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แพค็เกจทัวร์ เชยีงใหม่ ม่อนแจม่ ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน พัก 4
ดาว โดยเครือ่งบิน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - เชียงใหม่

นมัสการ ใหว้พระ

พระบรมธาตุดอยสุเทพ
หลวงพ่อทันใจท่ี วัดพระธาตุดอยคำ

ตื่นตากับ

พระตำหนักภูพิงค์ 



อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิตต์
ไรส่ตอเบอร์รี ่แม่รมิ
น้ำตกวชิรธาร

สบายๆช้อบกับ

ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่  
ตลาดม้ง  

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง 2 - 4  คน 7,500.-

 เดินทาง  5 - 6  คน   7,200.-

 เดินทาง  7 - 9 คน 6,900.-

หมายเหตุ..
- เดินทาง 2-5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าท่ี
เป็นไกด์ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่ม
วันละ 1,000.-

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
หอคำหลวง – พระธาตุดอยคำ – ดอยสเุทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – วัดอโุมงค์



การเดินทาง ช่วงเช้า  
00.00  พบกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ันผู้ โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน...
เจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

00.00  เหนิฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเท่ียวบินท่ี...  

00.00  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ
 พร้อมนำสู่สถานท่ีท่องเท่ียว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขอพรจากหลวงพ่อทันใจ  

ช่วงบ่าย
เดินทางท่องเท่ียวชม  นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ

วันท่ี 1
หอคำหลวง – พระธาตุดอยคำ – ดอยสเุทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – วัดอโุมงค์



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
10.30  เท่ียวชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมเท่ียวชมหอคำหลวง
ก่อนพาท่านเดินทางข้ึนนมัสการหลวงพ่อทันใจท่ี
วัดพระธาตุดอยคำ ท่ีมีชื่อเสียงในเรือ่งของความศักดิ์ สิทธ ิ์ โชคลาภต่างๆ
ท่ีหากใครขอพรก็จะได้สมหวังดั่งปรารถนาแทบทุกประการ

ช่วงบ่าย
นมัสการ พระบรมธาตุดอยสุเทพ  เชิงดอยอยู่หา่งจาก ตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 6
กิโลเมตร และบนเส้นทางข้ึนสู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร ก็มีสถานท่ีท่องเท่ียว ต่างๆ
ให้เท่ียวชมได้ตลอด

ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า ดอยอ้อยช้าง สำหรับดอยสุเทพท่ีเรยีกกันในปัจจุบันนี้ เป็น
ชื่อท่ีได้มาจาก พระฤาษวีาสุเทพ  ซึ่งเคยบำเพ็ญตบะอยู่ท่ีเขาลูกนี้ เม่ือพันกว่าปีมาแล้ว 

พาท่านเท่ียวชมพระตำหนักภูพิงค์   พระตำหนักแหง่นี้
ใช้เป็นท่ีประทับในโอกาสท่ีเสด็จพระราชดำเนนิแปรพระราชฐานมาประทับแรม
ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน และเย่ียมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนอื
รวมท้ังเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะท่ีเข้ามาเจรญิสัมพันธไมตรกัีบไทยในโอกาสต่างๆ
การท่ีทรงเลือกสร้างท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เนือ่งจากมีอากาศเย็นสบาย ภูมิประเทศสวยงาม

วัดอุโมงค์   สวนพุทธธรรม  มีจุดท่ีนา่สนในหลายจุด อาทิ อุโมงค์ใต้พระเจดีย์ 700 ปี
ท่ีมีความแปลกแบบท่ีไม่สามารถพบเหน็ได้จากวัดท่ัวไป โดยเป็นอุโมงค์ท่ีเชื่อมต่อกันถึง 4
อุโมงค์
ด้านนอกอุโมงค์มีลานเศียรพระพุทธรปูสกุลช่างพะเยาท่ีให้ความรู้ สึกขลังยามท่ีเดินชม
นอกจากน้ันยังมีหอธรรมโฆษณ์ พิพิธภัณฑ์ เสาอโศกจำลอง ลานธรรม
เกาะกลางน้ำทำบุญให้อาหารปลาฯ
รายล้อมไปด้วยความรม่รืน่และสถานท่ีปฏิบัติทางสงฆ์

อาหาร มื้ อกลางวัน  
แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น 
มื้ อเย็น      
ขันโตกดินเนอร์ ท่ีร้าน สิบสองปันนา

ท่ีพัก เชียงใหม่แกรนด์วิว  หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 1
หอคำหลวง – พระธาตุดอยคำ – ดอยสเุทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – วัดอโุมงค์



วันท่ี 2
 ไรอ่งุ่น - ม่อนแจ่ม – น้ำตกแม่สาน้อย – ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่

การเดินทาง ช่วงเช้า      
เดินทางเท่ียวชมทางเดินชมธรรมชาติ สกายวอร์คท่ีสวยท่ีสุดของไทย  ไรส่ตอเบอร์รี่
แม่รมิ
ช่วงบ่าย     
เดินทางต่อเพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียว  ไรอ่งุ่นเอเดน   ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงช้า
09.00 น.     พาท่านเดินทางเท่ียวชมทางเดินชมธรรมชาติ
สกายวอร์คท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทยท่ี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิตต์  

จากน้ันพาทุกท่านออกเดินทางสู่  ไร่สตอเบอร์รี่ม่อนฮัก
อำเภอแม่รมิ ไรส่ตรอว์เบอร์รท่ีีสด สะอาด ไร้สารพิษ ต้ังอยู่ท่ามกลางภูเขา
อากาศท่ีเย็นสบาย  ตกแต่งอย่างสวยและนา่รัก
ทางไรยั่งได้จัดมุมถ่ายภาพไว้ให้กับผู้ มาเยือน ม่ีทางเดินชมได้ท่ัวไร่
ร้อมร้านขายของฝากให้นักท่องเท่ียวได้เลือกซื้ อกันอย่างจุใจ
นอกจากนี้ ยังมีร้านกาแฟให้ได้นัง่เล่นชิล ๆ
ช่วงบ่าย
พาท่านเข้าเท่ียวชม ไร่องุ่นเอเดน  ต้ังอยู่ในอำเภอแม่รมิ ระหว่างทางข้ึนไปม่อนแจ่ม
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮติในแม่รมิ
เป็นไรอ่งุ่นไร้เมล็ดท่ีเปิดให้ นักท่องเท่ียวได้เข้าชมและถ่ายรปูสัมผัสกับไรงุ่่นพวงโต
ท่ีห้อยระย้าจากต้น ละลานตามาก ซึ่งเราสามารถเข้าไปเลือก ตัดจาก
ต้นมาชั่งน้ำหนักด้านอกได้

พาท่านแวะเท่ียวชม ม่อนแจ่ม ให้เวลากับท่านได้ถ่ายรปูได้ทุกมุมของม่อนแจ่ม

พาคณะเดินเล่นเท่ียวชมและช้อปป้ิงสินค้าของฝากจากเมืองเหนอืท่ี  ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่
 เป็นแหล่งจำหนา่ยสินค้าขนาดใหญ่ มีสินค้าให้เลือกสรร มากมายหลากหลายประเภท
ท้ังสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น สินค้าพื้ นเมือง จำพวกเครือ่งประดับตกแต่ง เสื้ อผ้า
ของท่ีระลึก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟ ฯลฯ
หรอืจะเป็นสินค้าแฟชั่นก็มีให้เหน็อยู่โดยท่ัวไป รวมท้ังของกิน เช่น ขนมจีนน้ำเงี้ ยว/น้ำยา
ของ ทานเล่น โรตี ฯลฯ



อาหาร มื้ อเช้า    
ห้องอาหารของโรงแรม

มื้ อกลางวัน
รมิน้ำตกแม่สาน้อย

มื้ อเย็น    
ตามอัธยาศัย

ท่ีพัก เชียงใหม่แกรนด์วิว  หรอืเทียบเท่า 

วันท่ี 2
 ไรอ่งุ่น - ม่อนแจ่ม – น้ำตกแม่สาน้อย – ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่

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

การเดินทาง ช่วงเช้า  
เดินทางสู่จุดสูงสุดของดอยอินทนนท์ และชมสถานท่ีท่องเท่ียวบรเิวณไกล้เคียง
เช่น ชมน้ำตกวชิรธาร 

ช่วงบ่าย
ชม พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนดีล พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิร ิตลาดม้ง
ก่อนท่ีจะเดินทางกลับยังตัวเมืองเชียงใหม่ เวลาสมควรประมาณ 17.00 น.
เดินทางต่อยังสนามบินเชียงใหม่ เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00  เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน... เท่ียวบินท่ี...

00.00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ ภาพ 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
10.00 น.   ออกเดินทางมายัง น้ำตกวชิรธาร ความงามแหง่ดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า
น้ำตกตาดฆ้องโยง
ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช
สยามมกุฎราชกุมาร

ช่วงบ่าย



พาทุกท่านออกเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 เป็นยอดดอยท่ีสูงท่ีสุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดสิ้ นสุดของทางหลวงหมายเลข
1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นท่ีต้ังสถานเีรดาร์ของกองทัพอากาศไทย
และเป็นท่ีประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  มีพื้ นท่ีครอบคลุมอยู่ในท้องท่ีอำเภอดอยหล่อ
อำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้ อท่ีประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร
หรอื 301,500 ไร ่ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน
มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของเทือกเขาหมิาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน
พม่า เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน
ประเทศไทยสภาพภูมิประเทศท่ัวไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน
มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด สูงจาก ระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร
ยอดเขาท่ีมีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,330 เมตร

ป่าอินทนนท์นี้ เป็นแหล่งกำเนดิของต้นน้ำแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม
แม่ขาน และเป็นส่วนหนึง่ของต้นน้ำแม่ปิงท่ี ให้พลังงานไฟฟ้าท่ีเขื่อนภูมิพล
มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม เช่น น้ำตกต่าง ๆ โดยเฉพาะ น้ำตกแม่ยะ
ท่ีได้ชื่อว่าสวยท่ีสุดของประเทศ

จากน้ันพาท่านแวะถ่ายรปู ณ จุดชม กิ่วแม่ปาน  สมาชิกถ่ายรปูตามอัธยาศัย
 
ใกล้กันน้ันท่านสามารถเย่ียมชมความงดงามของ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล
องค์สีน้ำตาล ประดิษฐานอยู่บนท่ีสูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย
เคียงคู่กับ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ องค์สีม่วงอมชมพู ต้ังอยู่บนกิโลเมตรท่ี ๔๑.๕
ทางด้านซ้ายมือ สร้างข้ึนโดยกองทัพอากาศรว่มกับพสกนกิรชาวไทย
โดยพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนดีล สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนือ่งในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๐
และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิรสิร้างถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนีาถเนือ่งในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเม่ือปี
พ.ศ.๒๕๓๕เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว ท่ีพระมหาสถูปเจดีย์อันย่ิงใหญ่เพียงฟ้าจดดินองค์นี้
ได้ประดิษฐานอย่างสง่างาม เป็นท่ีเคารพสักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์ 

15.00 น.    ใกล้กันน้ันท่านสามารถแวะเย่ียมชมตลาดม้ง ณ อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์
ท่ีนีเ่ป็นเหมือนร้านค้าชุมชนท่ีนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท้ังผักผลไม้ ท้ังของสดและของแห้ง
รวมไปถึงของท่ีระลึก และเสื้ อผ้า ต่าง ๆ นานา มาวางขายราคาก็เท่า ๆ กัน
แล้วแต่ว่าจะต่อรองราคาได้มากน้อยแค่ไหน

17.00 น.    ส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรอืจุดนัดพบ

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



อาหาร มื้ อเช้า        
หัองอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ณ ร้านอาหาร

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

(เงื่อนไข)

อัตรานี้ รวม

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน  
ค่าท่ีพัก 2 คืน  (พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,200 บาท) 
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย(ต่างชาติเพิ่ม 300 บาท)+อาหาร 6 ม้ือ 
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ ไม่รวม  

ค่าต๋ัวเครือ่งบินเดินทางไป-กลับ
ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนอืจากรายการระ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

 



ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/northern/939

https://www.atsiamtour.com/northern/939
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