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ทัวร์เชยีงใหม่ เชยีงราย 4 วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium
Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปจาก กรงุเทพฯ - เชียงใหม่ และกลับจาก เชียงราย - กรงุเทพฯ...เดินทาง
2-5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าท่ี เป็นไกด์ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000 บาท

นมัสการไหว้พระ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
หลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ

ตื่นตากับ



น้ำตกวชิรธาร
สวนดอกไม้ท่ีม่อนแจ่ม
พระตำหนักภูพิงค์ราชนเิวศน์
วัดรอ่งขุน
ไรบุ่ญรอด

สบายๆกับ

ไนท์บาซ่าเชียงใหม่

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

                         2 - 3  คน - รถ 6 ท่ีนัง่ 10,100

                         4 - 5  คน  - รถ 6 ท่ีนัง่ 9,000

                         6 - 10  คน  - รถตู้ 8,500

วันหยุดยาวหรอืเทศกาล รับ 8 ท่านข้ึนไป
ราคาอาจมีการเปลียนแปลง

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
เชียงใหม่ - พระตำหนักภูพิงค์ - วัดพระธาตุดอยสเุทพ - ม่อนแจ่ม - วัดพระธาตดอยคำ -
อทุยานหลวงราชพฤกษ์ - ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่



กำหนดการ
05:30      พบกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ันผู้ โดยสารขาออก
เคัาเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
07:30      เหนิฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเท่ียวบิน...
08:45      เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ
09:45     นำเดินทางสู่ วัดพระตำหนักภูพิงค์ราชนเิวศน์ พระธาตุดอยสุเทพ     
13:30     เท่ียวชมสถานท่ีต่างๆเช่น พระธาตุดอยคำ อุทธยานหลวงราชพฤกษ์
หอคำหลวง ไนท์บาซ่าเชียงใหม่

สถานท่ี
ท่องเท่ียว พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 

พระตำหนักท่ีใช้เป็นท่ีประทับในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระร
าชดำเนนิแปรพระราชฐานมาประทับแรมท่ีจังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เดิมชื่อดอยอ้อยช้าง เป็นเชิงดอยอยู่หา่งจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร
บนเส้นทางข้ึนสู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร
วัดพระธาตุดอยคำ  วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหม่
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ แสดงพันธ ุ์ ไม้นานาชนดิจากท่ัวโลก
ด้านในสามารถชมหอคำหลวง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมท้องถิ่นล้านนา
ภายใต้แนวคิดว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ
ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย” 
ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่  แหล่งจำหนา่ยสินค้าและมีร้านอาหาร มีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย
(หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ สามารถปรับเป็นถนนคนเดินได้)

อาหาร
กลางวัน   บุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น

เย็น         อสิระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

ท่ีพัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
เชียงใหม่ - พระตำหนักภูพิงค์ - วัดพระธาตุดอยสเุทพ - ม่อนแจ่ม - วัดพระธาตดอยคำ -
อทุยานหลวงราชพฤกษ์ - ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่



วันท่ี 2
น้ำตกวชิรธาร - ดอยอนิทนนท์ - เจดีย์นภเมทนดีล - เจดีย์นภพลภูมิสริ ิ

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    

เดินทางชมน้ำตกวชิรธาร น้ำตกผาขนาดใหญ่ ท่ีมีความสูง 15-20 เมตร
ท่ีมีน้ำไหลเยอะตลอดท้ังปี     
ช่วงบ่ายเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนดีล พระมหาธาตเจดีย์นภพลภูมิสิร ิ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว น้ำตกวชิรธาร  เดิมชื่อว่า น้ำตกตาดฆ้องโยง

อยู่ในเขตอุทธยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ เกิดจากลำห้วยแม่กลาง
ท่ีมีต้นกำเนดิอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ มีความสวยงาม หน้าผาสูง ตัวน้ำตกมี 1 ช้ัน
ด้วยความสูงของน้ำตกถึง 70 เมตร
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  
จุดชมวิวก่ิวแม่ปาน กิ่วแม่ปานเป็นเส้นทางธรรมชาติยอดนยิมของผู้ ท่ีมาเยือนอุทยานแหง่ช
าติดอยอินทนนท์ ต้ังอยู่บรเิวณเกือบถึงยอดดอยประมาณ ก.ม.ท่ี 42
มีความสูงประมาณ 2,000 เมตร มีโอกาสเหน็ทะเลหมอกสุดลูกตา
 นอกจากนี้ ยังเป็นอีกจุดท่ีสามารถพบเหน็กุหลาบพันปีได้ในช่วงฤดูหนาว
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล - นภพลภูมิสิร ิ ประดิษฐานอย่างสง่างาม
เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์
บ้านแม่กลางหลวง  หมู่บ้านกะเหรีย่งชนเผ่าปกาเกอะญอ
ซึ่งในอดีตหมู่บ้านนี้ ปลูกไรฝ่ิ่น ชาวบ้านได้เปลี่ยนมาทำการเกษตร เช่น ปลูกกาแฟ
ทำนาข้าว เป็นท่ีมาของนาข้ันบันไดบ้านแม่กลางหลวง
ตลาดม้ง ร้านค้าชุมชนท่ีนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท้ังผัก ผลไม้ ของสด
ของแห้ง ของท่ีระลึกและเสื้ อผ้า มาวางขาย

อาหาร
เช้า         ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน   ร้านอาหาร

เย็น         ขันโตกดนิเนอร์ ทีร้่านสิบสองปันนา

ท่ีพัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว



วันท่ี 3
เชียงใหม่ - เชียงราย - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - วัดรอ่งขุ่น - ไรบุ่ญรอด - ไรเ่ชิญตะวัน

กำหนดการ
08:30    หลังอาหารเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย
ระหว่างทางแวะชมน้ำพุร้อนแม่ขะจาน    
13:00     ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตัวเมืองเชียงราย เช่น วัดรอ่งขุ่น ไรบุ่ญรอด
ไรเ่ชิญตะวัน

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว น้ำพุร้อนแม่ขะจาน  เป็นจุดพักรถระหว่างทางจากเชียงใหม่ไปสู่เชียงราย

วัดร่องขุ่น  สร้างข้ึนจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษติพิพัฒน์
ศิลปินของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ท่ีมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
ไร ่บุญรอด  หรอืสิงห์ปาร์คเชียงราย
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ ุ์  
ไร ่เชิญตะวัน หรอืศูนย์วิปัสสนาสากลไรเ่ชิญตะวัน  ก่อสร้างข้ึนโดยพระมหาวุฒิชัย
วชิรเมธ ีมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

อาหาร
เช้า         ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน   ร้านอาหาร

เย็น         ร้านอาหารรมิน้ำกก

ท่ีพัก เวียงอินทร์ ร ิเวอร์ไซด์ ร ีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 4
สวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุง - ไรช่าฉยุฟง - วัดห้วยปลาก้ัง - สนามบินเชียงราย 



กำหนดการ
 08:30  หลังอาหารเดินทางท่องเท่ียวสวนแม่ฟ้าหลวง หรอืสวนดอยตุง ไรช่าฉุยฟง  
  

14:00   เดินทางสู่พิพิธภัณพ์บ้านดำ วัดห้วยปลาก้ัง  จนได้เวลานัดหมาย
17:00    เดินทางสู่สนามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:55    เหนิฟ้าจากสนามบินเชียงราย สายการบิน...เท่ียวบินท่ี...
21:05    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว สวนแม่ฟ้าหลวง  หรอืสวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม่ประดับเมืองหนาว

ไร ่ชาฉุยฟง  ไรช่าคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย
บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยไรช่าสีเขียวขจีสุดลูกหลููกตา
มีร้านชาจำหนา่ยสารพัดชา 
พิพิธภันฑ์บ้านดำ หรอืบ้านดำสร้างข้ึนโดยอาจารย์ถวัลย์ ดัชน ีศิลปินแหง่ชาติ
ท่ีมีฝีมือทางด้านจิตรกรรม ปฏิมากรรม 
วัดห้วยปลาก้ัง เป็นวัดท่ีต้ังอยู่บนเขา
และมีเนนิเขารายรอบสามารถเหน็วิวท่ีสวยงามและพบโชคธรรมเจดีย์ท่ีสูงถึง 9 ช้ัน 

อาหาร
เช้า         ห้องอาหารโรงแรม 

กลางวัน   ร้านอาหาร

วันท่ี 4
สวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุง - ไรช่าฉยุฟง - วัดห้วยปลาก้ัง - สนามบินเชียงราย 

ราคาน้ีรวม

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
ค่าท่ีพัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณเีศษเสรมิเตียงพัก 3 ท่าน) 
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย / ต่างชาติจ่ายเพิ่มท่านละ 300
บาท
อาหารตามรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์



ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ขาไป กรงุเทพ - เชียงใหม่  // ขากลับ เชียงราย - กรงุเทพ
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/1032
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