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แพค็เกจทัวร์เชยีงใหม่ สายทำบญุ 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว
โดยเครือ่งบิน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - เชียงใหม่

 นมัสการ ใหว้พระ

 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
อนสุาวรย์ีครบูาศรวิีชัย 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยคำ
วัดรำ่เปิง (ตโปทาราม)
วัดสวนดอกหรอืวัดบุปผาราม
อุโบสถเงิน วัดศรสีุพรรณ

 ตื่นตากับ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 
เวียงกุมกาม

สบายๆกับ

 น้ำพุร้อนสันกำแพง
ศูนย์หัตถกรรมทำรม่บ่อสร้าง

 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 เป็นไกด์
ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000.-

 

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน

 รายละเอียด

วันท่ี 1
  วัดเจดีย์หลวง – วัดพันเตา - ครบูาศรวิีชัย -  พระธาตุดอยสเุทพ

การเดินทาง ช่วงเช้า   
00.00   พบกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ันผู้ โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน... เจ้าหน้าท่ีของ AtSiamTour คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

00.00   เหนิฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเท่ียวบินท่ี...  

00.00   เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ  ออกเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองเชียงใหม่ เช่น  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  วัดพันเตา พระเจดีย์จุฬามณี

ช่วงบ่าย
เดินทางใหว้พระต่อยัง วัดอุโมงค์เถระ  อนสุาวรย์ีครบูาศรวิีชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพ 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า      
พาคณะชม วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรยีกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคารวัดโชติการาม  เจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ
มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ท่ีปัจจุบันมีขนาดความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ท่ีมี ความสำคัญท่ีสุดองค์หนึง่ในเชียงใหม่

เดินไปยัง วัดพันเตา ติดกับวัดเจดีย์หลวง วิหารเดิมเป็นหอคำหรอืท้องพระโรงหน้าของพระเจ้ามโหตรประเทศ
เป็นอาคารเครือ่งไม้แบบพื้ นเมืองซุ้ มประตูประดับไม้แกะสลักรปูนกยูงอันเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนอืซึ่งมองดูวิจิตรและสง่างาม 

พระเจดีย์จุฬามณี หรอื พระธาตุอินทร์แขวนเป็น เจดีย์ท่ีบรรจุเครือ่งทรงและพระเมาฬขีองเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งทรงสละท้ิงเม่ือคราวออกผนวช และยังเป็นท่ีเก็บรักษาพระเขี้ ยวแก้ว
ของพระพุทธองค์ หลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพอีกด้วยเม่ือเจดีย์ จุฬามณเีป็นเจดีย์ท่ีอยู่ไกลถึงสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ จึงมีการสมมติให้เจดีย์องค์หนึง่ในประเทศพม่าเป็นท่ีกราบ ไหว้แทน
โดยมีตำนานเล่าว่าพระอินทร์เป็นผู้ นำลามาแขวนไว้รมิหน้าผาให้ ผู้ คนบูชา คนไทยจึงเรยีกเจดีย์องค์นี้ ว่า พระธาตุอินทร์แขวน

ช่วงบ่าย  
พาท่านออกเดินทางสู่ วัดอุโมงค์เถระ ความพิเศษของวัดแหง่นี้ มีความแตกต่างจากวัด   อื่นท่ัวไปก็ตรงท่ีมีอุโมงค์ตรง ตามชื่อของวัด ซึ่งสาเหตุท่ีมีการสร้างในรปูแบบเช่นนี้ ก็  
เนือ่งมาจากความเลื่อมใสของพระเจ้ากือนาธรรมมิกราช ท่ีทรงมีความเลื่อมใสต่อพรมหาเถรจันทร์ ผู้ ซึ่งเชี่ยวชาญในพระตรัยปิฎก
จึงโปรดให้สร้างอุโมงค์ข้ึนเพื่อให้พระรปูนี้ ใช้เป็นสถานท่ีในการวิปัสสนา กรรมฐาน ชื่อจึงเปลี่ยนจากเดิมคือวัดเวฬกัุฏฐาราม มาเป็นวัดอุโมงค์และในส่วนต่อท้ายชื่อท่ีว่า สวนพุทธธรรม
น้ันก็มาจากพระปัญญานันทภิกขุ เป็นผู้ ต้ังให้เพื่อใช้เรยีกป่าผืนใหญ่ท่ีต้ังอยู่ใกล้เคียงโดยรอบ กินเนื้ อท่ีประมาณ 150 ไร่

นมัสการ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  ต้ังอยู่ตรงทางข้ึนดอยสุเทพ ก่อนถึงน้ำตกห้วยแก้ว
ครบูาศรวิีชัยเป็นนักบุญแหง่ล้านนาไทยผู้ เป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่ครบูาศรวิีชัยเป็นผู้ รเิร ิม่ชักชวนให้ประชาชนชาวเหนอืรว่มแรงรว่มใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยข้ึน
ไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ 

ข้ึนไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
เป็นวัดท่ีสำคัญแหง่หนึง่ของจังหวัดเชียงใหม่นักท่องเท่ียวซึ่งเดินทางไปเชียงใหม่จะต้องข้ึนไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคนถ้าหากใครไม่ได้ข้ึนไปนมัสการแล้วถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่
 วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้  ไม่รวมค่ารถราง

จากน้ันพาคณะซื้ อของฝากเชียงใหม่ไนท์บาซาร์ เดินเท่ียว ชิมช้อป และรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  กรณตีรงกับวันอาทิตย์โปรแกรมจะปรับเป็นถนนคนเดินเชียงใหม่

อาหาร มื้ อกลางวัน      
ร้านอาหาร

มื้ อเย็น           
ตามอัธยาศัย

ท่ีพัก โรงแรมเชียงใหม่แกรนท์ ใกล้กาดรนิคำ ถนนนมิมาน  หรอืเทียบเท่า

http://www.chiangmaigrandview.com/?lang=th


วันท่ี 2
เมืองเชียงใหม่ - บ้านแม่กำปอง 

การเดินทาง ช่วงเช้า     
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว อุทยานหลวงราชพฤกษ์  วัดพระธาตุดอยคำ

ช่วงบ่าย    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อยัง วัดรำ่เปิง (ตโปทาราม)  วัดสวนดอกหรอืวัดบุปผาราม
 ชมอุโบสถเงิน วัดศรสีุพรรณ 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า     
ชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรอืชื่อเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์
จัดสร้างข้ึน เนือ่งในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ 60
พรรษาในวันท่ี 9 มิถุนายน 2549 และทรงเจรญิพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันท่ี 5
ธันวาคม 2550 เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ศูนย์กลางการเรยีนรู้ พืชสวนโลก
มีการจัดแสดงพันธ ุ์ ไม้หลากหลายชนดิการจัดแสดงนทิรรศการด้านการเกษตรและ    อื่น ๆ
เพื่อการเรยีนรู้ สำหรับเยาวชนและ ประชาชนท่ัวไป เพื่อการศึกษางานวิจัย
และเป็นแหล่งพบปะกันในกลุ่มเกษตรกร ภายในพื้ นท่ีมีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม

เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ กราบสักการะขอพรวัดพระธาตุดอยคำวัด ต้ังอยู่บนดอยคำ
มีอายุกว่า 1,300 ปีและถือว่าเป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหม่เทือกเขาถนนธงชัย
ด้านทิศตะวันตกบนเทือกเขาเหล่าน้ันจะเป็นท่ีประดิษฐานขององค์พระเจดีย์สำคัญและเก่าแก่
คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ถึง 2 องค์พระเจดีย์
แต่ละแหง่ถูกสถาปนาข้ึนโดยพระมหากษัตรย์ิในสมัยหรภิุญชัยและล้านนาตามลำดับ

ช่วงบ่าย  
ไปยัง วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ชมพระธาตุเจดีย์ทรงพิเศษหนึง่ในสามของเมืองเชียงใหม่
จุดดสำคัญของวัดแหง่นี้ คือพระมหาธาตุเจดีย์รปูทรงแปลกตา
มีตัวเรอืนธาตุทรงกลมซ้อนกันเจ็ดช้ัน แต่ละช้ันเป็นซุ้ มจระนำประดิษฐานพระพุทธรปู
เจดีย์ลักษณะพิเศษแบบนี้ ในเชียงใหม่ ปรากฏเพียงสามแหง่เท่าน้ัน
องค์หนึง่คือท่ีวัดรำ่เปิงแหง่นี้  ส่วนอีกสององค์คือเจดีย์วัดพวกหงส์และท่ีวัดเจดีย์ปล่องเท่าน้ัน

เดินทางต่อยัง วัดสวนดอกหรอืวัดบุปผาราม เป็นพระอารามหลวงช้ันตร ีชนดิสามัญ      
สังกัดคณะสงฆ์มหานกิาย  ปัจจุบันได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ
ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากร วัดสวนดอกในอดีตน้ันเป็นสวนดอกไม้
ของเจ้านายฝ่ายเหนอื 

ชม อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ สร้างโดยชาวบ้าน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อนรัุกษ์  
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรมเครือ่งเงิน ใช้งบประมาณ 25 ล้านบาท
ดำเนนิการสร้างมาแล้ว 8 ปีกว่า ใช้งบประมาณไป 12 ล้านบาทเศษ งานเสรจ็ไป 60%
ตอนนี้ ยังขาดทุนทรัพย์อีกประมาณ 13 ล้านบาท
ในการดำเนนิการส่วนประดับตกแต่งศิลปหัตถกรรมเครือ่งเงิน ท้ังภายในและภายนอก
ผู้ หญิงห้ามเข้าอุโบสถ แต่ถ้ายืนมองจากด้านนอกก็มองเข้าไปถึงด้านในได้

อาหาร มื้ อเช้า            
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
ร้านอาหาร

มื้ อเย็น            
ขันโตกดินเนอร์พร้อมชมโชว์

ท่ีพัก โรงแรมเชียงใหม่แกรนท์ ใกล้กาดรนิคำ ถนนนมิมาน  หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 3
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ – เวียงกุมกาม -น้ำพุร้อนสันกำแพง-รม่บ่อสร้าง

http://www.chiangmaigrandview.com/?lang=th


การเดินทาง ช่วงเช้า        
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ เวียงกุมกาม 

ช่วงบ่าย          
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อยัง  น้ำพุร้อนสันกำแพง  ศูนย์หัตถกรรมทำรม่บ่อสร้าง หลังจากซื้ อของฝาก
ได้เวลาสมควรนำเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ เพือทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00  เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบิน...

00.00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ ภาพ

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า 
เท่ียวชม พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ ท่ีนี้ จะมีพระพิฆเนศปางต่างๆ เป็นจำนวนมาก
มีส่วน  จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์และนทิรรศการ เทวสถานของการประกอบพิธกีรรมสักการบูชาพระพิฆเนศมีทุกวัน
และวันสำคัญต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศ

ช่วงบ่าย
ผ่อนคลายท่ี น้ำพุร้อนสันกำแพง
เป็นแหล่งน้ำพุร้อนท่ีมีชื่อเสียงมาเนิน่นานควบคู่กับการท่องเท่ียวของเมืองเชียงใหม่เช่นกัน บรรยากาศรม่รืน่
สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอกนานาพรรณ และ
ได้ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติท่ีมาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พื้ นโลกก่อกำเนดิน้ำร้อนท่ีมีอุณหภูมิถึง
100 องศาเซลเซียส น้ำร้อนอันเดือด พล่านพุ่งข้ึนจากใต้พื้ นพิภพสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15
เมตร เป็นธรรมชาติท่ีนา่ท่ึงเป็นอย่างมาก

เย่ียมชม ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง
เป็นสินค้าท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านานหลายชั่วอายุคนแล้ว ซึ่งนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางไปเท่ียวเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะต้องแบ่งเวลาแวะเวียนไปท่ีอำเภอสันกำแพง เพื่อชมและเลือกซื้ อรม่บ่อสร้าง
ท่ีบ้านบ่อสร้างเป็นท่ีระลึกติดมือกลับมา ถือเป็นสินค้าพื้ นเมืองท่ีได้รับความนยิมอย่างมากในหมู่นักท่องเท่ียว
ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 ม้ือเช้า
ห้องอาหารโรงแรมท่ีพัก

มื้ อกลางวัน  
ร้านอาหาร

วันท่ี 3
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ – เวียงกุมกาม -น้ำพุร้อนสันกำแพง-รม่บ่อสร้าง

(เงื่อนไข)
ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพัก จำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่ารถตู้  วีไอพี ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์บรกิารตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.- บาท
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ ดอนเมือง - เชียงใหม่
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าใช้าจ่ายส่วนตัว ค่าเครือ่งดื่ม มีแอลกอฮอลล์

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ



� รูปภาพ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/northern/940

https://www.atsiamtour.com/northern/940
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