 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 3 พ.ย. 2018 14:02

แพค็ เกจทัวร์ เชยี งใหม่ มอ่ นแจม่ ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน พัก
4 ดาว โดยเครือ่ งบิน Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ กรงุ เทพฯ - เชียงใหม.่ ..เดินทาง 2-5 ทา่ น พนักงานขับรถจะทำหน้าที่
เป็นไกด์ ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000 บาท
นมั สการ ใหว้พระ
พระบรมธาตุดอยสุเทพ
หลวงพ่อทันใจที่ วัดพระธาตุดอยคำ
ตื่นตากั บ

พระตำหนักภูพิงค์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิตต์
ไรส่ ตอเบอร์รี่ แมร่ มิ
น้ำตกวชิรธาร
สบายๆช้อบกั บ
ไนท์บาร์ซา่ เชียงใหม่
ตลาดม้ง


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 - 3 คน (รถเก๋ง)
เดินทาง 4 - 5 คน (รถ 6 ที่นัง่ )

7,500.7,250.-

เดินทาง 6 - 9 คน (รถต้ )ู

7,000.-

หมายเหตุ..
- เดินทางชว่ งวันหยดุ ยาว/ เทศกาลปีใหม่ รับ 8 ทา่ นขึ้นไป
- ราคาอาจมีการเปลียนแปลงชว่ งวันหยุดยาว หรอื เทศกาลปีใหม่


รายละเอียด

วันที่ 1

หอคำหลวง – พระธาตุดอยคำ – ดอยสเุ ทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – วัดอโุ มงค์

วันที่ 1

หอคำหลวง – พระธาตุดอยคำ – ดอยสเุ ทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – วัดอโุ มงค์
การเดินทาง ช่วงเช้า
00.00 พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้ นผ้ โู ดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน...
ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
00.00 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินเชียงใหม่ด้วยเที่ยวบินที่...
00.00 เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... คนขับรถ หรอื ไกด์คอยให้การต้อนรับ
พร้อมนำท่านสู่สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขอพรจากหลวงพ่อทันใจ
ช่วงบ่าย
เดินทางทอ่ งเที่ยวชม นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ

วันที่ 1

หอคำหลวง – พระธาตุดอยคำ – ดอยสเุ ทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – วัดอโุ มงค์
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
10.30 เที่ยวชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมเที่ยวชมหอคำหลวง
กอ่ นพาทา่ นเดินทางขึ้นนมัสการหลวงพอ่ ทันใจที่
วัดพระธาตดุ อยคำ ที่มีชื่อเสียงในเรือ่ งของความศักด์ สิ ิทธ์ โิ ชคลาภตา่ งๆ
ที่หากใครขอพรก็จะได้สมหวังดั่งปรารถนาแทบทกุ ประการ
ช่วงบ่าย
นมัสการ พระบรมธาตุดอยสุเทพ เชิงดอยอยู่หา่ งจาก ตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 6
กิโลเมตร และบนเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร ก็มีสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ตา่ งๆ ให้เที่ยวชมได้ตลอด
ดอยสุเทพ เดิมชื่อวา่ ดอยอ้อยช้าง สำหรับดอยสุเทพที่เรยี กกันในปัจจุบันนี้เป็น
ชื่อที่ได้มาจาก พระฤาษวี าสเุ ทพ ซึ่งเคยบำเพ็ญตบะอยทู่ ี่เขาลูกนี้เมื่อพันกวา่ ปีมาแล้ว

อาหาร

ที่พัก

พาทา่ นเที่ยวชมพระตำหนั กภูพิง ค์ พระตำหนักแหง่ นี้
ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนนิ แปรพระราชฐานมาประทับแรม
ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน และเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนอื
รวมทั้ งเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจรญิ สัมพันธไมตรกี ั บไทยในโอกาสต่างๆ
การที่ทรงเลือกสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ เนือ่ งจากมีอากาศเย็นสบาย ภูมิประเทศสวยงาม
วั ดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม มีจุดที่นา่ สนในหลายจุด อาทิ อุโมงค์ใต้พระเจดีย์ 700 ปี
ที่มีความแปลกแบบที่ไมส่ ามารถพบเหน็ ได้จากวัดทั่วไป โดยเป็นอุโมงค์ที่เชื่อมตอ่ กันถึง 4
อโุ มงค์
ด้านนอกอโุ มงค์มีลานเศียรพระพทุ ธรปู สกลุ ชา่ งพะเยาที่ให้ความร้ สู ึกขลังยามที่เดินชม
นอกจากนั้ นยังมีหอธรรมโฆษณ์ พิพิธภัณฑ์ เสาอโศกจำลอง ลานธรรม
เกาะกลางน้ำทำบุญให้อาหารปลาฯ
รายล้อมไปด้วยความรม่ รืน่ และสถานที่ปฏิบัติทางสงฆ์
มื้อกลางวั น
แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
มื้อเย็น
ขันโตกดินเนอร์ ที่ร้าน สิบสองปันนา
เชียงใหมแ่ กรนด์วิว หรอื เทียบเทา่

วันที่ 2

มอ่ นแจม่ – จังเกิ้ลโคสเตอร์ - น้ำตกแมส่ าน้อย – สวนสริ กิ ิตต์ ิ - ไนท์บาร์ซา่ เชียงใหม่

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางเที่ยวชมมอ่ นแจม่ หรอื โครงการหลวงหนองหอย
จากนั้ นเพลิดเพลินกับจังเกิ้ ลโคสเตอร์ รถไฟรางไม้
ช่วงบ่าย
เดินทางตอ่ เพื่อชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว สวนพฤกษสาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิตต์ ิ
ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่

วันที่ 2

มอ่ นแจม่ – จังเกิ้ลโคสเตอร์ - น้ำตกแมส่ าน้อย – สวนสริ กิ ิตต์ ิ - ไนท์บาร์ซา่ เชียงใหม่

สถานที่ท่องเ ช่วงช้า
ที่ยว
09.00 น. นำทา่ นเดินทางถึงม่อนแจ่ม หรอื โครงการหลวงหนองหอย
ซึ่งที่มอ่ นแจม่ มีอากาศที่เย็นสบายเกือบตลอดทั้ งปี
คณุ สามารถมองเหน็ วิวทิวทัศน์ของภเู ขาที่สลับเรยี งตัวอยา่ งสวยงาม
หมอกสีขาวโพลนที่บ้างลอยแนน่ งิ่ บ้างก็ไหลเอื่อยเมื่อโดนเข้ากับกระแสลม
นีค่ งจะเป็นความสุนทรยี ะที่หาไม่ได้จากช่วงฤดูกาลอื่น
ในยามที่พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้ าและความมืดเข้าปกคลุมรอบ
ทันทีท่แี หงนหน้ามองฟ้ าเราจะพบกับทะเลดาวที่ต่างแข่งกันส่องแสง
จนทำเอาคนดูอยา่ งเราเลือกไมถ่ ูกวา่ จะหันไปมองดวงไหนกอ่ นดี
บรรยากาศทั้ งหมดเหลา่ นี้ จะทำให้ตกหลุมรักมอ่ นแจม่ ได้อยา่ งไมย่ ากเลย
10.30 น. นำท่านเดินทางถึงจั ง เกิ้ลโคสเตอร์ เป็นรถไฟรางไม้แหง่ แรกในประเทศไทย
สวนสนกุ สุดมันในอำเภอแม่รมิ ที่ปลุกอะดรนี าลีนของคุณให้ต่นื พร้อมลุยความร้อน
ผจญภัยแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ไฮไลท์ต้องยกให้รางรถไฟไม้ท่ที ้ งิ ตัวลงด้านล่าง
พร้อมชมวิวธรรมชาติสองข้างทาง (ไมร่ วมคา่ เครือ่ งเลน่ )
ช่วงบ่าย
14.00 น. ชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ
พาท่านเดินทางเที่ยวชมทางเดินชมธรรมชาติ คานปู ้ ีวอร์คที่สวยที่สุดในประเทศไทย
ชมอาคารเรอื นกระจกภายในจัดปลูกตกแต่งพรรณไม้ไว้อย่างสวยงาม
โดยเฉพาะพรรณไม้หายากและมีความโดดเดน่ เป็นพิเศษ เป็นสถานที่ที่นักวิชาการ
นักเรยี น นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้ งผ้ สู ูงอายุ และเด็กๆ สามารถเข้าเที่ยวชม
เรยี นร้ สู ั มผัสคุณคา่ และความงดงามของพรรณไม้ได้ตลอดทั้ งปีทุกฤดูกาล
และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเป็นแหลง่ เก็บรวบรวม สะสมวัตถทุ ี่มีคา่
และดำเนนิ การจัดแสดงเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา เพื่อการศึกษา
สง่ เสรมิ การเรยี นร้ ใู นเรือ่ งราวที่เกี่ยวกับโลก ธรณวี ิทยา สิ่งมีชีวิต
โดยเฉพาะพืชและสิ่งแวดล้อม จากนั้ นนำทา่ นแวะไรส่ ตรอเบอรีแ่ มร่ มิ
ให้ท่านได้เก็บสตรอเบอรีส่ ดๆจากต้น (ตามฤดูกาล)
17.30 น. พาคณะเดินเลน่ เที่ยวชมและช้อปป้ งิ สินค้าของฝากจากเมืองเหนอื ที่
ไนท์บาร์ซา่ เชียงใหม่ เป็นแหลง่ จำหนา่ ยสินค้าขนาดใหญ่ มีสินค้าให้เลือกสรร
มากมายหลากหลายประเภท ทั้ งสินค้าทางวัฒนธรรม เชน่ สินค้าพื้นเมือง
จำพวกเครือ่ งประดับตกแตง่ เสื้ อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟ ฯลฯ

หรอื จะเป็นสินค้าแฟชั่นก็มีให้เหน็ อยู่โดยทั่วไป รวมทั้ งของกิน เช่น
วันที่ 2 ขนมจีนน้ำเงี้ยว/น้ำยา ของ ทานเล่น โรตี ฯลฯ
อาหาร
มอ่ นแจม่ – จังมืเกิ้ อ้ ลเชโคสเตอร
้ า ์ - น้ำตกแมส่ าน้อย – สวนสริ กิ ิตต์ ิ - ไนท์บาร์ซา่ เชียงใหม่
ห้องอาหารของโรงแรม
มื้อกลางวั น
ร้านอาหาร รมิ น้ำตกแมส่ าน้อย

ที่พัก

มื้อเย็น
ตามอัธยาศัย
เชียงใหมแ่ กรนด์วิว หรอื เทียบเทา่

วันที่ 3

ดอยอนิ ทนนท์- เจดีย์นภเมทนดี ล – เจดีย์นภพลภูมิสริ ิ – น้ำตกวชิรธาร-กิ่วแมป่ าน - กรงุ เทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสจู่ ดุ สงู สดุ ของดอยอินทนนท์ และชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวบรเิ วณไกล้เคียง
เช่น ชมน้ำตกวชิรธาร
ช่วงบ่าย
ชม พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนดี ล พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ ตลาดม้ง
กอ่ นที่จะเดินทางกลับยังตัวเมืองเชียงใหม่ เวลาสมควรประมาณ 17.00 น.
เดินทางตอ่ ยังสนามบินเชียงใหม่ เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
00.00 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน... เที่ยวบินที่...
00.00 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสด์ ภิ าพ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
10.00 น. ออกเดินทางมายัง น้ำตกวชิรธาร ความงามแหง่ ดอยอินทนนท์ แตเ่ ดิมชื่อวา่
น้ำตกตาดฆ้องโยง
ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อใหมต่ ามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธริ าช
สยามมกฎุ ราชกมุ าร
ช่วงบ่าย
พาทุกท่านออกเดินทางถึง อุทยานแห่ง ชาติดอยอินทนนท์
เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข

วันที่ 3

1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่ตั้งสถานเี รดาร์ของกองทัพอากาศไทย
และเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย

ดอยอนิ ทนนท์- เจดีย์นภเมทนดี ล – เจดีย์นภพลภูมิสริ ิ – น้ำตกวชิรธาร-กิ่วแมป่ าน - กรงุ เทพฯ

อุทยานแห่ง ชาติดอยอินทนนท์ มพี ้ นื ทีค่ รอบคลุมอยใู่ นท้องทีอ่ ำเภอดอยหลอ่
อำเภอจอมทองและอำเภอแมแ่ จม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 482.4
ตารางกิโลเมตร หรอื 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน
มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นสว่ นหนึง่ ของเทือกเขาหมิ าลัย พาดผา่ นจากประเทศเนปาล ภูฐาน
พมา่ เป็นยอดเขาที่สูงที่สดุ ใน
ประเทศไทยสภาพภมู ิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภเู ขาสลับซับซ้อน
มีดอยอินทนนท์เปน็ ยอดเขาที่สงู ที่สดุ สงู จาก ระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร
ยอดเขาที่มีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,330 เมตร
ป่าอินทนนท์น้ เี ป็นแหล่งกำเนดิ ของต้นน้ำแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ
แมแ่ จม่ แมข่ าน และเป็นส่วนหนึง่ ของต้นน้ำแมป่ ิงที่ ให้พลังงานไฟฟ้ าที่เขื่อนภูมิพล
มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เชน่ น้ำตกตา่ ง ๆ โดยเฉพาะ น้ำตกแม่ยะ
ที่ได้ชื่อวา่ สวยที่สุดของประเทศ
จากนั้ นพาทา่ นแวะถา่ ยรปู ณ จุดชม กิ่วแม่ปาน สมาชิกถา่ ยรปู ตามอัธยาศัย
ใกล้กันนั้ นทา่ นสามารถเยี่ยมชมความงดงามของ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล
องค์สีน้ำตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย
เคียงคู่กับ พระมหาธาตุเจดีย์ นภพลภูมิสิริ องค์สีม่วงอมชมพู ตั้ งอยู่บนกิโลเมตรที่
๔๑.๕ ทางด้านซ้ายมือ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศรว่ มกับพสกนกิ รชาวไทย
โดยพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนดี ล สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ ั ว
เนือ่ งในวโรกาสทรงเจรญิ พระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐
และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิรสิ ร้างถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถเนือ่ งในวโรกาสทรงเจรญิ พระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี
พ.ศ.๒๕๓๕เป็นเวลากวา่ ๒๐ ปีแล้ว ที่พระมหาสถูปเจดีย์อันยิ่งใหญเ่ พียงฟ้ าจดดินองค์นี้
ได้ประดิษฐานอยา่ งสงา่ งาม เป็นที่เคารพสักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์
15.30 น. แวะเยี่ยมชมตลาดม้ง ณ อุทยานแหง่ ชาติดอยอินทนนท์
ที่นเ่ี ป็นเหมือนร้านค้าชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้ งผักผลไม้ ทั้ งของสดและของ
แห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเสื้อผ้า ต่าง ๆ นานา มาวางขายราคาก็เท่า ๆ กัน
แล้วแตว่ า่ จะตอ่ รองราคาได้มากน้อยแคไ่ หน
17.30 น. สง่ คณะทุกทา่ นถึงสนามบินเชียงใหม่ หรอื จุดนัดพบ

วันที่ 3
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อาหาร

มื้อเช้า
หัองอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ณ ร้านอาหาร

(เงื่อนไข)
อัตรานี้รวม
คา่ รถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพ่มิ ท่านละ 1,200 บาท)
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมตามรายการที่ระบสุ ำหรับนักทอ่ งเที่ยวชาวไทย(ตา่ งชาติเพิ่ม 300 บาท)+อาหาร 6
มื้อ
คา่ ประกันอบุ ั ติเหตใุ นวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไมร่ วม
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินเดินทางไป-กลับ
คา่ มินบิ าร์ในห้องพัก และคา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัว เชน่ คา่ โทรศัพท์ คา่ ซักรดี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนอื จากรายการระ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
คา่ อาหารสำหรับทา่ นที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
หมายเหต:ุ
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

