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ทัวร์เชยีงใหม่ เต็มสตูร ดอยอินทนนท์ ม่อนแจม่ บ้านแม่กำปอง 4
วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - เชียงใหม่

 นมัสการ ไหว้พระ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยคำ
เจดีย์นภเมทนดีล

 ตื่นตากับ



อุทยานหลวงราชพฤกษ์
โป่งแยงซิปไลน์
 ธรรมชาติท่ีม่อนแจ่ม

สบายๆช้อปกับ

 ของฝาก ณ ตลาดวโรรส

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

                          2 - 3  คน - รถ 6 ท่ีนัง่ 8,900

                          4 - 5 คน  - รถ 6 ท่ีนัง่ 8,250

                          6 - 10  คน  -  รถตู้  7,990

วันหยุดยาวหรอืเทศกาล รับ 8 ท่านข้ึนไป
ราคาอาจมีการเปลียนแปลง

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
หอคำหลวง – พระธาตุดอยคำ – ดอยสเุทพ – บ้านม้งดอยปุย – ไนท์บาร์ซ่า



กำหนดการ
05:30      พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเซีย
07:30      เหนิฟ้าจากสนามบินดอนเมือง เท่ียวบินท่ี....  
08:45      ถึงสนามบินเชียงใหม่ จนท.พร้อมให้การต้อนรับ 
09:30      นำท่านสู่สถานท่ีท่องเท่ียว อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอพรจากหลวงพ่อทันใจ ท่ีหอคำหลวง
13:30      เดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ  บ้านม้งดอยปุย ไนท์บาร์ซ่า

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ แสดงพันธ ุ์ ไม้นานาชนดิจากท่ัวโลก

ด้านในสามารถชมหอคำหลวง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมท้องถิ่นล้านนา
ภายใต้แนวคิดว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ
ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย” 
วัดพระธาตุดอยคำ วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหม่
พระบรมธาตุดอยสุเทพ เดิมชื่อดอยอ้อยช้าง เป็นเชิงดอยอยู่หา่งจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร
บนเส้นทางข้ึนสู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร
บ้านม้งดอยปุย  หมู่บ้านชาวเขาท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวได้มาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเขา
มีให้บรกิารเช่าชุดชาวม้ง ใส่ถ่ายรปู มีร้านขายของฝากและของท่ีระลึก
ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่ แหล่งจำหนา่ยสินค้าและมีร้านอาหาร มีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย
(หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ สามารถปรับเป็นถนนคนเดินได้)

อาหาร
กลางวัน     บุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น

เย็น           อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
หอคำหลวง – พระธาตุดอยคำ – ดอยสเุทพ – บ้านม้งดอยปุย – ไนท์บาร์ซ่า

วันท่ี 2
ม่อนแจ่ม – โป่งแยงซิปไลน์ - ปางช้างแม่สา - วัดพระบาทสีร่อย – ขันโตกดินเนอร์



กำหนดการ
08:30 หลังอาหารเช้า เดินทางสู่ม่อนแจ่ม ชมวิวทิวทัศน์ ต่อด้วย
โป่งแยงซิปไลน์และจังเกิ้ ลโคสเตอร์
13:30  เดินทางต่อยังปางช้างแม่สา วัดพระพุทธบาทสี่รอย
ทานอาหารเย็นแบบขันโตก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ม่อนแจ่ม หรอืโครงการหลวงหนองหอย อากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี

สามารถมองเหน็วิวทิวทัศน์ของภูเขาท่ีสลับเรยีงตัวอย่างสวยงาม 
โป่งแยงซิปไลน์ หรอืจังเกิลโคสเตอร์  รถไฟรางไม้แหง่แรกในประเทศไทย
สวนสนกุสุดมันส์ในอำเภอแม่รมิ
ท่านจะได้แอดเวนเจอร์กันแบบสุดๆ (ไม่รวมค่าเครือ่งเล่น ราคาเริม่ต้นท่ี 300 บาท
กรณท่ีานใดไม่เล่นเครือ่งเล่นมีมุมถ่ายรปูเก๋ๆ)
ปางช้างแม่สา ประสบการณ์แสดงท่ีมากกว่า 30 ปี และจำนวนช้างท่ีมีกว่า 70
เชือกท่ีอยู่ภายใต้การเลี้ ยงดูอย่างดี (รวมบัตรผ่านประตู  ไม่รวมค่านัง่ช้าง)
วัดพระพุทธบาทส่ีรอย พระอาราม
ท่ีมีรอยพระพุทธบบาทประทับซ้อนกันถึงสี่รอยบนแท่นหนิขนาดใหญ่

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน     ร้านอาหาร รมิน้ำตกแมส่าน้อย

เย็น           ขันโตก ทีร้่านสิบสองปันนา

ท่ีพัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
ม่อนแจ่ม – โป่งแยงซิปไลน์ - ปางช้างแม่สา - วัดพระบาทสีร่อย – ขันโตกดินเนอร์

วันท่ี 3
ดอยอนิทนนท์ - เจดีย์นภเมทนดีล – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร



กำหนดการ  

เดินทางสู่น้ำตกวชิรธาร ก่อนท่ีจะถึงอาหารม้ือกลางวัน
ช่สงบ่ายเดินทางถึงอุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ 
เพื่อชมความงามพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนดีล พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิร ิ
ชมตลาดม้ง ทานม้ือเย็น แล้วกลับท่ีพัก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว น้ำตกวชิรธาร  เดิมชื่อว่า น้ำตกตาดฆ้องโยง

อยู่ในเขตอุทธยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ เกิดจากลำห้วยแม่กลาง
ท่ีมีต้นกำเนดิอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ มีความสวยงาม หน้าผาสูง ตัวน้ำตกมี 1 ช้ัน
ด้วยความสูงของน้ำตกถึง 70 เมตร
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล - นภพลภูมิสิร ิ ประดิษฐานอย่างสง่างาม
เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์
ตลาดม้ง ร้านค้าชุมชนท่ีนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท้ังผัก ผลไม้ ของสด
ของแห้ง ของท่ีระลึกและเสื้ อผ้า มาวางขาย
บ้านแม่กลางหลวง  หมู่บ้านกะเหรีย่งชนเผ่าปกาเกอะญอ
ซึ่งในอดีตหมู่บ้านนี้ ปลูกไรฝ่ิ่น ชาวบ้านได้เปลี่ยนมาทำการเกษตร เช่น ปลูกกาแฟ
ทำนาข้าว เป็นท่ีมาของนาข้ันบันไดบ้านแม่กลางหลวง

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรมทีพั่ก

กลางวัน    ร้านอาหาร

เย็น          ร้านอาหาร

ท่ีพัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
ดอยอนิทนนท์ - เจดีย์นภเมทนดีล – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร

วันท่ี 4
 ร้านกาแฟเดอะไจแอนท์ – หมู่บ้านแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ตลาดวโรรส



กำหนดการ
09:00   หลังอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ท่ีพัก จากน้ันพาท่านไปชิมกาแฟท่ี ร้านกาแฟ
 The Giant Chiangmai ก่อนท่ีจะเดินทางสู่บ้านแม่กำปอง 
13:30     สัมผัสกับน้ำพุร้อนสันกำแพง ซื้ อของฝากท่ีตลาดวโรรส 
จนได้เวลานัดหมาย
17:00    เดินทางไปสนามบินเชียงใหม่ เช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:55    เหนิฟ้าจากสนามบินเชียงใหม่ สายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD3430
21:05    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ   

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว The Giant Chiangmai  ร้านกาแฟบนต้นไม้บรรยากาศแปลกตา

มีคอนเซ็ปต์การสร้างบนต้นไทรขนาดใหญ่ท่ีแผ่กิ่งก้านสาขา
หมู่บ้านแม่กำปอง ต้ังอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และมีป่าไม้ท่ีสมบูรณ์
อากาศเย็นสบายตลอดปี ก่อต้ังมาประมาณ 100 กว่าปี
น้ำพุร้อนสันกำแพง  มีชื่อเสียงมาเนิน่นานควบคู่กับการท่องเท่ียวของเมืองเชียงใหม่
บรรยากาศรม่รืน่ สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ
ตลาดวโรรส หรอืกาดหลวง ตลาดใหญ่สุดของเชียงใหม่ เป็นตลาดเก่าแก่นับร้อยปี

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน     อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

วันท่ี 4
 ร้านกาแฟเดอะไจแอนท์ – หมู่บ้านแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ตลาดวโรรส

ราคาน้ีรวม

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน  
ค่าท่ีพัก 3 คืน พัก 2 คนต่อห้อง (หากมีเศษเสรมิเเตียง พัก 3 คน)
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย / ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม 300 บาท
อาหารตามรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ราคาน้ีไมร่วม  



ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ กรงุเทพ - เชียงใหม่
ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนอืจากรายการระบุ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1027

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1027
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