดท้กุวนั หมูค่ณะต ัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป 

 
วนัแรก แมก่ าปอง (หรอืมอ่นแจม่ เลอืกได ้1 อย่าง) – ผาน า้ลอด – CHAPULIN  ( - / L / D) 

เชา้  รถตูป้รับอากาศบรกิารรับเขา้สูโ่รงแรม (บรกิารรับจาก สนามบนิ, สถานีรถทัวร,์ สถานีท่ารถไฟ 
และจุดอืน่ๆ ในเขตอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่เท่านัน้) 

  ไดเ้วลาชลิลก์ันแลว้เดนิทางสู ่“แมก่ าปอง” ตัง้อยู่ในกิง่อ าเภอแม่ออน เป็นหมู่บา้นเล็กๆทีอ่ยู่
ท่ามกลางธรรมชาต ิมลี าธารไหลผ่านหมู่บา้น ชมความเป็นอยู่ของชาวบา้นทีย่ังคงอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาต ิอสิระใหท่้านดืม่ด ่าบรรยากาศของธรรมชาต ิหรอืแวะจบิกาแฟรา้นชลิล ์ไดเ้วลา
สมควรน าท่านชมผาน ้าลอด บรเิวณของผาจะมกีอ้นหนิขนาดใหญ่มชีอ่งว่างใตก้อ้นหนิใหล้ า
ธารน ้าไหลผ่าน ซึง่เป็นธรรมชาตทิีแ่ปลกตาและงดงาม บรเิวณโดยรอบเป็นธรรมชาตแิละรม่ไม ้
อันร่มรืน่ 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร CHAPULIN 
  อิม่ใจสบายทอ้งแลว้น าท่านสักการะขอพรที ่วดัพระธาตุ

ดอยค า  เป็นวัดทีม่ชีือ่เสยีงดา้นการขอพร อายุกว่า 1,300 ปี 
ตัง้อยู่บรเิวณยอดดอยค า ดา้นบนสามารถมองเห็นอุทธยาน
หลวงราชพฤกษ์ มจีดุชมววิทีส่วยงาม ใหท่้านไดข้อพร พระ
หลวงพอ่ทนัใจ ซึง่มคีวามศักดิส์ทิธิม์าก หลายคนทีม่าก็
มักจะมาขอพร หรอืบนบานใหก้ารงานลุล่วงประสบ
ความส าเร็จ 
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 ไดเ้วลาไปชลิลก์ันตอ่ดว้ยการ “สวนดอกไมป้้านกเอีย้ง” ใหท่้านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม
จากสวนไมด้อกไมป้ระดับนานาพรรณ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรมเอเซยีโฮเต็ล หรอื รา้นอาหารเทวรส จากนัน้เขา้ทีพ่ัก 
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 

โรงแรมเอเชยี โฮเตล็ กรุ๊ป http://asiagrouphotel.com/th 

 
โรงแรม CH Hotel https://www.chchiangmai.com/ (ใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิงไนทบ์ารซ์า่) 
 

 
 
 

วนัทีส่อง อสิระตามอธัยาศยั - ซือ้ของฝาก – สง่ออก ( B / - / - ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  หลังอาหาร ใหท่้านเช็คเอาท ์จากนัน้พาท่านแวะซือ้ของฝากจากเมอืงเชยีงใหม ่(หากท่าน
มเีวลา) ไดเ้วลารถตูบ้รกิารสง่ท่านเพือ่เดนิทางกลับ (บรกิารสง่ไป สนามบนิ, สถานีรถทัวร,์ 
สถานีท่ารถไฟ และจุดอืน่ๆ ในเขตอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่เท่านัน้) 

รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  
อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 
 
 
 
 
 

http://asiagrouphotel.com/th
https://www.chchiangmai.com/
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อตัราค่าบรกิาร  
1. เดนิทางไดทุ้กวัน ส าหรับหมู่คณะ 10 ท่านขึน้ไป 

2. จองภายใน 31 มนีาคม 2564 เดนิทางภายใน 31 พฤษภาคม 2564 

 

โรงแรม ผูใ้หญ่ ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผูใ้หญ่ พักเดีย่ว 
เพิม่ 

พักต่อ 
(หอ้ง/คนื) เด็กเสรมิเตยีง เด็กไม่เสรมิเตยีง 

เอเชยี โฮเต็ล กรุ๊ป 
หรอื CH Hotel 

1,199 บาท 1,199 บาท 700.- 500.- 1,000.- 

เด็กอายุต า่กวา่ 2 ขวบไมเ่สยีคา่บรกิาร 

 
อัตราค่าบรกิารน้ีเป็นอัตราค่าบรกิารส าหรับผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านในกรณีทีท่่านมาไม่ครบจะตอ้งเพิม่เงนิ
จากราคาทัวรด์ังต่อไปน้ี 

- กรณีผูเ้ดนิทางจ านวน 9 ท่าน  คดิเพิม่ท่านละ 100 บาท 
- กรณีผูเ้ดนิทางจ านวน 8 ท่าน  คดิเพิม่ท่านละ 200 บาท  
- กรณีผูเ้ดนิทางจ านวน 7 ท่าน  คดิเพิม่ท่านละ 300 บาท 
- กรณีผูเ้ดนิทางจ านวน 6 ท่าน  คดิเพิม่ท่านละ 400 บาท 
- กรณีผูเ้ดนิทางจ านวน 5 ท่าน  คดิเพิม่ท่านละ 500 บาท 
- กรณีผูเ้ดนิทางจ านวน 4 ท่าน  คดิเพิม่ท่านละ 600 บาท 

 
อตัรานีร้วม  

1. ค่าทีพ่ักตามระบุในรายการ หรอืเทยีบเท่า 
2. ค่าอาหารตามระบุในรายการ 
3. ค่ารถตูป้รับอากาศพาเทีย่วตามระบุในรายการ 
4. ค่าล่องเรอืแม่น ้าปิง 
5. ค่ารถรับสง่สนามบนิ, สถานีรถทัวร,์ สถานีรถไฟ หรอืจดุอืน่ๆ ในเขตอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

 
อตัรานีไ้มร่วม   

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่, ค่าภาษีบรกิารต่างๆ 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว, ค่ามัคคุเทศก,์ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
3. ***คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 50 บาท*** 

  (กรุณาเตรยีมค่าทปิใหค้นขบัในวนัทีจ่บการพาไปเทีย่วสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ) 
 
หมายเหตุ : รายการดังกล่าวอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือ การ
จลาจล การจลาจร หรอือืน่ๆ ทีไ่ม่สามารถน าพาไปยังสถานทีเ่ทีย่วตามรายการได ้
 
  


