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กําหนดการเดินทาง : 10 - 12 ม.ค 2563 ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ ไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )
TOUR ITINERARY
วันแรกของการเดินทง

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

18.00 น. คณะพร้ อ มกั น ณ จุ ด นั ด หมาย สถานี ปั๊ ม ปตท.วิ ภ าวดี รั ง สิ ต ขาออก ตรงข้ ามมหาวิ ท ยาลั ยหอการค้ า โดยจะมี เ จ้า หน้ า ที่ ที ม งาน
MAGIC ON TOUR คอยต้อ นรั บและอํานวยความสะดวกท่านในเรื่ องกระเป๋ าสัมภาระ ( กรุ๊ ป เหมา สามารถกําหนดจุดนัดหมายได้เอง )
สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางโดยรถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชี ยงใหม่ ระหว่างทางทีมงานบริ การอาหารว่าง
และเครื่ องดื่มตลอดการเดินทาง คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรี สวัสดิ์
วันที่สองของการเดินทาง

เชี ยงใหม่ - อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยอิ น ทนนท์ - จุ ด ชมวิ ว ดอยอิ น ทนนท์ - ยอดดอยอิ น ทนนท์ - สถานี เกษตร
โครงการหลวง - อลังการดอยสีชมพู ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง - แคมป์ ปิ้ งท่ ามกลางดอกซากุระ

06.00 น. ฟ้าสางที่ จังหวัดเชียงใหม่ แวะให้ท่านทําภาระกิจส่วนตัว จากนั้นเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ นําท่านชมวิวทะเลหมอก
ณ จุดชมวิวดอยอินทนนท์ จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั กว้างไกลของขุนเขาสลับซับซ้อน โดยเฉพาะยามเช้าจะมีทะเลหมอก
ปกคลุมเหนือหุบเขาสวยงามมาก
07.00 น. บริ การอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร
CMB-N2A10

08.00 น. หลังอาหารนําท่านท่องเที่ยวต่อสู่ จุดที่สูงที่สุดของประเทศ ณ ยอดดอยอินทนนท์ หรื อ ดอยที่มีสมญาณามว่าหลังคาแห่ งสยาม เพราะเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของเทือกเขาหิ มาลัยซึ่ งพาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฏาน พม่ า และมาสิ้ น สุ ด ที่นี่ จากความสู งที่ยอดดอย 2,565 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเลและเป็ นประตูสู่เทือกเขาหิ มาลัยอีกด้วย มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งป่ าดงดิบ และป่ าสน ป่ าเบญจพรรณ อากาศ
หนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบทั้งวันและบางครั้งนํ้าค้างกลายเป็ นนํ้าค้างแข็ง
10.00 น. จากนั้นนํา ท่า นไปชมดอกไม้เมื อ งหนาวภายใน สถานี เกษตรโครงการหลวงอิ น ทนนท์ อีก หนึ่ งสถานี วิ จัย ของมู ลนิ ธิ โครงการหลวง
ที่รวบรวมพัน ธุ์ไม้ดอกไม้ป ระดับเมือ งหนาว พื ชผัก ไม้ผล รวมถึงสั ตว์น้ ําบนพื้ นที่สูงมาวิจัย และเปิ ดเป็ นสถานที่ท่ องเที่ยว ด้วยที่นี่ มี
ทัศนี ยภาพที่งดงามรายล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่มากมาย มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี จึงทําให้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความ
สวยงามของธรรมชาติ
12.00 น. บริ การอาหารกลางวันเมนูอาหารจานเดียว (2) ณ ร้านอาหาร
14.00 น. นําท่ านท่ อ งเที่ย ว ตามรอยซี รีส์รั กฉุ ด ใจนายฉุ ก เฉิน ณ ศู น ย์ วิ จัยเกษตรหลวงเชี ยงใหม่ ขุน วาง ตั้งอยู่
ภายในเขต อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ ที่นี่ถูกใช้เป็ นโลเคชัน่ หลักตอนที่ฉลามทะลุมาหาทานตะวันที่
เชี ยงใหม่ นําท่านชมความสวยงามของดอกนางพญาเสื อโคร่ ง ที่ขบั ให้ดอยขุนวางกลายเป็ นดอยสี ชมพู
ที่นี่นอกจากจะมีชื่อเสี ยงเรื่ องความสวยงามของดอกซากุระแล้ว ยังมีพืชผลไม้ เมืองหนาวมากมาย อาทิ
สาลี่ พลัม แมคคาเดเมีย และกาแฟ อิสระให้ท่านเก็บภาพและชื่นชมกับงามของดอยขุนวางตามอัธยาศัย
16.00 น. นําท่านท่องเที่ยว ตามรอยซี รีส์รักฉุดใจนายฉุ กเฉิน ณ โฮมสเตย์ขุนวาง บ้านพักแบบโฮมสเตย์อยู่กลางหมู่บา้ นขุนวาง ชุมชนชาวม้ง ที่นี่ถูก
ใช้เป็ นโลเคชั่น ตอนที่ฉลามเผลอทะลุประตูมาหาทานตะวันที่เชี ยงใหม่ รวมถึงตอนที่ทานตะวันมาตามหาไทที่บ้านแม่หมอเป้ง อีกด้วย
บรรยากาศโดยรอบที่พกั ล้วนตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่น ทั้งโคมแขวน ธงปลาคาร์ฟ ต้นซากุระ ให้ฟิลล์เหมือนวาร์ปมานอนเล่นที่ญี่ปุ่นจริ งๆ
17.00 น. จากนั้น นําท่ านเดิ นทางเข้าที่พ ัก Check In ณ ลานกางเต็ นท์ ท่ ามกลางดอกซากุร ะขุ นวาง อิส ระเชิ ญท่ านเก็ บสั มภาระพักผ่ อนไปกับ
บรรยากาศรอบที่พกั ทีเ่ ต็มไปด้วยดอกซากุระ หรื อ ดอกพญาเสื อโคร่ ง
18.00 น. บริ การอาหารเย็น (3) หลังอาหารให้ท่านพักผ่อน คืนนี้ หลับฝันดี ไปกับอากาศบริ สุทธิ์ ราตรี สวัสดิ์
วันที่สามของการเดินทาง

ศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์กล้วยไม้ รองเท้ านารี - ตลาดม้ ง - นํ้าตกวชิรธาร - กรุงเทพฯ

07.00 น. อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า บริ การอาหารเช้า (4) หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
08.00 น. นําท่านท่องเที่ยว ตามรอยซี รีส์รักฉุดใจนายฉุ กเฉิน ณ ศู นย์อนุรักษ์ พันธุ์กล้ วยไม้ รองเท้ านารี โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ เป็ น
สถานที่วิจยั รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี การจัดตกแต่งภายในสวนของที่นี่รายล้อมไปด้วยต้นนางพญาเสื อโคร่ งท่ามกลางอ่างเก็บนํ้า
ทําให้เมื่อถึงฤดูกาลของดอกซากุระบาน ผืนนํ้าตัดกับสี ชมพูสวยหวานของดอกนางพญาเสื อโคร่ งสวยงามราวภาพวาด ที่นี่จึงเป็ นอีกหนึ่ ง
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวชมดอกนางพญาเสื อโคร่ งบาน
09.30 น. ก่อนกลับแวะ ตลาดม้ ง ซื้อผักผลไม้สดๆจากยอดดอย อาทิ สตอเบอร์รี่ ฟักแม้ว บ๋ วย ท้อดอง และสิ นค้าอืน่ ๆฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
10.30 น. นําท่านชมความอลังการของ นํ้าตกวชิ รธาร นํ้าตกที่มีขนาดใหญ่ที่เกิดจากลําห้วยแม่กลาง มีต้นกําเนิ ดอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ นํ้าตก
วชิรธารเป็ นนํ้าตกที่มีความสวยงามมีหน้าผาสู ง ตัวนํ้าตกมี 1 ชั้น นํ้าเบื้องบนไหลลงสู่แอ่งนํ้าเบื้องล่าง ด้วยความสู งของนํ้าตกถึง 70 เมตร
อิสระให้ท่านเก็บภาพความงดงามตามอัธยาศัย
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พืน้ เมือง ( ไกด์ แนะนํา )
12.00 น. หลังอาหารนําท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ
18.00 น. ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารนําท่านเดินทางต่อ
22.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์
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** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญ **
** ทริ ปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิ งอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสํานึกดี **

ผู้เดินทาง 2-3 ท่ าน

ผู้เดินทาง 4-5 ท่ าน

ผู้เดินทาง 6-7 ท่ าน

ผู้เดินทาง 8 ท่ านขึน้ ไป

13,499

7,799

5,999

4,999

• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
800
บาท
• เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

•
•
•
•
•
•

ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนําเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พกั 1 คืน ที่ เชียงใหม่ ( พักเต็นท์ละ 2 ท่าน )
ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเครื่ องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่ามัคคุเทศก์นาํ เที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

•
•
•
•

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋ า ( เป็ นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ท้งั นี้ข้ นึ อยู่กบั ความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มๆที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือจากในรายการ / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสําหรับชาวต่างชาติ
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กรุ ณาวางเงิน มั ดจํ าท่ านละ 2,000 บาท สํ าหรั บ ทั วร์ ในประเทศ และท่ านละ 5,000 บาท สํ าหรั บ ทั วร์ ต่างประเทศ หรื อ 50%ของราคาทั ว ร์
ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทําการจอง เลือกชําระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี หรื อ นําจ่ ายที่ออฟฟิ ศ
• ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจําแล้วจะต้ องชําระก่ อนวันเดินทาง อย่างน้ อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ นั่ งสํ าหรั บ ท่ านที่ ชําระเงิ น มั ด จํ าแล้ ว เท่ านั้ น และสํ าหรั บ ลู ก ค้ า MAGICONTOUR ที่ ชําระค่ าบริ ก าร
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วกรุณา ส่ งใบ PAY –IN มาที่ E-MAIL หรื อ LINE ID : MAGICONTOUR **

•
•
•

•
•

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ ท้งั หมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15– 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7– 14 วัน คิดค่ าใช้ จ่าย 80 เปอร์ เซ็นต์ ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1– 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดในทุกกรณี

กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่ จํานวนตํ่ากว่ า 8 ท่ าน
กรณีรถบัส คณะจองผู้ใหญ่ จํานวนตํ่ากว่า 40 ท่ าน
หากคณะเดิ น ทางตํ่ ากว่ าที่ กํ าหนด และทางคณะผู้ เดิ น ทางทุ ก ท่ านยิ น ดี ที่ จ ะชํ าระค่ าบริ ก ารเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ค ณะเดิ น ทางได้ ท างเรายิ น ดี
ที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่ านและคณะ
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