MAGIC ON TOUR

มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมทองเที่ยวบนเสนทางมหัศจรรย

4 วัน 3 คืน

ณ “ ตาก เชียงราย ดินแดนดอยธรรมชาติ ลองแพสายน้ําแมปงเหนือเขื่อนภูมิพล ” เต็มอิ่มกับทริปเที่ยวธรรมชาติ
ไหวพระอิ่มบุญที่เมืองเหนือสุดในสยาม วัดรองขุน แอวสวนดอกไมเมืองหนาว บนดอยตุง พระตําหนัก สวนแมฟาหลวง
ถายรูปกับไรชาสวย พักสูดอากาศบนดอยแมสลอง สนุกกับการลองแพสําราญ เหนือเขื่อนภูมิพล พักผอนดื่มด่ํากับธรรมชาติ
ที่สวยงามของขุนเขา และสายน้ําปง เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนแพ เลนน้ําตกปลา สนุกสนานกับการรองเพลงคาราโอเกะ
ไหว พ ระธาตุ ป เ กิ ด ล า นนาศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เติ ม เต็ ม ทริ ป เที่ ย วของท า นด ว ยที่ พั ก ระดั บ มาตรฐาน โดดเด น ด ว ยอาหารท อ งถิ่ น
ร ว มทริ ป สุ ข ใจไปกั บ ที ม งานมั ค คุ เ ทศก มื อ อาชี พ ที่ ค อยดู แ ลเอาใจใส ท า นตลอดการเดิ น ทางแล ว คุ ณ จะรู ว า
“ มหัศจรรยของความฝนไมใชสิ่งที่แตะตองไมไดอีกตอไป ”
กําหนดการเดินทาง : กรุ๊ ปเหมาตังแต่ 25 ท่ านขึนไป ออกเดินทางได้ ทุกวัน / กรุ๊ ปหน้ าร้ าน กรุ ณาสอบถามวันเดินทางอีกครัง
TOUR ITINERARY
วันแรกของการเดินทง

กรุงเทพฯ - เชียงราย

18.00 น. คณะพร้ อ มกัน ณ จุ ด นัด หมาย สถานี ปั& ม ปตท.วิ ภ าวดี รั ง สิ ต ขาออก ตรงข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า โดยจะมี เ จ้า หน้า ที ที ม งาน
MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกท่านในเรื องกระเป๋ าสัมภาระ ( กรุ๊ ปเหมา สามารถกําหนดจุดนัดหมายได้เอง )
สมควรแก่เวลานําท่านออกเดิ นทางโดยรถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงราย ระหว่างทางที มงานบริ การอาหารว่าง และ
เครื องดืมตลอดการเดินทาง คืนนี2เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรี สวัสดิ6
วันทีส3 องของการเดินทาง

เชียงราย - วัดร่ องขุ่น - ดอยตุง - สวนแม่ ฟ้าหลวง - พระตําหนัก - ดอยแม่ สลอง - ไร่ ชาฉุยฟง - ดอยหมอกดอกไม้
พิพธิ ภัณฑ์ วรี ชน - สุ สานนายพลต้ วน - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติครี ี

06.00 น. ฟ้ าสางที จังหวัดเชียงราย แวะให้ท่านทําภาระกิจส่วนตัว จากนั2นบริ การอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร
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07.00 น. จากนั2นนําท่านเที ยวชม วัดร่ องขุ่น ชมวัดที มีความสวยงามโดดเด่ นสร้ างโดย จิ นตนาการของ อาจารย์เฉลิ มชัย โฆษิ ตพิพฒ
ั น์ ศิ ลปิ น
ชือดัง จัดเป็ นงานพุทธศิลป์ ทียิงใหญ่และงดงามมากแห่งหนึง พร้อมให้ท่านได้สกั การะพระพุทธรู ปภายในพระอุโบสถ
08.00 น. จากนั2นเดินทางต่อสู่ ดอยตุง นําท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวทีสวยงามหลากหลายสี หลายพันธุ์กบั พื2นทีกว่า 20 ไร่ ณ สวนแม่ ฟ้าหลวง
ถ่ายภาพคู่กบั รู ปปั2 นอันทรงคุณค่าโดยฝี มือของ คุณมีเซี ยม ยิปอินซอย ชือผลงาน “ ความต่อเนื อง ” ชม พระตําหนักดอยตุง เป็ นพระ
ตําหนักทรงงานของสมเด็จย่า ซึงมีความงดงามด้วยสถาปั ตยกรรมแบบชาเลย์สวิสผสมกับแบบล้านนาไทยทีลงตัวมาก
12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร จากนั2นนําท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง
15.00 น. เดินทางถึง ดอยแม่ สลอง ระหว่างเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพทีสวยงามของธรรมชาติ ชมความสวยงามของต้นนางพญาเสื อโคร่ งหรื อ
ซากุระแคระ ( ซึงจะบานสะพรังในช่วงฤดูหนาว ) รถขับพาท่านลัดเลาะไปตามทางเขาคดเคี2ยวสู่ ปลายดอยบนดอยแม่สลองมีชือเสี ยงใน
การปลูกชาทีสุดในประเทศไทย บนดอยมีสวนชาอยูห่ ลายแห่ง นําท่านชม ไร่ ชาฉุยฟง ไร่ ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ตั2งอยูบ่ นดอยสูงรายล้อมไป
ด้วยธรรมชาติและทิวทัศน์ทีสวยงาม นําท่านไปถ่ายรู ปกับวิวพาโนราม่าสวยงามของไร่ อิสระท่านใดจะจิบกาแฟ ชิมชาก็เชิญตามอัธยาศัย
15.30 น. นําท่านเทียวชม ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ ท แวะให้ท่านถ่ายรู ปเช็คอิน กับ อีกหนึงแลนด์มาร์คสวนดอกไม้สวย ทีใครมาแล้ว ต้องไม่พลาด
16.00 น. เดิ น ทางต่ อ ไปยัง พิพิ ธ ภั ณ ฑ์ วีร ชนอดี ต ทหารจี น คณะชาติ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์แ ห่ ง นี2 ถู ก ออกแบบก่ อ สร้ า งและตกแต่ ง อย่า งสวยงามด้ว ย
สถาปั ตยกรรมจี น ด้านหน้าอนุสรณ์ฯ มีบ่อนํ2าศักดิ6สิทธิ6 ทีโดดเด่นด้วยประติมากรรมรู ปมือทองคําถือดอกบัว ส่ วนตัวอาคารพิพิธภัณฑ์
ที ตั2ง อยู่ใ นพื2 น ที ถัด ไป ภายในจัด แสดงข้อ มู ล ประวัติ ค วามเป็ นมาของชุ ม ชนแม่ ส ลอง พร้ อ มนํา ท่ า นไปเคารพ สุ ส านนายพลต้ ว น
ผูก้ ่อตั2งแม่สลองเป็ นบุคคลทีคนบนแม่สลองเคารพนับถือ
17.00 น. จากนั2นนําท่านไปไหว้ พระบรมธาตุเจดีย์ศรี นครินทราสถิตมหาสั นติคีรี ตั2งอยู่ทียอดเขาบนดอยแม่สลอง ที นี ท่านสามารถชมทิ วทัศน์
ของเมืองในอ้อมกอดขุนเขาบ้านแม่สลองได้อย่างชัดเจนจากบนพระธาตุ และในยามเย็นยังเป็ นจุดชมพระอาทิตย์ตกทีสวยงามไม่แพ้ทีใด
18.00 น. บริ การอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร
19.00 น. หลังอาหารนําท่ าน Check In เข้าที พัก บนดอยแม่ สลอง จากนั2น อิ สระท่ านใดจะเดิ นเล่นชมบ้านเรื อ น หรื อ เข้าที พักพักผ่อ น
ก็เชิญตามอัธยาศัย คืนนี2 หลับฝันดี ราตรี สวัสดิ6
วันทีส3 ามของการเดินทาง

อ.ท่ าก้ อ จ.ลําพูน - ล่ องแพสําราญ เหนือเขื3อนภูมพิ ล - วัดพระธาตุแก่ งสร้ อย

อรุ ณสวัสดิ6 บริ การอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั2นนําท่านท่องเทียวต่อ
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อ สู่ อ.ท่าก้อ จ.ลําพูน
บริ การอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
ถึง อ.ท่ าก้ อ จ.ลําพูน จากนั2นเปลียนพาหนะเป็ น แพสําราญ ล่ องเขื3อนภูมิพล นําท่าน Check In เข้าทีพัก บนแพ จากนั2นเชิญทุกท่านสนุก
กับการ ล่ องแพสํ าราญ เหนือเขื3อนภูมิพล พักผ่อนดื มดํากับธรรมชาติทีสวยงามของขุนเขา และสายนํ2าปิ ง เพลิดเพลินกับกิ จกรรมต่างๆ
บนแพ อาทิ เล่นนํ2า ตกปลา หรื อสนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะ (มีชูชีพไว้คอยบริ การ)
17.00 น. นําท่านล่องเที ยวต่อสู่ วัดพระธาตุแก่ งสร้ อย แก่งสร้อยหรื อเมืองสร้อยเป็ นเมืองหน้าด่านของอนาจักรล้านนาในสมัยโบราณ จากการ
สํารวจทางโบราณสถาณและโบราณวัตถุเชื อว่ามี อายุมากกว่า 1200 ปี สร้ างขึ2นในสมัยเมื องหริ ภุญชัย โดยพระนางจามเทวี ปั จจุ บัน
ร่ องรอยทางประวัติศาสตร์ ของเมืองสร้ อยจมอยู่ใต้น2 าํ ทั2งหมด เหลื อไว้แต่องค์พระธาตุแก่ งสร้อยให้พุทธศาสนิ กชนได้สักการบู ชา
ซึ งในเดื อน มีนาคมของทุกๆปี จะมีประเพณี ข2 ึนธาตุแก่งสร้อย ซึ งจะมีพุทธศาสนิ กชนเป็ นจํานวนมากเดินทางมาสักการะ และเข้าร่ วม
ประเพณี สืบชะตาหลวง โดยทางวัดยังคงรักษาประเพณี ดงเดิ
ั มไว้ท2 งั หมดอีกทั2งยังมีการละเล่นพื2นบ้านทีหาชมได้ยาก โดยเฉพาะการร้อง
เพลงซอทีเป็ นเพลงพื2นเมืองของชาวล้านนาคล้ายๆกับเพลงฉ่อย ของทางภาคกลาง ซึงหาชมได้ยากมากในปั จจุบนั
19.00 น. บริ การอาหารคําบนแพ (6) ระหว่ างรับประทานอาหารท่ านจะได้ สนุกสนานกับกิจกรรมกลางคืนจากทางทีมงาน เอนเตอร์ เทรนท่ านด้ วย
ดนตรีคาราโอเกะ พร้ อมบริการเครื3องดืม3 นํา / นําแข็ง เสริฟไม่ อนั !! เพือ3 สร้ างสีสันให้ ท่านได้ สนุกสนานในวันพักผ่อนกันอย่ างเต็มที3
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
16.00 น.
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21.00 น. บริ การข้าวต้มรอบดึก (7) เติมพลังหลังจากสนุกสนานกันอย่างเต็มทีก่อนส่งทุกท่านเข้านอน พักผ่อน คืนนี2หลับฝันดี ราตรี สวัสดิ6
วันทีส3 ี3ของการเดินทาง

ตาก เขื3อนภูมพิ ล - วัดชลประทานรังสรรค์ - วัดพระบรมธาตุบ้านตาก - กรุงเทพฯ

06.00 น. บริ การอาหารเช้า (8) บนแพท่ามกลางธรรมชาติเหนือเขือนภูมิพล หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
08.00 น. ถึง เขื3อนภู มิพล จ.ตาก นําท่านเปลียนพาหนะเป็ นรถบัส จากนั2นนําท่านไปถ่ายรู ปเช็คอิน กับ สั นเขื3อนภู มิพล หรื อ เขื3อนยันฮี เขือน
เอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย ทีสร้างเป็ นเขือนคอนกรี ตรู ปโค้งขนาดใหญ่สูงทีสุ ดในประเทศไทย กั2นแม่น2 าํ ปิ งที เขาแก้ว อําเภอ
สามเงา เพือใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้ า และชลประทาน
10.00 น. จากนั2นนําท่านสู่ วัดชลประทานรังสรรค์ วัดทีกรมชลประทานฯสร้างขึ2นเพือทดแทนวัดเก่า 8 วัด ทีถูกนํ2าท่วมจากการสร้างเขือนภูมิพล
นําท่านสักการะขอพรพระพุทธรู ปเก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองของชาวอําเภอสามเงาทีศักดิ6สิทธิ6มาก นันคือ หลวงพ่อทันใจ พระพุทธรู ปทีหล่อด้วย
ทองสําริ ดปางมารวิชยั ศิลปะเชียงแสนสิ งห์สาม จํานวน 3 องค์ มีอายุกว่า 1,300 ปี
11.00 น. จากนั2นนําท่านขอพร วัดพระบรมธาตุบ้านตาก พระบรมธาตุเก่าแก่ทีจําลองแบบมาจากเจดียช์ เวดากอง ประเทศพม่า ขอพร พระเจ้าทันใจ
ในพระวิหารทีเชือกันว่าใครมาขอพรก็จะสําเร็ จทันใจสมปรารถนา
12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (9) ณ ห้องอาหาร
13.00 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
18.00 น. ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื2อนี2รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารนําท่านเดินทางต่อ
21.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิม2 และความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์
** โปรแกรมอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั2งนี2ข2 ึนอยูก่ บั ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญ **
** ทริ ปท่องเทียวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสําหรับนักท่องเทียวทีมีใจรักและมีจิตสํานึกดี **

ผู้เดินทาง 25-29 ท่ าน

ผู้เดินทาง 30-34 ท่ าน

ผู้เดินทาง 35-39 ท่ าน

ผู้เดินทาง 40-44 ท่ าน

ผู้เดินทาง 45-50 ท่ าน

10,799

9,599

8,599

7,999

7,299

• พักเดี3ยวเพิม3 ท่ านละ 4,000
บาท
• เด็กอายุตํ3ากว่ า 12 ปี ( ไม่ เสริมเตียง ) ลดท่ านละ 400 บาท

•
•
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ค่ารถบัส VIP ปรับอากาศนําเทียวตลอดการเดินทาง
ค่าทีพัก 2 คืน ที ดอยแม่สลอง เชียงราย ( ห้องละ 2-4 ท่าน แอร์ ทีวี นํ2าอุ่น ห้องนํ2าในตัว ) / แพเขือนภูมิพล ( ห้องละ 4 ท่าน - พัดลม ห้องนํ2ารวม )
ค่าอาหาร 9 มื2อ ตามทีระบุในรายการ

•
•
•
•
•

ค่ารถท้องถินขึ2นดอยแม่สลอง-ดอยตุง
ค่าเครื องดืมและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานทีต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่ามัคคุเทศก์นาํ เทียวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงือนไขตามกรมธรรม์

•
•
•
•
•

ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% ( ใบเสร็ จทีท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋ า ( เป็ นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ท2 งั นี2ข2 ึนอยูก่ บั ความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื องดืมๆทีสังเพิมนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสําหรับชาวต่างชาติ

กรุ ณาวางเงินมัดจําท่ านละ 2,000 บาท สํ าหรับทัวร์ ในประเทศ และท่ านละ 5,000 บาท สํ าหรับทัวร์ ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์
ทังหมด ภายใน 3 วัน หลังจากทีท3 ่ านทําการจอง เลือกชําระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี หรือ นําจ่ ายทีอ3 อฟฟิ ศ
• ยอดเงินทังหมดหลังจากหักค่ ามัดจําแล้ วจะต้ องชําระก่ อนวันเดินทาง อย่ างน้ อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิ ทธิN ที3นั3งสํ าหรั บท่ านที3ชําระเงินมัดจําแล้ วเท่ านัน และสํ าหรั บลู กค้ า MAGICONTOUR ที3ชําระค่ าบริ การ
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากทีท3 ่ านโอนเงินแล้ วกรุณา ส่ งใบ PAY –IN มาที3 E-MAIL หรือ LINE ID : MAGICONTOUR **

•
•
•

•
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ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ าทัวร์ ทงหมด
ั
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15– 30 วัน ขอสงวนสิทธิNในการคืนค่ ามัดจําทัวร์ ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7– 14 วัน คิดค่ าใช้ จ่าย 80 เปอร์ เซ็นต์ ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1– 6 วัน ขอสงวนสิทธิNในการคืนเงินค่ าทัวร์ ทงหมดในทุ
ั
กกรณี

กรณีรถบัส คณะจองผู้ใหญ่ จาํ นวนตํา3 กว่ า 25 ท่ าน
หากคณะเดิน ทางตํ3า กว่ า ที3กําหนด และทางคณะผู้ เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีที3จ ะชํ า ระค่ า บริ ก ารเพิ3ม เพื3อ ให้ ค ณะเดิน ทางได้ ท างเรายิน ดี
ทีจ3 ะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ ของท่ านและคณะ

