กำหนดกำร Chiang Mai Delight Trip สำหรับสมำชิกรอยัล ออร์ คิด พลัส
เดินทำงวันที่ 24 - 26 กุมภำพันธ์ 2560 (3 วัน 2 คืน)
วันที่ 1
06.50 : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก ประตู 1 เคาน์เตอร์ B17 สายการบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
07.55 : ออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ดว้ ยเที่ยวบิน TG102
09.15 : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการรับ
สัมภาระ
09.45 : เดินทางไปกราบนมัสการวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง ซึ่ งเป็ นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่พ.ศ.2155 และเป็ นวัดพัฒนาตัวอย่าง
ประจาอาเภอดอยสะเก็ด มีตานานกล่าวถึงพระเกศาธาตุที่บรรจุอยูใ่ นองค์เจดียห์ ิ น และจากระดับความสูงของบันไดนาค 327 ขั้น ทา
ให้สามารถมองเห็นวิวดอยสุ เทพและดอยปุยเด่นเป็ นสง่าทางด้านทิศตะวันตก
11.00 : เยี่ยมชมเชียงใหม่ศิลาดล แหล่งผลิตเครื่ องเคลือบศิลาดลส่ งออกประเทศญี่ปุ่นพร้อมร่ วม DIY Workshop
“ปั้น-แปะ-แกะ ดิน-เขียนลายศิลาดล” และสามารถเก็บเป็ นของที่ระลึกฝี มือคุณเองกลับบ้าน
12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมของหวาน Signature @ เชียงใหม่ศิลาดล ท่ามกลางบรรยากาศหมู่เรื อนไทยล้านนา
14.00 : ออกเดินทางไปชม บ้าน100อัน1000อย่าง ซึ่ งเป็ นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของ อ.ชรวย ณ สุ นทร ด้วยการสะสมและซื้ อหาไม้สักไม้เนื้อ ดี
ต่างๆและให้ช่างฝี มือแกะสลักด้วยความประณี ตและงดงาม ในปี พ.ศ. 2540 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ได้ เสด็จเป็ นการ
ส่ วนพระองค์กว่า 3 ชัว่ โมงเพื่อทอดพระเนตรผลงานต่างๆ งานชิ้นเอกได้แก่ รู ปหัวพญาคชสาร
16.00 : เดินทางเข้าพักที่ Sibsan Resort & Spa Mae Taeng
18.30 : Welcome Dinner Party (อาหารค่าแบบขันโตก ล้านนาเมืองเหนือ)
พิธีตอ้ นรับและมอบของที่ระลึกให้กบั สมาชิก Royal Orchid Plus
21.00 : พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
07.30 : รับประทานอาหารเช้า
10.00 : เช็คเอาท์ และ ออกเดินทางจากโรงแรมเพื่อไปวัดบ้านเด่นสะหรี ศรี เมืองแกน อ.แม่แตง
ศิลปะภายในวัดวิจิตรตระการตาด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานล้านนาประยุกต์ โดยครู บาเทือง ผูม้ ีความตั้งใจว่าจะให้ เป็ นศาสนสถานที่งดงาม แฝงด้วยคติธรรม เป็ นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อขัดเกลาจิตใจ และให้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนทางจิตใจมากกว่าการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่ งภายในวัดยังเป็ นสถานที่นมัสการพระธาตุประจาปี เกิดทั้ง 12 ราศี นอกจากนี้ ยังมี อุโบสถ หอไตร

หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สกั ทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย ์ และพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ฯลฯ ให้กราบไหว้
บูชา
12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารโป่ งแยงแอ่งดอย
14.00 : เยี่ยมชมศูนย์พฒั นาโครงการหลวง หนองหอย อ.แม่ริม
16.00 : เช็คอินที่ Sibsan Luxury Hotel Rimping
18.00 : รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
19.30 : ไหว้พระยามค่า ณ วัดศรี สุพรรณ ย่านบัวลายซึ่ งเป็ นแหล่งเครื่ องเงินของจ. เชียงใหม่ ชมอุโบสถเงินทั้งหลังแห่งเดียวในโลก
21.00 : พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3
07.30 : รับประทานอาหารเช้า
10.00 : เช็คเอาท์ และออกเดินทางจากโรงแรม ไปแวะซื้ อของฝากจากเชียงใหม่ ที่ตลาดวโรรส
12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคารจีนตูลู่ (อาหารจีนฟิ วชัน่ )
15.10 : ออกเดินทาง ด้วยเที่ยวบิน TG111
16.20 : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
รายการนี้รวม
- บัตรโดยสารไป-กลับ ชั้นประหยัด รวมภาษีและค่าธรรมเนียม ค่าประกันการเดินทาง
- ที่พกั 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้า ที่โรงแรมสไตล์ลา้ นนา ณ Sibsan Resort & Spa Mae Taeng และ Sibsan Luxury Hotel Rimping
- อาหารเที่ยง 3 มื้อ อาหารค่าสไตล์ลา้ นนา 2 มื้อ
- ราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ สาหรับเดินทางในทริ ปนี้เท่านั้น ที่นงั่ มีจานวนจากัด
- สาหรับท่านที่ตอ้ งการพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,400 บาทต่อคืน
- กรณี ออกบัตรโดยสารแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสาร เที่ยวบิน วันเดินทาง และไม่สามารถทาเรื่ องคืนเงินได้ในทุกกรณี
- รับฟรี กระเป๋ า Overnight Kit ของรอยัล ออร์คิด พลัส มูลค่า 500 บาท ในวันเดินทาง
- สารองที่นงั่ ติดต่อทัวร์เอื้องหลวง โทร. 02-288-7335 e-mail : roh.rsvn@thaiairways.com
- สอบถามรายละเอียดข้อมูลสมาชิกเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. 02-545-2919, 02-545-2081 เวลาทาการ 8.30 - 12.00น. / 13.00 - 16.30น.
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าขนกระเป๋ าเดินทางที่มีน้ าหนักเกินกว่าสายการบินกาหนด
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
*** ดาเนินการโดยผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว เลขที่ 11/06687 บริ ษทั ทัวร์เอื้องหลวง จากัด ***

