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วันแรก :   รบัสนามบนิสง่โรงแรม    (-/-/-) 

 

รถพรอ้มพนักงานขับรถรอรับลกูค้า ณ สนามบินเชียงใหม ่หรือสถานที่ๆได้นดัหมายไว้ 

นําท่านเดินทางเก็บสมัภาระ ณ ที่พัก โรงแรมระดับ 3ดาว หรือเทียบเทา่ 

เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันทีส่อง : เดอะไจแอนท ์รา้นกาแฟบนตน้ไม้ – แมก่าํปอง – โครงการหลวงตนีตก      (B/-/-) 

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่)  

08.30 น.  พร้อมออกเดินทางออกจากที่พัก  

10.30 น.  เดินทางถึง เดอะไจแอนท ์เชยีงใหม ่ร้านกาแฟ บนต้นไมส้ดุเก๋ของเชียงใหม่ ให้ท่านได้เพลินบรรยากาศ

โดยรอบ หรือ ชิมกาแฟตามสูตรของทางร้าน ตามอัธยาศัย 

11.30 น. หมูบ่า้นแมก่าํปอง หมูบ่้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มลีําธารไหลผ่านหมูบ่้าน และป่าไม้ทีส่มบรูณ ์

ความสขุของการมาท่องเที่ยวหมูบ่้านแมก่ําปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบรสิุทธิค์วามเป็น

ธรรมชาตขิองป่าไม้ ลําธารและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงเรียบง่ายและอยู่ร่วมกบั

ธรรมชาตไิด้อย่างลงตัว นาํทา่นลงเดนิเลน่รอบหมูบ่า้น เพ่ือชมบรรยากาศและเก็บภาพสวยๆ เลือก

ชิมกาแฟได้ตามอัธยาศัย รา้นดังรา้นเก๋ของเหล่าฮิปส์เตอร์ที่ชอบจิบกาแฟ แชะรูปอารท์ๆ  เช่น  รา้น 

เทีย่วงา่ยๆสบายๆ 02 : แพคเกจรถรบั - ส่งสนามบนิและรถพาเทีย่ว + ทีพ่กั 3วนั 2คนื 
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กาแฟบา้นรมิหว้ย ลงุปุด๊ & ปา้เปง็ เป็นรา้นที่ยังคงอนรุักษ์บ้านเรือนแบบดั้งเดมิ ภายในตกแต่งเป็นร้านกาแ 

ฟได้กลมกลืนกับธรรมชาติเป็นอย่างดี จุดเด่นคือ บรรยากาศดี ตั้งอยูร่มิลาํธารกลางหมู่บ้าน  

 

รา้นกาแฟชมนก ชมไม ้เป็นร้านกาแฟเล็กทีม่ีจุดขายคือวิวสวย ลานนั่งจิบกาแฟจะมองเป็นวิวของหมู่บ้านแม่

กําปองได้จากมุมสูง 

 
 
 
 
 
 

รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ช่วงบ่ายแวะเที่ยวชมโครงการหลวงตีนตก 

 
 
 
 
 
 
 
 

17.00 น.  เดินทางถึงตัวเมืองกลับจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางกลบัที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันทีส่าม : สง่สนามบนิ                                  (B/-/-) 

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 

   นัดหมายเวลารถเพ่ือ เดินทางสูส่นามบินเชียงใหม่ เดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ 

***เชค็เอา้ทอ์อกจากทีพ่กั โรงแรม กอ่น 12.00น. *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

*ราคานีย้กเวน้ช่วงเทศกาล วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุทีร่าชการประกาศเปน็วนัหยดุพเิศษ  

โดยราคาจะปรบัเปลีย่นตามราคาของโรงแรม  

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- ค่ายานพาหนะ รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง รับ-ส่ง สนามบิน โรงแรม และรถพาเที่ยวตามรายการ 

- ค่าโรงแรมระดับ 3 - 4ดาว 2คืน พัก ห้องละ 2ท่าน พร้อมอาหารเช้า 

- ค่าประกันอุบตัิเหตุการเดินทาง (คุ้มครองเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไข

กรมธรรม)์ 

 

โรงแรม 2ทา่น  

บาท/ทา่น 

4ทา่น  

บาท/ทา่น 

6ทา่น  

บาท/ทา่น 

8ทา่น  

บาท/ทา่น 

อิมท่าแพ (ประตูท่าแพ/ถนนคนเดินท่าแพ) 3ดาว 3,690 2,890 2,690 2,490 

เดอะสมอร์เชียงใหม่ (300เมตร จากไนท์บารซ์่า) 3ดาว 3,690 2,890 2,690 2,490 

โรมิน่าแกรนด์ (ถนนคนเดินวัวลาย) 3ดาว 3,690 2,890 2,690 2,490 

ไอบสิไตล์ เชียงใหม่ (ถนนห้วยแก้ว ใกล้ ถ.นิมมานเหมินทร์) 3ดาว 3,890 3,190 2,890 2,790 

มณีนราคร(ใกล้ถนนคนเดินวัวลายและไนทบ์าร์ซ่า) 3ดาว 3,890 3,190 2,890 2,790 

โฮเทลเอ็ม (ประตทู่าแพ/ถนนคนเดินท่าแพ) 3ดาว 3,990 3,290 2,990 2,890 

ดิเอ็มเพรส (500เมตร จากไนท์บาร์ซา่) 3ดาว 4,090 3,390 3,090 2,990 

เชียงใหม่แกรนวิว (500เมตรจาก ถนนนมิมานเหมินทร์) 3ดาว 4,090 3,390 3,090 2,990 

ฟูรามา่ (300เมตรจาก ถนนนมิมานเหมินทร์) 3ดาว 4,090 3,390 3,090 3,990 

สุริวงค์ เชียงใหม่ (ไนทบ์าร์ซ่า) 4ดาว 4,390 3,690 3,390 3,290 

แคนทรี่ฮลิ (ถนนนิมมานเหมนิทร์) 4ดาว 5,490 4,790 4,490 4,390 

ณ นิรันทร์ (ตดิแม่น้ําปิง 400เมตร จากไนท์บารซ์่า) 4ดาว 6,590 5,890 5,590 5,490 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- ตั๋วเครื่องบิน 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครือ่งดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเก็บ) 

- ค่าทปิไกด์และคนขับรถ 

-  

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

- ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไมท่าน

อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายก่อนออกเดินทางแล้ว 

- ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตทุี่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ถือว่าทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้

ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

กรณ ียกเลกิการเดนิทาง                                                                                                                                                                                          

- ชําระมัดจํา ท่านละ 50%  ณ วันที่ตกลง ซื้อขาย หรือวันทําสัญญา ของค่าทัวร์ 

 ** ชาํระดว้ยเงนิสดเทา่นัน้ กรณ ีถา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ ทางบรษิทัคดิคา่บรกิารเพิม่ 3% ** 

- แจ้งล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง   หักคา่ดําเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์                                                            

- แจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักคา่ดําเนินการต่างๆ รวม 80 % ของราคาทัวร์                                                

- แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หกัค่าดาํเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์                                   

** ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด 

 
 


