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โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ ชมงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 (2 วัน 1 คืน)
วันแรก : กรุ งเทพ - เชียงใหม่
20.30 น.
21.00 น.

คณะเดินทางพบกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก จัดเก็บสัมภาระพร้อม
ออกเดินทาง
ออกเดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ 40 ที่นงั่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ พร้อมบริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
ตลอดการเดินทาง

วันที่สอง : งานพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ (B)
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
18.00 น.

ถึง จ.เชียงใหม่พาท่านเดินทาง เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พกั บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(มื้อที่ 1) หลังอาหารเช้าให้ท่านทาธุระส่วนตัว และพบกันตามเวลาที่นดั หมาย
พาท่านเที่ยวชม งานพืชสวนโลก มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 เต็มวัน เพือ่ เฉลิม
ฉลองปี มหามงคล 3 วโรกาส
1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในปี 2554
2) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2555
3) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2555
ภายในงานพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 54 นี้ ท่านจะได้ชมการจัดพืชสวนโลกจากนานาประเทศและในประเทศ
บนพื้นที่กว่า 470 ไร่ ชมสวนไม้ดอก ไม้ประดับ สวนผลไม้ สวนสมุนไพร พืชผัก นานาชนิด กว่า 2.5 ล้าน
ต้น กว่า 2,500 ชนิด ในงานมีจุดที่น่าสนใจมากมายได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติ์ราชพฤกษ์ 54 สวนนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 54 สวนเฉลิมพระเกียรติประเภทองค์กร สวนพรรณไม้เขตร้อนชื้น หอคาหลวง
และสวนกล้วยไม้ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวันในงานพืชสวนโลก ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็นในงานพืชสวนโลก ตามอัธยาศัย
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20.00 น.
เข้าพัก ณ โรงแรมกรี นเลครี สอร์ท / Holiday Garden Hotel & Resort / โรงแรมรอยัลพรรณราย / โรงแรมชา
โตเชียงใหม่ โรงแรมระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า ให้ท่านได้อิสระเที่ยว ตลาดเชียงใหม่ไนท์บาซาร์ / ถนนคน
เดินเชียงใหม่ แหล่งรวมของที่ระลึกมากมาย ตามอัธยาศัย
07.00 น.
บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 2)
08.30 น.
ชมความหัศจรรย์ของ วัดอุโมงค์ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นกาแพงภายในเปิ ดทางเดิน สามารถเดินทะลุกนั ได้สกั การะ
หลวงพ่อสมใจนึก พระยิม้ ได้ ชมจิตรกรรมฝาผนัง และเจดียเ์ ก่าแก่บนอุโมงค์
10.30 น.
แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก ไส้อวั่ แคบหมู น้าพริ กหนุ่ม ฯลฯ ณ ร้านวนัสนันท์
12.00 น.
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านพลอย (มื้อที่ 3)
13.30 น.
นมัสการ พระธาตุลาปางหลวง พระธาตุประจาปี เกิดของผูท้ ี่เกิดปี ฉลู และชมความมหัศจรรย์ Unseen
Thailand ของ เงาพระธาตุกลับหัว
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย พร้อมซื้อของฝากที่ จ.นครสวรรค์
22.30 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิม้ และความประทับใจ

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………

อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
ค่าบริ การนี้รวม
- รถโค้ชปรับอากาศ 40 ที่นงั่
- ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าที่พกั 1 คืน (ห้องแอร์หอ้ งละ 2 ท่าน)
- น้ าดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
- มัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
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ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- ค่าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และ อาหารที่สงั่ นอกเหนือจากรายการ
- ค่าทริ ปไกด์
- ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
เอกสารสาคัญประกอบการเดินทาง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ใบ (บัตรตัวจริ งนาติดตัวไปด้วยในวันเดินทาง)
- รู ปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว จานวน 3 ใบ
- เด็ก ให้เตรี ยมสาเนาบัตรสูติบตั ร 1 ใบ
เงื่อนไขการจองและการจ่ายเงิน
จ่ายมัดจา 50 % ส่วนที่เหลือ จ่ายวันเดินทางหรื อก่อนเดินทาง 1 วัน
- ยกเลิกทัวร์15 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่ามัดจา
- ยกเลิกทัวร์ 7 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
การจองจะสมบูรณ์เมื่อ
- ชาระเงินมัดจา โดยสาเนาเอกสารการโอนเงิน (Pay-In) แฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513
- กรณี เดินทางไปต่างประเทศ สาเนา Passport ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513 หรื อเล่มตัวจริ งมาที่ น.ส.จิรพรรณ รังษี
102 หมู่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปั ว จ.น่าน 55120
บัญชีโอนเงิน
ชื่ อบัญชี
น.ส จิรพรรณ รังษี
น.ส จิรพรรณ รังษี

ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์
กสิกรไทย

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สาขา
น่าน
ปั ว

เลขที่บัญชี
732-2-29271- 7
320-2-52446- 9
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ข้อมูลเพิม่ เติม น.ส. จิรพรรณ รังษี 061-284-6836, 093-131-5971
หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม โดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ภูคา
ทัวร์หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

