 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 7 ธ.ค. 2018 16:39

แพค็ เกจทัวร์เชยี งใหมใ่ จดี 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
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนดี ล
วัดต้นเกว๋น

ตื่นตากั บ
ผาช่อตั้ งอยู่ใน อำเภอดอยหล่อ
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
อุทยานแหง่ ชาติดอยอินทนนท์
น้ำตกวชิรธาร
สบายๆกั บ
ไนท์บาร์ซาร์ เชียงใหม่
ศูนย์หัตถกรรมทำรม่ บอ่ สร้าง
ร้านวนัสนันท์ ของฝาก

ราคา



จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา/คน

เดินทาง 2 - 3 คน ( รถเก๋ง )
เดินทาง 4 - 5 คน ( รถ 6 ที่นัง่ )
เดินทาง 6 - 9 คน ( รถต้ ู )

7,500.7,250.6,990.-

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


รายละเอียด

วันที่ 1

ผาชอ่ – อทุ ยานหลวงราชพฤกษ์ – บ้านม้งดอยปุย –เชียงใหมไ่ นท์ซาฟารี

วันที่ 1

ผาชอ่ – อทุ ยานหลวงราชพฤกษ์ – บ้านม้งดอยปุย –เชียงใหมไ่ นท์ซาฟารี

การเดินทาง ช่วงเช้า
00.00 พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้ นผ้ โู ดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน...
ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
00.00 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินเชียงใหมด่ ้ วยเที่ยวบินที่...
00.00 เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ
นำเดินทางสู่อำเภอดอยหล่อพาท่านเที่ยวชมผาช่อ ชมพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตอ่ ร้านกาแฟกลางลำห้วยบ้านกระตา่ ย วัดต้นเกว๋น ไนท์ซา
ฟารี เชียงใหม่
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
รับคณะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ก่อนพาคณะเที่ยวก่อนเดินทางสู่อำเภอดอยหล่อ
เที่ยวชมผาช่อ ตั้ งอยใู่ น อำเภอดอยหลอ่ ในความดูแลของอุทยานแหง่ ชาติแมว่ าง
เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของ
ลมฝนจนทำให้แผน่ ดินที่เชื่อกันวา่ เมื่อหลายร้อยปี
หรอื พันปีกอ่ นบรเิ วณแหง่ นี้เคยเป็นทางเดินของแมน่ ้ ำปิง ซึ่งสังเกตได้จากก้อนกรวดหนิ
กลมมนกระจัดกระจายอยใู่ นเนื้ อดินจำนวนมาก
จนกระทั่งแมน่ ้ ำปิงได้เปลี่ยนสายย้ายทิศไหลผา่ นไปที่อื่น บรเิ วณนี้ก็ได้ถูกยกตัวเป็น
เนนิ เขาสงู ตะกอนแมน่ ้ ำปิงกอ่ ตัวทับถมกันเป็นชั้ นๆ
ผ่านกลายเวลาและถูกกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผาและเสาดินที่มีรปู รา่ งแปลกตาคล้าย
กับที่แพะเมืองผีในจังหวัดแพร่ หรอื ละลุในจังหวัด สระแก้ว มีลักษณะที่เตี้ยกว่า
ซึ่งต่างกับ ผาช่อ ซึ่งมีลักษณะเป็นกำแพงและเสาหนิ ขนาดใหญ่ลวดลายแปลกตา
มีขนาดสูงใหญร่ าว 30 เมตร เป็นบรเิ วณกว้างนับร้อยเมตร
และยังพบรังผึ้งขนาดใหญอ่ ยตู่ ามหน้าผา
จำนวนมากสร้างความตื่นตาตื่นใจแกผ่ ้ ทู ี่เข้าไปเที่ยวชม
พาเที่ยวชม พิพิธภั ณฑ์พระพิฆเนศ
หนึง่ เดียวในเมืองไทยที่รวบรวมศิลปวัตถแุ ละเทวปฏิมากรรมเกี่ยวกับพระพิฆเนศ
ผ้ เู ป็นเทพแหง่ ความสำเรจ็ ในปางตา่ งๆ กวา่ 1,000 องค์ ที่แหง่ นี้เกิดขึ้นโดยคณุ ปัณฑร
ทีรคานนท์ ผ้ มู ีความสนใจและศึกษาเรือ่ งราวเกี่ยวกับพระพิฆเนศ มายาวนานกว่า 30 ปี
ด้วยอิทธพิ ลจากผ้ เู ป็นบิดา ประกอบกับความสนใจส่วนตัวเขาสะสมรปู เคารพ

เทพเจ้าองค์นมี้ าตั้ งแต่อายุ 19 ปี และในท้ายที่สุดก็ได้ตัดสินใจซื้อที่ดิน 5 ไร่
วันที่ 1 เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศขึ้นมา
ี ์ พระพิฆเนศ
ผาชอ่ – อทุ ยานหลวงราชพฤกษ
–เชียั บงใหม
นท์ซาฟาร
ั ทธาในองค
เพื่อเป็นแหล่งเรยี นร์ –้ แู บละที
ผ้ เู ลื่อไ่ มใสศร
้ านม่เคารพบ
้ งดอยปูชุยาสำหร
ช่วงบ่าย
พาทุกทา่ นออกเดินทางถึงวั ดต้นเกว๋น เป็นวัดเกา่ แกท่ ี่มีลักษณะงดงามมาก
สิ่งที่นา่ สนใจคือ ศาลาจัตุรมุข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนอื นอกจากนี้
ศิลปกรรมล้านนาดั้ งเดิมภายในวัดนี้ยังจัดวา่ เป็นต้นแบบที่สมบูรณ์และมีคณุ คา่ มาก
สมาคมสถาปนกิ สยาม
ประกาศให้เปน็ อาคารอนรุ ั กษ์ดีเดน่ เมื่อปี พ.ศ. 2532 วัดต้นเกว๋น
เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้า
นนา ที่งดงามและทรงคุณค่า แม้จะได้รับการบูรณะซ่อมแซม
แต่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะแบบดั้ งเดิม วิหารวัดต้นเกว๋นต้นแบบหอคำหลวงที่งานพืชสวนโลก
นำทา่ นนมั สการหลวงพ่อทั นใจ ที่วัดพระธาตุดอยคำ
เป็นพระวัดคบู่ ้ านคเู่ มืองของชาวเชียงใหมม่ ากวา่ 1,400 ปี
เป็นสถานอันศักด์ สิ ิทธ์ เิ ป็นศูนย์รวมน้ำใจของผ้ ทู ี่นับถือศาสนาพุทธเลยก็วา่ ได้นอกจากนี้
พระครสู นุ ทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตดุ อยคำ ยังเลา่ วา่ ผ้ ทู ี่โชคดีมีบญุ หลายราย
ได้รับโชคจากการเข้ามากราบนมัสการพระธาตแุ ละหลวงพอ่ ทันใจอันศักด์ สิ ิทธ์ กิ ั นทั้ งสิ้น
ทั้ งนี้ผ้ ทู ี่เข้ามาที่นเี่ พื่อมานมัสการกราบไหว้สว่ นใหญจ่ ะมีธปู เทียนและดอกมะลิ (50
พวงขึ้นไป) แล้วนำมากราบนมัสการขอพรผ้ นู ั้ นจะโชคดี
นากจากนี้ วั ดพระธาตุดอยคำ ยังมีลานชมวิว
ที่สามารถมองเหน็ วิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดั่งสวรรค์บนดินได้อีกจุดหนึง่
นอกจากที่ลานชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
และนอกจากนี้ยามคำ่ คืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเหน็ องค์พระธาตุเหลืองอร่
ามสวา่ งไสว งดงามยิ่งนัก
18.00 เดนิ ทางถึงเชยี งใหมไ่ นท์ซาฟารพี าทา่ นเทีย่ วชมสวนสัตว์กลางคนื ระดับโลก
บัตรเข้าชม+เดินชมสัตว์+รถซาฟาร+ี น้ำพเุ ต้นระบำ อาหารเย็นอิสระในไนท์ซาฟารี
20.00
พาทุกท่านกลับสู่ท่พี ั กด้วยความปลอดภัยที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่พร้อมความประทั
บใจ

วันที่ 1

ผาชอ่ – อทุ ยานหลวงราชพฤกษ์ – บ้านม้งดอยปุย –เชียงใหมไ่ นท์ซาฟารี

อาหาร

มื้อกลางวั น
ร้านอาหาร
มื้อเย็น
ที่ร้านอาหาร

ท่ีพัก

โรงแรมเชียงใหมแ่ กรนด์ววิ

วันที่ 2

ดอยอนิ ทนนท์-น้ำตกแมย่ ะ- เจดีย์นภเมทนดี ล –น้ำตกวชิรธาร-ไนท์บาร์ซาร์

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมธรรมชาติ และสถานที่ทอ่ งเที่ยว น้ำตกวชิรธาร
ช่วงบ่าย
เดินทางตอ่ แวะชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว อุทยานแหง่ ชาติดอยอินทนนท์
พระมหาธาตเุ จดีย์นภเมทนดี ล ชมและช้อบตลาดม้ง เชียงใหมไ่ นท์ซาฟารี
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ท่ียว
ออกเดินทางมายัง น้ำตกวชิรธาร ความงามแหง่ ดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า
น้ำตกตาดฆ้องโยง
ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อใหมต่ ามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธริ าช
สยามมกุฎราชกุมาร จากนั้ นพาทา่ นเดินทางถึงกิ่วแมป่ าน
ให้เวลาแกท่ า่ นได้เดินเที่ยวชมจุดชมวิว
ไมร่ วมคา่ เจ้าหน้าที่นำทางอทุ ยานรอบละ200 บาท กรณตี ้ องใช้เจ้าหน้าที่นำทาง
ระยะทางเดิน 3 กิโลเมตร
ช่วงบ่าย
เดินทางถึง อุทยานแห่ง ชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม
2,565 เมตร จุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี
เป็นที่ตั้งสถานเี รดาร์ของกองทัพอากาศไทยและเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานน
ท์ เจ้าเมืองเชียงใหมอ่ งค์สุดท้าย มีพ้ นื ที่ครอบคลุมอยใู่ นท้องที่อำเภอดอยหลอ่

วันที่ 2

อำเภอจอมทองและอำเภอแมแ่ จ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 482.4
ตารางกิโลเมตร หรอื 301,500 ไร่

ดอยอนิ ทนนท์-น้ำตกแมย่ ะ- เจดีย์นภเมทนดี ล –น้ำตกวชิรธาร-ไนท์บาร์ซาร์

อุทยานแห่ง ชาติดอยอินทนนท์ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน
มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ ของเทือกเขาหมิ าลัย พาดผา่ นจากประเทศเนปาล ภูฐาน
พมา่
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยสภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้
อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สดุ สูงจาก ระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร
ยอดเขาที่มีระดับสงู รองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สงู จากระดับน้ำทะเล 2,330 เมตร
ป่าอินทนนท์น้ เี ป็นแหลง่ กำเนดิ ของต้นน้ำแมก่ ลาง แมป่ ่ากอ่ แมป่ อน แมห่ อย แมย่ ะ
แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึง่ ของต้นน้ำแม่ปิงที่ ให้พลังงานไฟฟ้ าที่เขื่อนภูมิพล
มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติท่สี วยงาม เช่น น้ำตกต่าง ๆ โดยเฉพาะ น้ำตกแม่ยะ
ที่ได้ช่อื ว่าสวยที่สุดของประเทศ
ชมความงดงามของ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องค์สีน้ำตาล
ประดิษฐานอยบู่ นที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย
เคียงคกู่ ั บ พระมหาธาตุเจดีย์ นภพลภูมิสิริ องค์สีมว่ งอมชมพู ตั้ งอยบู่ นกิโลเมตรที่
๔๑.๕ ทางด้านซ้ายมือ
สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศรว่ มกับพสกนกิ รชาวไทย โดยพระมหาธาตเุ จดีย์นภเมทนดี ล
สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ ั ว
เนือ่ งในวโรกาสทรงเจรญิ พระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐
และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถเนือ่ งในวโรกาสทรงเจรญิ พระชนมพรรษาครบ ๕
รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕เป็นเวลากวา่ ๒๐ ปีแล้ว
ที่พระมหาสถูปเจดีย์อันยิ่งใหญเ่ พียงฟ้ าจดดินองค์น้ ี ได้ประดิษฐานอยา่ งสงา่ งาม
เป็นที่เคารพสักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์
แวะเยี่ยมชม ตลาดม้ ง ณ อทุ ยานแหงช่ าติดอนอินทนนท์
ที่นเี่ ป็นเหมือนร้านค้าชมุ ชนที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้ งผักผลไม้ ทั้ งของสดและของ
แห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเสื้อผ้า ตา่ ง ๆ นานา มาวางขายราคาก็เทา่ ๆ กัน
แล้วแต่ว่าจะต่อรองราคาได้มากน้อยแค่ไหน
พาทกุ ท่านเดินทางถึง ไนท์บาร์ซาร์เชียงใหม่ หรอื คนเมืองเชียงใหม่เรยี กสั้ นๆ ว่า
ไนท์บาซาร์
แหลง่ ตลาดนัดของยอดนักช้อปซึ่งสว่ นใหญจ่ ะเป็นชาวตา่ งประเทศตลาดนัดแหง่ นี้อยใู่ จ
กลางเมืองเชียงใหม่ มีของขายหลากหลายผลิตภัณฑ์ตลอดสองข้างทางบนถนนช้างคลาน
สินค้าทั้ งพื้นเมือง เสื้อผ้า เครือ่ งเงิน รองเท้า ผ้า กระเป๋าเดินทาง
ของที่ระลึกไปจนถึงของก็อปมีให้เหน็ เต็มไปหมด ทกุ ทา่ นจะเข้าไปเดินชม เดินช้อป

วันที่ 2

หรอื หาของกิน อาหารเย็นตามอัธยาศัย

ีย์นภเมทน
ดอยอนิ ทนนท์-19.00
น้ำตกแมพาท
ย่ ะ-ุกเจด
–น้ำตกวชิรธาร-ไนท
์ บาร์ซารั ์ บ 4
ั บสู่ท่พี ั กดี ดล้ วยความปลอดภ
ั ยที่โรงแรมระด
ท่านกล

อาหาร

ดาวในตัวเมืองเชียงใหมพ่ ร้อมความประทับใจ
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ที่ร้านอาหาร
มื้อเย็น
อาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก

โรงแรมเชียงใหมแ่ กรนด์ววิ

วันที่ 3

บ้านม้งดอยปุย- สวนสัตว์เชียงใหม-่ ตลาดต้นพยอม-สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางยังบ้านม้ง ดอยปยุ หมบู่ ้ านชาวเขา
ช่วงบ่าย
ชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น
ชมความนา่ รักของสัตว์นานาชนดิ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ แวะซื้อของฝากเมืองเหนอื
ที่ตลาดต้นพะยอม จนถึงเวลาเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
00.00 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน...
00.00 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสด์ ภิ าพ

วันที่ 3

บ้านม้งดอยปุย- สวนสัตว์เชียงใหม-่ ตลาดต้นพยอม-สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดนิ ทางสู่ บ้านม้ ง ดอยปุย เป็นหมบู่ ้ านชาวเขา
ที่เปิดให้นักทอ่ งเที่ยวได้มาเยี่ยมเยือนสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเขา
มีให้บรกิ ารเชา่ ชดุ ชาวม้ง ใสถ่ า่ ยรปู เดินในสวนดอกไม้ มมุ น้ำตกตา่ งๆมากมาย
รวมไปถึงร้านอาหารเชน่ ร้านข้าวซอย อาหารพื้ นเมืองสดุ อรอ่ ย
นอกจากนี้ยังมีร้านค้าขายของฝากและของที่ระลึก เช่น ชุด-หมวกชาวเขา,
สินค้าแฮนด์เมดฝีมือชาวเขาเผ่าม้ง หรอื จะเป็นประเภทของกินเช่น ผลไม้
หรอื ใบชาต่างๆ
ช่วงบ่าย
ชมความนา่ รักของสัตว์นานาชนดิ ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่
เที่ยวเพลินสุขใจไปกับสัตว์น้อยใหญ่
ภายในมีซูอควาเรยี มอโุ มงค์แสดงพันธ์ สุ ั ตว์น้ำหลากหลายสายพันธ์ ุ
รวมเฉพาะบัตรผา่ นประตู
แวะซื้อของฝากเมืองเหนอื ที่ตลาดต้นพะยอม อาทิเช่น น้ำพรกิ หนมุ่ แคบหมู หมูยอ
ไส้อั่ว ฯลฯ
อาหาร

ส่งคณะทุกทา่ นถึงทา่ อากาศยานเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ที่ร้านอาหาร

อัตรานี้รวม
คา่ รถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
คา่ ที่พัก 2 คืน
ค่าธรรมเนยี มเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

อาหาร 5 มื้ อ (เช้า1+เที่ยง3)
คา่ ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป- กลับ
คา่ มินบิ าร์ในห้องพัก และคา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัว เชน่ คา่ โทรศัพท์ คา่ ซักรดี เป็นต้น
คา่ ใช้จา่ ยและคา่ อาหารที่นอกเหนอื จากรายการระบุ
ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7% และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%
คา่ ประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตสว่ นตัว
คา่ อาหารสำหรับทา่ นที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1031

