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แพค็เกจทัวร์เชยีงใหม่ใจดี 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว โดยเครือ่งบิน
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - เชียงใหม่

 นมัสการ ใหว้พระ

พระบรมธาตุดอยสุเทพ
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนดี
วัดต้นเกว๋น 

 ตื่นตากับ

ผาช่อต้ังอยู่ใน อำเภอดอยหล่อ
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์
น้ำตกวชิรธาร

สบายๆกับ

 ไนท์บาร์ซาร์ เชียงใหม่
ศูนย์หัตถกรรมทำรม่บ่อสร้าง
ร้านวนัสนันท์ ของฝาก

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง
ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ราคา/คน

เดินทาง 2 - 4  คน 7,990.-

เดินทาง  5 - 6 คน 7,750.-



เดินทาง  7 - 9  คน 7,500.-

หมายเหตุ..
เดินทาง 2-5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าท่ี เป็นไกด์
ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000.-

 

จำนวนผู้เดินทาง
ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ราคา/คน

 รายละเอียด

วันท่ี 1
 ผาช่อ– ไหว้พระพิฆเนศ – ร้านกาแฟกลางลำห้วย–วัดต้นเกว๋น-ไนท์บาร์ซ่า

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

00.00  เหนิฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเท่ียวบินท่ี... 

00.00  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ
นำเดินทางสู่อำเภอดอยหล่อพาท่านเท่ียวชมผาช่อ   ชมพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ

ช่วงบ่าย  
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อ ร้านกาแฟกลางลำห้วยบ้านกระต่าย วัดต้นเกว๋น ไนท์บาร์ซาร์
เชียงใหม่



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
พาคณะเท่ียวก่อนเดินทางสู่ อำเภอดอยหล่อ พาท่านเท่ียวชม ผาช่อ ต้ังอยู่ใน
อำเภอดอยหล่อในความดูแลของอุทยานแหง่ชาติแม่วาง
เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติท่ีเกิดจากการกัดเซาะของ
ลมฝนจนทำให้แผ่นดินท่ีเชื่อกันว่าเม่ือหลายร้อยปี
หรอืพันปีก่อนบรเิวณแหง่นี้ เคยเป็นทางเดินของแม่น้ำปิง ซึ่งสังเกตได้จากก้อนกรวดหนิ
กลมมนกระจัดกระจายอยู่ในเนื้ อดินจำนวนมาก จนกระท่ังแม่น้ำปิง
ได้เปลี่ยนสายย้ายทิศไหลผ่านไปท่ีอื่น บรเิวณนี้ ก็ได้ถูกยกตัวเป็น
เนนิเขาสูงตะกอนแม่น้ำปิงก่อตัวทับถมกันเป็นช้ันๆ
ผ่านกลายเวลาและถูกกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผาและเสาดินท่ีมีรปูรา่งแปลกตาคล้าย
กับท่ีแพะเมืองผีในจังหวัดแพร ่หรอืละลุในจังหวัด สระแก้ว แต่ท้ัง 2 แหง่ มีลักษณะท่ีเตี้ ยกว่า
ซึ่งต่างกับ ผาช่อ ซึ่งมีลักษณะเป็นกำแพงและเสาหนิ ขนาดใหญ่ลวดลายแปลกตา
มีขนาดสูงใหญ่ราว 30 เมตร เป็นบรเิวณกว้างนับร้อยเมตร
และยังพบรังผ้ึงขนาดใหญ่อยู่ตามหน้าผา จำนวนมากสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ ท่ีเข้าไปเท่ียวชม

พาเท่ียวชมหนึง่เดียวในเมืองไทย พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
 ท่ีซึ่งรวบรวมศิลปวัตถุและเทวปฏิมากรรมเกี่ยวกับพระพิฆเนศ
ผู้ เป็นเทพแหง่ความสำเรจ็ในปางต่างๆ กว่า 1,000 องค์ ท่ีแหง่นี้ เกิดข้ึนโดยคุณปัณฑร ทีรคานนท์
ผู้ มีความสนใจและศึกษาเรือ่งราวเกี่ยวกับพระพิฆเนศ มายาวนานกว่า 30 ปี
ด้วยอิทธพิลจากผู้ เป็นบิดา ประกอบกับความสนใจส่วนตัว เขาสะสมรปูเคารพ
เทพเจ้าองค์นี้ มาต้ังแต่อายุ 19 ปี และในท้ายท่ีสุดก็ได้ตัดสินใจซื้ อท่ีดิน 5 ไร่
เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
ข้ึนมาเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ และท่ีเคารพบูชาสำหรับผู้ เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ

ช่วงบ่าย   
พาท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟกลางลำห้วยบ้านกระต่าย
แอดเวนเจอร์  ร้านกาแฟสุดเก๋เอาเท้าแช่น้ำท่ีใครๆอยากไปลิ้ มลองซึ่งให้บรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม
พร้อมกับฐานกิจกรรมผจญภัย นัง่แพ พายเรอื ล่องแพ
ปีนเขา และยังมีกาแฟถัง มีโต๊ะบิรกิารท่ามกลางสายน้ำลำธาร ท่ีอยู่ด้านหลัง เฮอืนจนะบูทิค
รสีอร์ท เชียงใหม่ (Huarnjana Boutique Resort, Chiang
Mai) บรรยากาศธรรมชาติแสนสบายรม่รืน่ด้วยต้อนไม้น้อยใหญ่
ส่วนลูกค้าท่ีไม่อยากลงไปแช่น้ำทางร้านก็มีการจัดนัง่รมิน้ำไว้บรกิารลูกค้าอีกด้วย มีบรกิาร wifi ฟร ี

พาทุกท่านสู่ วัดต้นเกว๋น เป็นวัดเก่าแก่ท่ีมีลักษณะงดงามมาก สิ่งท่ีนา่สนใจ
คือ ศาลาจัตุรมุข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนอื นอกจากนี้
ศิลปกรรมล้านนาด้ังเดิมภายในวัดนี้ ยังจัดว่าเป็นต้นแบบท่ีสมบูรณ์และมีคุณค่ามาก
สมาคมสถาปนกิสยามประกาศให้เป็นอาคารอนรัุกษ์ดีเด่นเม่ือปี พ.ศ. 2532 วัดต้นเกว๋น
เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีแสดงออกถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา
ท่ีงดงามและทรงคุณค่า แม้จะได้รับการบูรณะซ่อมแซม
แต่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะแบบด้ังเดิม วิหารวัดต้นเกว๋นต้นแบบหอคำหลวงท่ีงานพืชสวนโลก

ไนท์บาร์ซาร์ เชียงใหม่  หรอืคนเมืองเชียงใหม่เรยีกส้ันๆว่า ไนท์บาซาร์ แหล่งตลาด
นัดของยอดนักช้อปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศตลาดนัดแหง่นี้ อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่
มีของขายหลากหลายผลิตภัณฑ์ตลอดสองข้างทางบนถนนช้างคลาน สินค้าท้ังพื้ นเมือง เสื้ อผ้า
เครือ่งเงิน รองเท้า ผ้า กระเป๋าเดินทาง ของท่ีระลึกไปจนถึงของก็อปมีให้เหน็เต็มไปหมด
ทุกท่านจะเข้าไปเดินชม เดินช้อป หรอื หาของกิน

อาหาร มื้ อกลางวัน    
ร้านอาหารครัวมิตรภาพ

มื้ อเย็น         
ท่ีร้านอาหาร

ท่ีพัก โรงแรมเชียงใหม่แกรนท์ ใกล้กาดรนิคำ ถนนนมิมาน  หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 1
 ผาช่อ– ไหว้พระพิฆเนศ – ร้านกาแฟกลางลำห้วย–วัดต้นเกว๋น-ไนท์บาร์ซ่า

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


วันท่ี 2
 ดอยอนิทนนท์-ดอยก่ิวแม่ปาน- เจดีย์นภเมทนดีล –น้ำตกวชิรธาร-ไนท์ซาฟารี

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมธรรมชาติ และสถานท่ีท่องเท่ียว น้ำตกวชิรธาร 

ช่วงบ่าย    
เดินทางต่อ แวะชมสถานท่ีท่องเท่ียว  อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์
 พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนดีล ชมและช้อบตลาดม้ง  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
ออกเดินทางมายัง น้ำตกวชิรธาร ความงามแหง่ดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า
น้ำตกตาดฆ้องโยง
ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช
สยามมกุฎราชกุมาร จากน้ันพาท่านเดินทางถึงกิ่วแม่ปาน
ให้เวลาแก่ท่านได้เดินเท่ียวชมจุดชมวิว

ไม่รวมค่าเจ้าหน้าท่ีนำทางอุทยานรอบละ200 บาท กรณต้ีองใช้เจ้าหน้าท่ีนำทาง
ระยะทางเดิน 3 กิโลเมตร

ช่วงบ่าย  
เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  เป็นยอดดอยท่ีสูงท่ีสุดของแดนสยาม 2,565
เมตร จุดสิ้ นสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี
เป็นท่ีต้ังสถานเีรดาร์ของกองทัพอากาศไทยและเป็นท่ีประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์
เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย มีพื้ นท่ีครอบคลุมอยู่ในท้องท่ีอำเภอดอยหล่อ
อำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้ อท่ีประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร
หรอื 301,500 ไร ่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์   ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน
มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของเทือกเขาหมิาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน
พม่า
เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทยสภาพภูมิประเทศท่ัวไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน
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

ชมความงดงามของ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องค์สีน้ำตาล
ประดิษฐานอยู่บนท่ีสูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย
เคียงคู่กับ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ  องค์สีม่วงอมชมพู ต้ังอยู่บนกิโลเมตรท่ี ๔๑.๕
ทางด้านซ้ายมือ
สร้างข้ึนโดยกองทัพอากาศรว่มกับพสกนกิรชาวไทย โดยพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนดีล
สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนือ่งในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๕
รอบเม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๐ 
และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิร ิสร้างถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนีาถเนือ่งในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๕
รอบเม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๕เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว
ท่ีพระมหาสถูปเจดีย์อันย่ิงใหญ่เพียงฟ้าจดดินองค์นี้  ได้ประดิษฐานอย่างสง่างาม
เป็นท่ีเคารพสักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์ 

แวะเย่ียมชม ตลาดม้ง ณ อุทยานแหง่ชาติดอนอินทนนท์
ท่ีนีเ่ป็นเหมือนร้านค้าชุมชนท่ีนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท้ังผักผลไม้ ท้ังของสดและของแห้ง
รวมไปถึงของท่ีระลึก และเสื้ อผ้า ต่าง ๆ นานา มาวางขายราคาก็เท่า ๆ กัน
แล้วแต่ว่าจะต่อรองราคาได้มากน้อยแค่ไหน

ถึง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พาท่านเท่ียวชมสวนสัตว์กลางคืนระดับโลก
บัตรเข้าชม+เดินชมสัตว์+รถซาฟาร+ีน้ำพุเต้นระบำ
 



อาหาร มื้ อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ท่ีร้านอาหาร

มื้ อเย็น         
อืสระท่ีร้านอาหารในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ท่ีพัก โรงแรมเชียงใหม่แกรนท์ ใกล้กาดรนิคำ ถนนนมิมาน  หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 2
 ดอยอนิทนนท์-ดอยก่ิวแม่ปาน- เจดีย์นภเมทนดีล –น้ำตกวชิรธาร-ไนท์ซาฟารี

วันท่ี 3
  ดอยสเุทพ –ดอยขุนช่างเคี่ยน- บ่อสร้าง - วนัสนันท์

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ  ดอยขุนช่างเคี่ยน

ช่วงบ่าย    
ชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น ศูนย์หัตถกรรมรม่บ่อสร้าง ร้านวนัสนันท์ ของฝาก จนถึงเวลาเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00  เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน...

00.00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ ภาพ   

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
นมัสการ พระบรมธาตุดอยสุเทพ  เชิงดอยอยู่หา่งจาก ตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 6 กิโลเมตร และบนเส้นทางข้ึนสู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร ก็มีสถานท่ีท่องเท่ียว ต่างๆ
ให้เท่ียวชมได้ตลอด ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า “ดอยอ้อยช้าง” สำหรับดอยสุเทพท่ีเรยีกกันในปัจจุบันนี้ เป็น ชื่อท่ีได้มาจาก พระฤาษวีาสุเทพ
ซึ่งเคยบำเพ็ญตบะอยู่ท่ีเขาลูกนี้ เม่ือพันกว่าปีมาแล้ว

จากน้ันคณะเปลี่ยนรถเป็นรถโดยสารท้องถิ่นเพื่อเดินทางต่อสู่ ดอยขุนช่างเคี่ยน เพื่อเท่ียวชมถนนสายซากุระเมืองไทย(ตามฤดูกาล)ก่อนเดินทางกลับสู่ดอยสุเทพเพื่อเปลี่ยนรถเดินทาง

ช่วงบ่าย
เดินทางไปเท่ียวศูนย์หัตถกรรมรม่บ่อสร้าง ทำด้วยผ้าแพร ผ้าฝ้ายและกระดาษสา ชมข้ันตอนการผลิต
ร้านค้าของท่ีระลึกรม่บ่อสร้าง เป็นสินค้าท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านานหลายชั่วอายุคน

พาท่านแวะซื้ อของฝากท่ี ร้านวนัสนันท์ อาทิเช่น แคปหมู น้ำพรกิหนุม่  หมูยอ สตอเบอร์รี ่ฯลฯ

อาหาร มื้ อเช้า      
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน      
ท่ีร้านอาหาร

 
อัตรานี้ รวม

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
ค่าท่ีพัก  2 คืน  
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย
อาหาร 5 ม้ือ (เช้า1+เท่ียง3)
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ ไม่รวม  

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


ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป- กลับ        
 ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนอืจากรายการระบุ
 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/942

https://www.atsiamtour.com/northern/942
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