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ทัวร์เชยีงใหม่ สายทำบญุ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium
Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - เชียงใหม่...เดินทาง 2-5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าท่ี
เป็นไกด์ ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000 บาท

 นมัสการไหว้พระ

อนสุาวรย์ีครบูาศรวิีชัย 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยคำ
วัดรำ่เปิง (ตโปทาราม)



 ตื่นตากับ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
เวียงกุมกาม

สบายๆกับ

ตลาดวโรรส หรอืกาดหลวง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

                           2 - 3  คน  - รถ 6 ท่ีนัง่ 7,300

                           4 - 5 คน  -  รถ 6 ท่ีนัง่ 6,750

                           6 - 9  คน   - รถตู้ 6,500

วันหยุดยาวหรอืเทศกาลปีใหม่ รับ 8 ท่านข้ึนไป
ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลง

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
  วัดเจดีย์หลวง – วัดพันเตา - ครบูาศรวิีชัย - พระธาตุดอยสเุทพ



กำหนดการ
05:30   คณะพร้อม ณ สนามบิน.....สายการบิน.....
07:30   ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ เท่ียวบินท่ี.... 
08:45   ถึงสนามบินเชียงใหม่  จนท.คอยให้การต้อนรับ 
09:30   ออกเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองเชียงใหม่  วัดเจดีย์หลวง 
วัดพันเตา พระเจดีย์จุฬามณี
13: 30   เดินทางไปชม วัดอุโมงค์เถระ
 อนสุาวรย์ีครบูาศรวิีชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพ 

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  พระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย 

วัดพันเตา  ติดกับวัดเจดีย์หลวง
วิหารเดิมเป็นหอคำหรอืท้องพระโรงหน้าของพระเจ้ามโหตรประเทศ  
พระเจดีย์จุฬามณี  หรอืพระธาตุอินทร์แขวนเป็น 
วัดอุโมงค์เถระ วัดแหง่นี้ มีความแตกต่างจากวัดอื่นท่ัวไปก็ตรงท่ีมีอุโมงค์ตรง
ตามชื่อของวัด 
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  อยู่ตรงทางข้ึนดอยสุเทพ ก่อนถึงน้ำตกห้วยแก้ว 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ   วัดท่ีสำคัญแหง่หนึง่ของจังหวัดเชียงใหม่
ซ้ือของฝากเชียงใหมไ่นท์บาซาร์ 

อาหาร
กลางวัน      ร้านอาหาร

เย็น            อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
  วัดเจดีย์หลวง – วัดพันเตา - ครบูาศรวิีชัย - พระธาตุดอยสเุทพ

วันท่ี 2
อทุยานหลวงราชพฤกษ์ - พระธาตุดอยคำ - วัดรำ่เปิง - วัดศรสีพุรรณ 



กำหนดการ
08:30 
หลังอาหารเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว อุทยานหลวงราชพฤกษ์  วัดพระธาตุดอยค
ำ     
13:30   เดินทางไปชม วัดรำ่เปิง (ตโปทาราม)  วัดสวนดอกหรอืวัดบุปผาราม
 ชมอุโบสถเงินวัดศรสีุพรรณ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรอืชื่อเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์

จัดสร้างข้ึน เนือ่งในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันท่ี 9 มิถุนายน 2549 
วัดพระธาตุดอยคำ   วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหม่
วัดร่ำเปิง  ชมพระธาตุเจดีย์ทรงพิเศษหนึง่ในสามของเมืองเชียงใหม่ 
วัดสวนดอก หรอืวัดบุปผาราม
เป็นพระอารามหลวงช้ันตร ีปัจจุบันได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ
 
วัดศรีสุพรรณ สร้างโดยชาวบ้านเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา
อนรัุกษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ร้านอาหาร
เย็น           ขันโตกดินเนอร์พร้อมชมโชว์

ท่ีพัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
อทุยานหลวงราชพฤกษ์ - พระธาตุดอยคำ - วัดรำ่เปิง - วัดศรสีพุรรณ 

วันท่ี 3
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ – เวียงกุมกาม -วัดต้นแกว๋น - วัดพระสงิห์ - ตลาดวโรรส



กำหนดการ
08:30 เดนิทางชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ เวยีงกุมกาม           
13:30   พาทา่นเดนิทางไปชม วัดต้นแกว๋น วัดพระสิงห์วรวหิาร และตลาดวโรรส หรือกาดหลวง หลังจากซ้ือของฝาก จนได้เวลานัดหมาย

17:30   เช็คอนิ และโหลดสัมภาระ สนามบินเชียงใหม ่สายการบินแอร์เอเซีย

19:55   เหินฟ้าจากสนามบินเชียงใหม ่เทีย่วบินที ่FD 3430

21:05   ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดภิาพ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ จัดแสดงพิพิธภัณฑ์และนทิรรศการ

เทวสถานของการประกอบพิธกีรรม สักการะบูชาพระพิฆเนศทุกวัน 
เวียงกุมกาม อดีตเมืองหลวงโบราณของอาณาจักรล้านนา อายุกว่า 727 ปี พญาเม็งราย
กษัตรย์ิแหง่โยนกนครสถาปนาเป็นเมืองหลวงแหง่แรกของล้านนา
วัดต้นแกว๋น เป็นวัดเก่าแก่ ในอดีตเป็นท่ีพักขบวนพระบรมธาตุศรจีอมทอง
จากอำเภอจอมทองมาท่ีเชียงใหม่
วัดพระสิงห์วรวิหาร เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสมัยล้านนา พญาผายู ในราชวงศ์มังราย
โปรดให้สร้างวัดนี้ ข้ึนพร้อมพระเจดีย์สูง 24 ศอกเพื่อใช้บรรจุอัฐขิองพระราชบิดา
ตลาดวโรรส หรอืกาดหลวง ตลาดใหญ่สุดของเชียงใหม่ เป็นตลาดเก่าแก่นับร้อยปี

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรมท่ีพัก
กลางวัน    ร้านอาหาร

วันท่ี 3
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ – เวียงกุมกาม -วัดต้นแกว๋น - วัดพระสงิห์ - ตลาดวโรรส

ราคาน้ึรวม

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
ค่าท่ีพัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณเีศษ เสรมิเตียงพัก 3 ท่าน)
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย / ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มท่านละ 300
บาท
ค่าอาหาร 6 ม้ือ
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/1028
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