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ทัวร์เชยีงใหม่ใจดี 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

หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนดีล
วัดต้นเกว๋น 

 ตื่นตากับ



พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
น้ำตกวชิรธาร

สบายๆกับ

ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่
ตลาดม้ง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

                        2 - 3  คน - รถ 6 ท่ีนัง่ 7,800

                        4 - 5 คน - รถ 6 ท่ีนัง่ 7,250

                        6 - 9 คน - รถตู้  6,990

วันหยุดยาวหรอืเทศกาล รับ 8 ท่านข้ึนไป
ราคาอาจมีการเปลียนแปลง

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
 ผาช่อ – ไหว้พระพิฆเนศ – วัดต้นแกว๋น - วัดพระธาตุดอยคำ –ไนท์ซาฟารี



กำหนดการ
05:30    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย

07:30    เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม ่เทีย่วบินที ่FD 3445 

08:45    ถึงสนามบินเชียงใหม ่จนท.พร้อมรอให้การต้อนรับ

09:30    นำเดนิทางสู่อำเภอดอยหล่อ พาทา่นเทีย่วชมผาช่อ  พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ  

13:30     เดนิทางชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว วัดต้นเเกว๋น วัดพระธาตดุอยคำ ไนท์ซาฟารเีชียงใหม่

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ผาช่อ   ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติท่ีเกิดจากการกัดเซาะของลมฝน

จนทำให้แผ่นดินเม่ือหลายร้อยปี หรอืพันปีก่อน
บรเิวณแหง่นี้ เคยเป็นทางเดินของแม่น้ำปิง 
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 
หนึง่เดียวในเมืองไทยท่ีรวบรวมศิลปวัตถุและเทวปฏิมากรรมเกี่ยวกับพระพิฆเนศ
วัดต้นเกว๋น   วัดเก่าแก่ท่ีมีลักษณะงดงามมาก
สิ่งท่ีนา่สนใจคือ ศาลาจัตุรมุข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนอื 
วัดพระธาตุดอยคำ นมัสการขอพรจากหลวงพ่อทันใจ
ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ มากว่า 1,400 ปี 
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สวนสัตว์กลางคืนระดับโลก 
(บัตรเข้าชม+เดินชมสัตว์+รถซาฟาร+ีน้ำพุเต้นระบำ)
อาหารเย็นอิสระในไนท์ซาฟาร ี
20.00   พาทา่นกลับสู่ทีพั่ก อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหาร
กลางวัน    ร้านอาหาร

เย็น          ร้านอาหารทีไ่นท์ซาฟาร ี(ลูกค้าจ่ายเอง)

ท่ีพัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
 ผาช่อ – ไหว้พระพิฆเนศ – วัดต้นแกว๋น - วัดพระธาตุดอยคำ –ไนท์ซาฟารี

วันท่ี 2
 ดอยอนิทนนท์ - น้ำตกแม่ยะ - เจดีย์นภเมทนดีล – น้ำตกวชิรธาร - ไนท์บาร์ซาร์



กำหนดการ
08:30     หลังอาหารเดนิทางสู่จุดสูงสุดของดอยอนิทนนท์

11:00     สักการะพระมหาธาตเุจดย์ีนภเมทนีดล พระมหาธาตเุจดย์ีนภพลภูมสิิร ิ 

14:00     ชมสินค้าชนเผ่าทีต่ลาดม้ง  ชิมกาแฟบ้านแมก่ลางหลวง ชมน้ำตกวชิรธาร 

18:00     ไนท์บาร์ซาร์เชียงใหมเ่พลิดเพลินกับการชมและซื้ อสินค้าท่ีระลึก

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

ตอ่มาได้ต้ังช่ือตามพระนามของพระเจ้าอนิทวชิยนนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม ่องค์ที ่7

พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล - นภพลภูมสิิร ิ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

ไนท์บาร์ซาร์เชียงใหม่   มสิีนค้าของทีร่ะลึกให้ได้เลือกมากมาย

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน    ร้านอาหาร

เย็น          อสิระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

ท่ีพัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
 ดอยอนิทนนท์ - น้ำตกแม่ยะ - เจดีย์นภเมทนดีล – น้ำตกวชิรธาร - ไนท์บาร์ซาร์

วันท่ี 3
บ้านม้งดอยปุย - สวนสัตว์เชียงใหม่ - ตลาดต้นพยอม - สนามบินเชียงใหม่ - กรงุเทพ



กำหนดการ
08:30    หลังอาหารเดินทางไปยัง บ้านม้งดอยปุย    
13:30   
ชมความนา่รักของสัตว์นานาชนดิท่ีสวนสัตว์เชียงใหม่ แวะซื้ อของฝากท่ีตลาดต้นพ
ะยอม 
17:00    เดินทางไปสนามบินเชียงใหม่ เช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:55    เหนิฟ้าจากสนามบินเชียงใหม่ สายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD3430
21:05    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ   

สถานท่ีท่องเท่ี
ยว บ้านม้งดอยปุย    เป็นหมู่บ้านชาวเขา

ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวได้มาเย่ียมเยือนสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเขา
สวนสัตว์เชียงใหม่  ชมความนา่รักของสัตว์นานาชนดิ
ตลาดต้นพะยอม    แวะซื้ อของฝากเมืองเหนอื

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน    ร้านอาหาร

วันท่ี 3
บ้านม้งดอยปุย - สวนสัตว์เชียงใหม่ - ตลาดต้นพยอม - สนามบินเชียงใหม่ - กรงุเทพ

ราคาน้ีรวม

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
ค่าท่ีพัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณเีศษ เสรมิเตียงพัก 3 ท่าน) 
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย  / ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มท่านละ 300
บาท
อาหาร 5 ม้ือ 
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ราคาน้ีไมร่วม  



ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - 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/1031
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