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New Experience with THAI’s New Experience with THAI’s New Experience with THAI’s New Experience with THAI’s 787 Dreamliner 787 Dreamliner 787 Dreamliner 787 Dreamliner to to to to Chiang MChiang MChiang MChiang Maiaiaiai    

                                                                                                                                                                                                                                                                    3 3 3 3 วนั วนั วนั วนั 2 2 2 2 คืน คืน คืน คืน                                                                                                                                             Updated 15 July 2014    
วัววััวันนนนเสาร เสาร เสาร เสาร     ที ่ที ่ที ่ที ่16161616    สงิหาสงิหาสงิหาสงิหาคม 2557คม 2557คม 2557คม 2557                                                                                                                                                                                    กรงุเทพ กรงุเทพ กรงุเทพ กรงุเทพ ฯ ฯ ฯ ฯ ––––    เชยีงใหมเชยีงใหมเชยีงใหมเชยีงใหม                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

06.50 น.          พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกภายในประเทศ ชัน้ 4ขาออกภายในประเทศ ชัน้ 4ขาออกภายในประเทศ ชัน้ 4ขาออกภายในประเทศ ชัน้ 4 เคานเตอรสายการบนิไทย เคานเตอรสายการบนิไทย เคานเตอรสายการบนิไทย เคานเตอรสายการบนิไทย ROW BROW BROW BROW B 

07.50 น.          ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเชียงใหม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG102TG102TG102TG102        BBBB----787 Dreamliner787 Dreamliner787 Dreamliner787 Dreamliner     

09.10 น.          เดินทางถึงทาอากาศยานเชียงใหม  
 นําทานเดินทางไปยังประตูทาแพ เพื่อนั่งรถสามลอแบบพืน้เมอืง นั่งรถสามลอแบบพืน้เมอืง นั่งรถสามลอแบบพืน้เมอืง นั่งรถสามลอแบบพืน้เมอืง สกัการะสิง่ศักดิ์สกัการะสิง่ศักดิ์สกัการะสิง่ศักดิ์สกัการะสิง่ศักดิ์สทิธิ์สทิธิ์สทิธิ์สทิธิ์    ณ วดัเจดยีหลวงณ วดัเจดยีหลวงณ วดัเจดยีหลวงณ วดัเจดยีหลวง                                                                 

วัดคูบานคูเมือง   
12.00 น.          อาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ    รานคมุเวยีงยองรานคมุเวยีงยองรานคมุเวยีงยองรานคมุเวยีงยอง 

           13.30 น.          หลังอาหารกลางวันนําทานเขาเช็คอินที่โรงแรมดาราเทวี  หรือ  โรงแรมแคนทารี ฮิลล  
                                    อิสระพักผอนตามอัธยาศัย  
           16.00 น. สําหรับทานที่พักโรงแรมแคนทารี  ฮิลล ออกเดินทางไปรวมงานเล้ียง โรงแรมดาราเทวี 

17.00 น. รวมงานงานงานงานตอนรบัแบบลานนาทีโ่รงแรมดาราเทว ีพรอมชมกาดตอนรบัแบบลานนาทีโ่รงแรมดาราเทว ีพรอมชมกาดตอนรบัแบบลานนาทีโ่รงแรมดาราเทว ีพรอมชมกาดตอนรบัแบบลานนาทีโ่รงแรมดาราเทว ีพรอมชมกาดหหหหมั้มัม้ั้มั้ววววที่จําลองตลาดแบบชาวลานนาและชมการสาธติสาธติสาธติสาธติ                
วธิีวธิีวธิีวธิีการทําการทําการทําการทําอาหารอาหารอาหารอาหารอันเล่ืองช่ือของโรงแรมดาราเทวี    

19.00 น. รวมรับประทานอาหารอาหารอาหารอาหารแบบบฟุเฟตแบบบฟุเฟตแบบบฟุเฟตแบบบฟุเฟต พรอมชมการแสดงแบบไทยลานนาชมการแสดงแบบไทยลานนาชมการแสดงแบบไทยลานนาชมการแสดงแบบไทยลานนาและรวมกนัและรวมกนัและรวมกนัและรวมกนัลอยลอยลอยลอยโคมโคมโคมโคม ตามความเช่ือของ   
ชาวเหนือ ถือวาเปนการปลอยเคราะหกรรมสิ่งที่ไมดีงามใหลอยออกไปจากชีวิต   

              21.00 น.  สําหรับทานที่พักโรงแรมแคนทารี  ฮิลล รถรับสง กลับไปพักผอนที่โรงแรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัวนัวนัวนัอาทติยอาทติยอาทติยอาทติย    ที ่ที ่ที ่ที ่17171717    สงิหาคมสงิหาคมสงิหาคมสงิหาคม        2557255725572557                                                                                            เชยีงใหมเชยีงใหมเชยีงใหมเชยีงใหม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

  รบัประทานอาหารเชาทีโ่รงแรมรบัประทานอาหารเชาทีโ่รงแรมรบัประทานอาหารเชาทีโ่รงแรมรบัประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม        
         อสิระตามอธัยาศยั อสิระตามอธัยาศยั อสิระตามอธัยาศยั อสิระตามอธัยาศยั         หรอืหรอืหรอืหรอื        เลอืกซื้อเลอืกซื้อเลอืกซื้อเลอืกซื้อเพิม่เพิม่เพิม่เพิม่รายการทองเที่ยวในรูปแบบที่ทานช่ืนชอบ    

1. สวนพฤกษศาตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  อําเภอแมริม   พรอมอาหารกลางวัน      
2. ชมการแสดงของชางแสนนารัก ขี่ชางลองแพทองเที่ยวที่ปางชางอําเภอแมแตง พรอมอาหารกลางวัน      
3. เที่ยวเชียงใหมไนทซาฟารี พรอมอาหารคํ่า            

 

วนัวนัวนัวนัจนัทร จนัทร จนัทร จนัทร     ที ่ที ่ที ่ที ่18 18 18 18     สงิหาคมสงิหาคมสงิหาคมสงิหาคม        2557255725572557                                                        เชยีงใหมเชยีงใหมเชยีงใหมเชยีงใหม    ----กรงุเทพฯกรงุเทพฯกรงุเทพฯกรงุเทพฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
11.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมไป รานอาหารรกัษทาน้าํรานอาหารรกัษทาน้าํรานอาหารรกัษทาน้าํรานอาหารรกัษทาน้าํ  

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.30 น. เดินทางไปยังสนามบินเชียงใหม 

15.25 น. ออกเดินทางจากเชียงใหมไปกรุงเทพ   โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TGTGTGTG111111111111  BBBB----787787787787    DreamlinerDreamlinerDreamlinerDreamliner 

16.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและเปยมดวยความประทับใจ 
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อตัราคาบรกิารอตัราคาบรกิารอตัราคาบรกิารอตัราคาบรกิาร            ((((ราคาตอทานราคาตอทานราคาตอทานราคาตอทาน    / / / / บาทบาทบาทบาท    )))) 

    

    

เดินทางโดยช้ันธุรกิจเพิ่ม 2,1302,1302,1302,130 บาท    

รายการรวม    

1. บัตรโดยสารช้ันประหยัดเสนทาง กรุงเทพ ––––    เชียงใหม ––––    กรุงเทพ    

2. ภาษีสนามบิน ประกันภัยการเดินทางและคาธรรมเนียมนํ้ามันเช้ือเพลิง    
3. ที่พัก 2 คืน โรงแรมดาราเทวี หรือ โรงแรมแคนทารี ฮิลล    
4. รถรับสงสนามบิน โรงแรม  อาหาร และ กิจกรรม ที่ระบุไวตามรายการ    

5.    บริการสามลอแบบพื้นเมือง 2 ทานตอ 1 คัน  

    

ราการเลอืกซือ้เพิม่ราการเลอืกซือ้เพิม่ราการเลอืกซือ้เพิม่ราการเลอืกซือ้เพิม่    ( เดินทางอยางนอย 2 ทาน ขึ้นไป รายการรวม รถรับสง และ อาหาร 1 ม้ือ )    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรษิทั ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการและราคาตามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึประโยชนของผเูดนิทางเปนสาํคญับรษิทั ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการและราคาตามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึประโยชนของผเูดนิทางเปนสาํคญับรษิทั ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการและราคาตามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึประโยชนของผเูดนิทางเปนสาํคญับรษิทั ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการและราคาตามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึประโยชนของผเูดนิทางเปนสาํคญั    

    

โรงโรงโรงโรงแรมดาราเทวีแรมดาราเทวีแรมดาราเทวีแรมดาราเทวี        
    

    

โรงแรมแคนทาร ีฮลิลโรงแรมแคนทาร ีฮลิลโรงแรมแคนทาร ีฮลิลโรงแรมแคนทาร ีฮลิล        
    

หองคูหองคูหองคูหองคู    หองเดีย่วหองเดีย่วหองเดีย่วหองเดีย่ว    หองคูหองคูหองคูหองคู        หองเดีย่วหองเดีย่วหองเดีย่วหองเดีย่ว    

12,34512,34512,34512,345    บาทบาทบาทบาท        20,60020,60020,60020,600    บาทบาทบาทบาท    5,9005,9005,9005,900    บาทบาทบาทบาท    7,7007,7007,7007,700    บาทบาทบาทบาท    

รายการรายการรายการรายการ 
ราคาราคาราคาราคาผใูหญผใูหญผใูหญผใูหญ                                            

ตอทานตอทานตอทานตอทาน 
1. สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  อําเภอแมริม   พรอมอาหารกลางวัน         

1,2501,2501,2501,250     บาทบาทบาทบาท 

2. ชมการแสดงของชางแสนนารัก ขีช่างลองแพทองเที่ยวปางชางแมแตง  พรอมอาหารกลางวัน    
    

    

 

1111,180 180 180 180 บาทบาทบาทบาท 

3. เชียงใหมไนทซาฟารีพรอมอาหารค่ํา     

    

 

1111,060060060060    บาทบาทบาทบาท 


