
 
 

 
ทัวร์เชียงใหม่ ขายด ี  3 วนั 2 คืน (รหัส C1-64)   

หอค าหลวง – พระธาตุดอยค า – ม่อนแจ่ม – จังเกิล้โคสเตอร์ – สวนสิริกติต์ – ดอยอนิทนนท์  
น า้ตกวชิรธาร – ดอยสุเทพ – พระต าหนักภูพงิค์ – ตลาดม้ง 

 
 
 
 

 
 
วนัแรก : หอค าหลวง – พระธาตุดอยค า – ดอยสุเทพ – พระต าหนักภูพงิค์ – วนั นิมมาน 
เช้า รับสมาชิกที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือ จุดนัดพบในตวัเมืองเชียงใหม่ ก่อนพาคณะเที่ยว อุทยานหลวงราช

พฤกษ์ งานจดัแสดงพนัธุไ์มต่้างๆ จากทัว่โลกบนพื้นที่กวา้งใหญ่ไพศาล พชืบางชนิดไม่สามารถพบเห็นได้
ในเมืองไทยไดม้ารวมกนัอยู ่ณ สถานที่แห่งเดียวกนั “ราชพฤกษ”์ เป็นช่ือตน้ไมป้ระจ าชาติ ถือเป็นไมม้งคล
ที่มีความส าคญัต่อประเทศไทย เน่ืองจากมีดอกเป็นพวงระยา้ สีเหลืองสด อนัเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา 
และนอกจากน้ีสีเหลืองยงัเป็นสีประจ าวนัจนัทร์ ซ่ึงเป็นวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระมหากษตัริยล์  าดบัที่ 9 แห่งราชวงศจ์กัรี ดว้ยเหตุน้ี ราชพฤกษ ์จึงไดถู้กเลือกให้
เป็นช่ือของงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ์2549 ก่อนพาท่านเดินทางขึ้นนมสัการ
หลวงพ่อทนัใจที่ มีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิหลายต่อหลายคร้ังที่มีผูเ้ดินทางมาขอพร บน
บาน แลว้ ประสบความส าเร็จและไดเ้ดินทางกลบัมาถวายดอกมะลิเพือ่แกบ้น ณ พระธาตุดอยค า 

12.00 น. พาทุกท่านพกัรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 
13.30  น.   น าท่านเดินทางถึง พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชด าเนินแปร

พระราชฐานมาประทบัแรม ที่จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน และเยีย่มเยยีนราษฎรในเขตภาคเหนือ รวมทั้ง
เพื่อรับรองพระราชอาคนัตุกะที่เขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรีกบัไทยในโอกาสต่างๆ การที่ทรงเลือกสร้างที่
จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากมีอากาศเยน็สบาย ภูมิประเทศสวยงาม อีกทั้งเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน ผูค้น
พลเมืองยงัด ารงรักษาจารีตขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดีงามไว้ จากนั้นนมสัการ พระบรมธาตุดอยสุเทพ  



เชิงดอยอยูห่่างจาก ตวัเมืองเชียงใหม่เพียง 6 กิโลเมตร และบนเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร 
ก็มีสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ให้เที่ยวชมได้ตลอด ดอยสุเทพ เดิมช่ือว่า “ดอยออ้ยช้าง” ส าหรับดอยสุเทพที่
เรียกกันในปัจจุบนัน้ีเป็น ช่ือที่ไดม้าจาก “พระฤาษีวาสุเทพ” ซ่ึงเคยบ าเพ็ญตบะอยูท่ี่เขาลูกน้ีเม่ือพนักว่าปี
มาแลว้  

16.00 น.   น าคณะเดินทางถึง วัน นิมมาน (One Nimman) แลนดม์าร์คใหม่ล่าสุด ที่ตั้งอยูใ่นยา่นนิมมานเหมินท ์ยา่นที่
ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จกัในฐานะแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่
และร้านอาหารดีไซน์เก๋ ดว้ยโครงสร้างอาคารที่ก่อด้วยอิฐดินเผา มีซุ้มประตูโคง้ ได้กล่ินอายลา้นนาผสม
สถาปัตยกรรมยโุรป 

18.00น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) 
19.00น. พาทุกท่านกลบัสู่ที่พกั ณ โรงแรมในตวัเมืองเชียงใหม่ 

(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว) 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที่สอง : ม่อนแจ่ม – จังเกิล้โคสเตอร์ –สวนสิริกติติ์ – วดัป่าดาราภริมย์ – ไนท์บาร์ซ่า 
07.00 น. อรุณสวสัด์ิดว้ยกาแฟหอมกรุ่นพร้อมรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   (มื้อที่ 3) 
09.00 น.  พาท่านเที่ยวชม ม่อนแจ่ม มีอากาศเยน็สบายตลอดปี มีหมอกยามเชา้ สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ โดยรอบ 

มองเห็นทิวเขาสลบักนัไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกดา้นก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง บนยอด
ม่อนแจ่มมีพื้นที่ ไม่มากนัก สามารถเดินไดจ้นทัว่ไดอ้ยา่งสบาย พร้อมชมความสวยงามของทุ่งดอกไมไ้ร่
ดอกลมหนาว,สกายวอลค์ม่อนแจ่ม (รวมค่าเข้าชมแล้ว) (กรณีลูกค้าต้องการเล่นรถแม้ว บริเวณม่อนแจ่ม มี
บริการรถแม้ว คนัละ80บาท ไม่รวมในแพ็คเกจ) 

10.30 น.  น าท่านเดินทางถึงจังเกิ้ลโคสเตอร์   เป็นรถไฟรางไมแ้ห่งแรกในประเทศไทย สวนสนุกสุดมนัในอ าเภอแม่
ริมที่ปลุกอะดรีนาลีนของคุณให้ตื่นพร้อมลุยความร้อน ผจญภยัแบบใกลชิ้ดธรรมชาติ ไฮไลทต์อ้งยกให้ราง
รถไฟไมท้ี่ทิ้งตวัลงดา้นล่าง พร้อมชมววิธรรมชาติสองขา้งทาง (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น) 

12.00 น.              รับประทานอาหารกลางวนัสม้ต า ไก่ยา่ง และอาหารรสแซ่บ  ริมน ้ าตกแม่สานอ้ย  (มื้อที่ 4)   
14.00 น. น าท่านเดินทางถึงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ  พาท่านเดินทางเที่ยวชมทางเดินชม

ธรรมชาติ คานูป้ีวอร์คที่สวยที่สุดในประเทศไทย ชมอาคารเรือนกระจกภายในจดัปลูกตกแต่งพรรณไมไ้ว้
อยา่งสวยงาม โดยเฉพาะพรรณไมห้ายากและมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เป็นสถานที่ที่นักวิชาการ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป ทั้งผูสู้งอาย ุและเด็กๆ สามารถเขา้เที่ยวชม เรียนรู้สัมผสัคุณค่า และความ



งดงามของพรรณไมไ้ดต้ลอดทั้งปีทุกฤดูกาล และพิพธิภณัฑธ์รรมชาติเป็นแหล่งเก็บรวบรวม สะสมวตัถุที่มี
ค่า และด าเนินการจดัแสดงเก่ียวกบัธรรมชาติวิทยา เพื่อการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ในเร่ืองราวที่เก่ียวกับ
โลก ธรณีวิทยา ส่ิงมีชีวติ โดยเฉพาะพืชและส่ิงแวดลอ้ม จากนั้นน าท่านแวะไร่สตรอเบอร่ีแม่ริม ใหท้่านได้
เก็บสตรอเบอร่ีสดๆจากตน้ (ตามฤดูกาล) จากนั้ นน าท่านชมความงดงาม วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นวดัที่มี
ความส าคญัมากอีกแห่ง หน่ึงช่ือ ของวดัถูกตั้งขึ้น ตามพระนามของ "พระราชชายา เจา้ดารารัศมี"พระชายา
ในสมเด็จพระพทุธเจา้หลวง รัชกาลที่ ๕ และเป็นสถานที่ถ่ายท าละครดงั เร่ืองเพลิงพระนาง 

17.30 น.              พาคณะเดินเล่นเที่ยวชมและชอ้ปป้ิงสินคา้ของฝากจากเมืองเหนือที่ ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่ (อาหารเย็นตาม
อัธยาศัย) เป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ มีสินคา้ให้เลือกสรร มากมายหลากหลายประเภท ทั้งสินคา้
ทางวฒันธรรม เช่น สินคา้พื้นเมือง จ  าพวกเคร่ืองประดบัตกแต่ง เส้ือผา้ ของที่ระลึก กระเป๋า ผา้พนัคอ โคม
ไฟ ฯลฯ หรือจะเป็นสินคา้แฟชัน่ก็มีให้เห็นอยู่โดยทัว่ไป รวมทั้งของกิน เช่น ขนมจีนน ้ าเง้ียว/น ้ ายา ของ 
ทานเล่น โรตี ฯลฯ (กรณถ้ีาตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สามารถแจ้งปรับสถานที่เป็นถนนคนเดินได้) 

19.00 น.             พาทุกท่านกลบัสู่ที่พกัดว้ยความปลอดภยัที่ในตวัเมืองเชียงใหม่ 
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม : ดอยอนิทนนท์ – เจดย์ีนภเมทนีดล – เจดย์ีนภพลภูมิสิริ – น า้ตกวชิรธาร 
08.00 น. อรุณสวสัด์ิดว้ยกาแฟหอมกรุ่นพร้อมรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   (มื้อที่ 5) 
10.00 น.              ออกเดินทางมายงั น ้าตกวชิรธารความงามแห่งดอยอินทนนท ์แต่เดิมช่ือวา่ “น ้ าตกตาดฆอ้งโยง” ภายหลงัได้

มีการเปล่ียนช่ือใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร   
11.30 น.  พาทุกท่านพกัรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 6)  
13.30 น. พาทุกท่านออกเดินทางถึงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร 

จุดส้ินสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่ตั้ งสถานีเรดาร์ของ
กองทัพอากาศไทยและเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจา้อินทวิชยานนท์ เจา้เมืองเชียงใหม่องค์สุดทา้ย มีพื้นที่
ครอบคลุมอยูใ่นทอ้งที่อ  าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือที่ประมาณ 
482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปดว้ยภูเขาสูงสลบัซับซ้อน มีดอยอินทนนทซ่ึ์งเป็นส่วน
หน่ึงของเทือกเขาหิมาลยั พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย
สภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจาก 



ระดับน ้ าทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มีระดบัสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดบัน ้ าทะเล 2,330 
เมตร ป่าอินทนนทน้ี์เป็นแหล่งก าเนิดของตน้น ้ าแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน 
และเป็นส่วนหน่ึงของตน้น ้ าแม่ปิงที่ ให้พลงังานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล มีเอกลกัษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม 
เช่น น ้ าตกต่าง ๆ โดยเฉพาะ “น ้ าตกแม่ยะ” ที่ไดช่ื้อวา่สวยที่สุดของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยพระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล สร้างถวาย “พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว”เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ ๕ รอบเม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๐ และพระมหาธาตุเจดียน์ภพลภูมิสิริ สร้างถวาย “สมเด็จพระนาง
เจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ”เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๕เป็นเวลา
กวา่ ๒๐ ปีแลว้ ที่พระมหาสถูปเจดียอ์นัยิง่ใหญ่เพยีงฟ้าจดดินองคน้ี์ ไดป้ระดิษฐานอยา่งสง่างาม เป็นที่เคารพ
สกัการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท ์ 

15.30 น. แวะเยีย่มชมตลาดม้ง ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์ที่น่ีเป็นเหมือนร้านคา้ชุมชนที่น าผลิตภณัฑท์างการ
เกษตรทั้งผกัผลไม ้ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเส้ือผา้ ต่าง ๆ นานา มาวางขายราคาก็
เท่า ๆ กนั แลว้แต่วา่จะต่อรองราคาไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 

17.30 น. ส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่  หรือจุดนดัพบ พร้อมความประทบัใจ   
 

 
 
 

 
 
 
 

 



ค่าบริการ ราคาท่านละ  5,500  บาท  (คณะ 2-3 ท่าน รถเก๋งไม่มไีกด์ ) 
ค่าบริการ ราคาท่านละ  4,990  บาท  (คณะ 4-5 ท่าน รถ 6 ที่นั่งไม่มไีกด์ ) 
ค่าบริการ ราคาท่านละ  4,700  บาท  (คณะ 6-9 ท่าน รถตู้พร้อมไกด์) 

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี)   
 

ที่พกัระดบั 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม  สามารถเลือกที่พักได้ดงันี ้
โรงแรมฮอลเิดย์การ์เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 

ที่พกัระดบั 4 ดาว  มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้อยู่กบัวนัที่และช่วงที่เข้าพกั) 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ววิ/โรงแรมฮอลเิดย์อนิน์/โรงแรมดวงตะวนัเชียงใหม่ 

 
อัตรานีร้วม 

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ ามนั (กรุ๊ปส่วนตวั)  
-ค่าที่พกั  2 คืน  พกัหอ้งละ 2 ท่าน  (กรณเีศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)  
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
-ค่าอาหาร 6 ม้ือ ตามที่ระบุในโปรแกรม 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

อัตรานี้ไม่รวม    
                            - ตัว๋เคร่ืองบินเดินทาง 
  -  ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

-  ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ 
-  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ ) 
- ค่าประกนัภยัธรรมชาติ,ประกนัชีวติส่วนตวั 
- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ,มงัสวรัิต,อิสลาม 

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ขึ้น   ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขสบัเปล่ียนรายการตามความจ า
เป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิที่มี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 

 
 
 
 
 



ที่พกั : โรงแรมฮอลเิดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ 
 

 
 

 
 
 

https://www.agoda.com/th-th/holiday-inn-chiangmai-hotel/hotel/chiang-mai-th.html


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


