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ทัวร์ เชยีงใหม่ ม่อนแจม่ ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

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

นมัสการ ไหว้พระ

พระบรมธาตุดอยสุเทพ
หลวงพ่อทันใจท่ี วัดพระธาตุดอยคำ

ตื่นตากับ



พระตำหนักภูพิงค์ 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิตต์
จังเกิ้ ลโคสเตอร์

สบายๆช้อบกับ

ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่  
ตลาดม้ง  

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

                          2 - 3  คน - รถ 6 ท่ีนัง่ 7,500

                         4 - 5 คน - รถ 6 ท่ีนัง่ 6,950

                          6 - 9  คน - รถตู้  6,700

วันหยุดยาวหรอืเทศกาล รับ 8 ท่านข้ึนไป
ราคาอาจมีการเปลียนแปลง

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
หอคำหลวง – พระธาตุดอยคำ – ดอยสเุทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – วัดอโุมงค์



กำหนดการ
05:30    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบิน แอร์เอเชีย
07:30    เหนิฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ เท่ียวบินท่ี FD 3445
08:45    ถึงสนามบินเชียงใหม่  จนท.พร้อมรอต้อนรับ
09:45    นำท่านสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  หอคำหลวง
วัดพระธาตุดอยคำขอพรจากหลวงพ่อทันใจ  
13:30     เดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ วัดอุโมงค์

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว อุทยานหลวงราชพฤกษ์   แสดงพันธ์ุไม้นานาชนิดจากทัว่โลก

ด้านในสามารถชมหอคำหลวง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมท้องถิ่นล้านนา ภายใต้แนวคิดว่า
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย” 

พระบรมธาตุดอยสุเทพ   เดมิช่ือดอยอ้อยช้าง เป็นเชิงดอยอยู่ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร บนเส้นทางข้ึนสู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร

พระตำหนักภูพิงค์   เป็นทีป่ระทับในโอกาสทีเ่สดจ็พระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมทีจั่งหวัดเชียงใหม ่เพ่ือทรงงานและเย่ียมเยือนราษฎร

วัดอุโมงค์   มอีโุมงค์ใต้พระเจดย์ี 700 ปี ทีม่คีวามแปลกแบบทีไ่มส่ามารถพบเห็นได้จากวัดทัว่ไป โดยเป็นอโุมงค์ทีเ่ช่ือมตอ่กันถึง 4 อโุมงค์

อาหาร
กลางวัน    บุฟเฟ่ต์ห้องอาหารโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น 

เย็น          ทีร้่านอาหาร

ท่ีพัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 1
หอคำหลวง – พระธาตุดอยคำ – ดอยสเุทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – วัดอโุมงค์

วันท่ี 2
 ม่อนแจ่ม – จังเก้ิลโคสเตอร์ - น้ำตกแม่สาน้อย – สวนสริกิิตติ์  - ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่

การเดินทาง
08:30   หลังอาหารเช้าเดนิทางเทีย่วชมมอ่นแจ่มหรือโครงการหลวงหนองหอย จากน้ันเพลิดเพลินกับจังเก้ิลโคสเตอร์ รถไฟรางไม้   

13:30    เดนิทางตอ่เพ่ือชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว  สวนพฤกษสาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิตติ์   ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ม่อนแจ่ม หรอืโครงการหลวงหนองหอย อากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี

สามารถมองเหน็วิวทิวทัศน์ของภูเขาท่ีสลับเรยีงตัวอย่างสวยงาม 
จังเก้ิลโคสเตอร์ หรอืโป่งแยงซิปไลน์  รถไฟรางไม้แหง่แรกในประเทศไทย
สวนสนกุสุดมันส์ในอำเภอแม่รมิ
ท่านจะได้แอดเวนเจอร์กันแบบสุดๆ (ไม่รวมค่าเครือ่งเล่น ราคาเริม่ต้นท่ี 300 บาท
กรณท่ีานใดไม่เล่นเครือ่งเล่นมีมุมถ่ายรปูเก๋ๆ)
สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิตติ์  เดินทางเท่ียวชมทางเดิน ชมธรรมชาติ
เป็นคานป้ีูวอร์คท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทย
ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่  แหล่งจำหนา่ยสินค้าและมีร้านอาหาร มีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย
(หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ สามารถปรับเป็นถนนคนเดินได้)

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ร้านอาหาร รมิน้ำตกแม่สาน้อย
เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
 ม่อนแจ่ม – จังเก้ิลโคสเตอร์ - น้ำตกแม่สาน้อย – สวนสริกิิตติ์  - ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่

วันท่ี 3
 ดอยอนิทนนท์- เจดีย์นภเมทนดีล – เจดีย์นภพลภูมิสริ ิ– น้ำตกวชิรธาร - ตลาดม้ง - กรงุเทพฯ

กำหนดการ
08:30     หลังอาหารเดนิทางสู่จุดสูงสุดของดอยอนิทนนท์

11:00     สักการะพระมหาธาตเุจดย์ีนภเมทนีดล พระมหาธาตเุจดย์ีนภพลภูมสิิร ิ 

14:00     ชมสินค้าชนเผ่าทีต่ลาดม้ง  ชิมกาแฟบ้านแมก่ลางหลวง ชมน้ำตกวชิรธาร  

17:00     เดนิทางถึงสนามบินเชียงใหม ่เช็คอนิ และโหลดสัมภาระ สายการบินแอร์เอเชีย

19:55     เหินฟ้าจากสนามบินเชียงใหม ่เทีย่วบินที ่FD 3430

21:05     ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดภิาพ 



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  เป็นภูเขาทีสู่งทีสุ่ดในประเทศไทย สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร เดมิมช่ืีอวา่ "ดอยหลวงอา่งกา"

ตอ่มาได้ต้ังช่ือตามพระนามของพระเจ้าอนิทวชิยนนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม ่องค์ที ่7

พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล - นภพลภูมิสิร ิ ประดษิฐานอย่างสง่างาม เป็นทีเ่คารพสักการะของชาวไทย ณ ยอดดอยอนิทนนท์

ตลาดม้ง ร้านค้าชุมชนทีน่ำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท้ังผัก ผลไม้ ของสด ของแห้ง ของทีร่ะลึกและเส้ือผ้า มาวางขาย

บ้านแม่กลางหลวง  หมูบ้่านกะเหรีย่งชนเผ่าปกาเกอะญอ ซ่ึงในอดตีหมูบ้่านน้ีปลูกไรฝ่ิ่น ชาวบ้านได้เปล่ียนมาทำการเกษตร เช่น ปลูกกาแฟ ทำนาข้าว

เป็นทีม่าของนาข้ันบันไดบ้านแมก่ลางหลวง

น้ำตกวชิรธาร  เป็นน้ำตกขนาดใหญ ่เดมิช่ือ ตาดฆ้องโยง ตัวน้ำตกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร

อาหาร
เช้า          หัองอาหารโรงแรม

กลางวัน    ร้านอาหาร

วันท่ี 3
 ดอยอนิทนนท์- เจดีย์นภเมทนดีล – เจดีย์นภพลภูมิสริ ิ– น้ำตกวชิรธาร - ตลาดม้ง - กรงุเทพฯ

ราคาน้ีรวม

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
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนอืจากรายการ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม



� รูปภาพ

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1029

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1029
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