ทัวร์ เชียงใหม่ ขายดี 3 วัน 2 คืน (รหัส C1-64)
หอคาหลวง – พระธาตุดอยคา – ม่ อนแจ่ ม – จังเกิล้ โคสเตอร์ – สวนสิริกติ ต์ – ดอยอินทนนท์
นา้ ตกวชิรธาร – ดอยสุ เทพ – พระตาหนักภูพงิ ค์ – ตลาดม้ ง

วันแรก : หอคาหลวง – พระธาตุดอยคา – ดอยสุ เทพ – พระตาหนักภูพงิ ค์ – วัน นิมมาน
เช้ า

12.00 น.
13.30 น.

รับสมาชิกทีท่ ่าอากาศยานเชียงใหม่ หรื อ จุดนัดพบในตัวเมืองเชียงใหม่ ก่อนพาคณะเที่ยว อุทยานหลวงราช
พฤกษ์ งานจัดแสดงพันธุไ์ ม้ต่างๆ จากทัว่ โลกบนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล พืชบางชนิ ดไม่สามารถพบเห็นได้
ในเมืองไทยได้มารวมกันอยู่ ณ สถานที่แห่ งเดี ยวกัน “ราชพฤกษ์” เป็ นชื่อต้นไม้ประจาชาติ ถือเป็ นไม้มงคล
ที่มีความสาคัญต่อ ประเทศไทย เนื่ อ งจากมี ดอกเป็ นพวงระย้า สี เหลือ งสด อันเป็ นสี แห่ งพระพุทธศาสนา
และนอกจากนี้ สีเหลืองยังเป็ นสี ประจาวันจันทร์ ซึ่ งเป็ นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระมหากษัตริ ยล์ าดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จกั รี ด้วยเหตุน้ ี ราชพฤกษ์ จึงได้ถูกเลือกให้
เป็ นชื่อของงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ก่อนพาท่านเดินทางขึ้นนมัสการ
หลวงพ่อทันใจที่ มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่ องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผเู ้ ดินทางมาขอพร บน
บาน แล้ว ประสบความสาเร็จและได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพือ่ แก้บน ณ พระธาตุดอยคา
พาทุกท่านพักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
น าท่ านเดิ น ทางถึ ง พระต าหนั ก ภู พิ งคราชนิ เวศน์ เป็ นที่ ป ระทับ ในโอกาสที่ เสด็ จพระราชด าเนิ น แปร
พระราชฐานมาประทับแรม ที่จงั หวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน และเยีย่ มเยียนราษฎรในเขตภาคเหนื อ รวมทั้ง
เพื่อ รับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจริ ญ สัมพันธไมตรี กบั ไทยในโอกาสต่างๆ การที่ทรงเลื อ กสร้างที่
จังหวัดเชี ยงใหม่ เนื่ อ งจากมี อ ากาศเย็นสบาย ภูมิประเทศสวยงาม อี กทั้งเคยเป็ นเมือ งหลวงมาก่ อ น ผูค้ น
พลเมืองยังดารงรักษาจารี ตขนบธรรมเนี ยม ประเพณี อนั ดีงามไว้ จากนั้นนมัสการ พระบรมธาตุดอยสุ เทพ

16.00 น.

18.00น.
19.00น.

เชิงดอยอยูห่ ่างจาก ตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 6 กิโลเมตร และบนเส้นทางขึ้นสู่ ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร
ก็มี สถานที่ท่อ งเที่ยว ต่างๆ ให้เที่ยวชมได้ตลอด ดอยสุ เทพ เดิ มชื่ อว่า “ดอยอ้อ ยช้าง” สาหรับดอยสุ เทพที่
เรี ยกกันในปั จจุบนั นี้ เป็ น ชื่อที่ได้มาจาก “พระฤาษีวาสุ เทพ” ซึ่ งเคยบาเพ็ญตบะอยูท่ ี่เขาลูกนี้ เมื่อพันกว่าปี
มาแล้ว
นาคณะเดินทางถึง วัน นิมมาน (One Nimman) แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุ ด ที่ต้งั อยูใ่ นย่านนิมมานเหมินท์ ย่านที่
ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู ้จกั ในฐานะแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าไลฟ์ สไตล์และงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่
และร้านอาหารดีไ ซน์เก๋ ด้วยโครงสร้างอาคารที่ก่อด้วยอิฐดิ นเผา มี ซุ้มประตูโค้ง ได้กลิ่นอายล้านนาผสม
สถาปั ตยกรรมยุโรป
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ณ โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว)

วันที่สอง : ม่ อนแจ่ ม – จังเกิล้ โคสเตอร์ –สวนสิริกติ ติ์ – วัดป่ าดาราภิรมย์ – ไนท์ บาร์ ซ่า
07.00 น.
09.00 น.

10.30 น.

12.00 น.
14.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ดว้ ยกาแฟหอมกรุ่ นพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
พาท่านเที่ยวชม ม่ อนแจ่ ม มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ โดยรอบ
มองเห็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุ ดลูกหู ลูกตา อีกด้านก็จะเป็ นไร่ ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง บนยอด
ม่อนแจ่ม มีพ้นื ที่ ไม่ มากนัก สามารถเดิ นได้จนทัว่ ได้อย่างสบาย พร้อมชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ไ ร่
ดอกลมหนาว,สกายวอล์คม่อนแจ่ม (รวมค่ าเข้ าชมแล้ ว) (กรณีลูกค้าต้ องการเล่ นรถแม้ ว บริเวณม่ อนแจ่ ม มี
บริการรถแม้ ว คันละ80บาท ไม่ รวมในแพ็คเกจ)
นาท่านเดินทางถึงจังเกิ้ลโคสเตอร์ เป็ นรถไฟรางไม้แห่ งแรกในประเทศไทย สวนสนุ กสุ ดมันในอาเภอแม่
ริ มที่ปลุกอะดรี นาลีนของคุณให้ตื่นพร้อมลุยความร้อน ผจญภัยแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ไฮไลท์ตอ้ งยกให้ราง
รถไฟไม้ที่ทิ้งตัวลงด้านล่าง พร้อมชมวิวธรรมชาติสองข้างทาง (ไม่ รวมค่าเครื่ องเล่ น)
รับประทานอาหารกลางวันส้มตา ไก่ยา่ ง และอาหารรสแซ่บ ริ มน้ าตกแม่สาน้อย (มื้อที่ 4)
น าท่ านเดิ น ทางถึ ง สวนพฤกษศาสตร์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต ติ์ พาท่ านเดิ น ทางเที่ ย วชมทางเดิ น ชม
ธรรมชาติ คานู ป้ ี วอร์คที่สวยที่สุดในประเทศไทย ชมอาคารเรื อนกระจกภายในจัดปลูกตกแต่งพรรณไม้ไว้
อย่างสวยงาม โดยเฉพาะพรรณไม้หายากและมีความโดดเด่นเป็ นพิเศษ เป็ นสถานที่ที่นักวิชาการ นักเรี ยน
นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ทั้งผูส้ ู งอายุ และเด็กๆ สามารถเข้าเที่ยวชม เรี ยนรู ้สัมผัสคุ ณค่า และความ

17.30 น.

19.00 น.

งดงามของพรรณไม้ได้ตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล และพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติเป็ นแหล่งเก็บรวบรวม สะสมวัตถุที่มี
ค่า และดาเนิ นการจัดแสดงเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา เพื่อการศึกษา ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในเรื่ องราวที่เกี่ยวกับ
โลก ธรณี วิทยา สิ่งมีชีวติ โดยเฉพาะพืชและสิ่ งแวดล้อม จากนั้นนาท่านแวะไร่ สตรอเบอรี่ แม่ริม ให้ท่านได้
เก็ บ สตรอเบอรี่ ส ดๆจากต้น (ตามฤดู กาล) จากนั้น น าท่ านชมความงดงาม วั ดป่ าดาราภิ รมย์ เป็ นวัด ที่ มี
ความสาคัญมากอีกแห่ ง หนึ่ งชื่อ ของวัดถูกตั้งขึ้น ตามพระนามของ "พระราชชายา เจ้าดารารัศมี"พระชายา
ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ และเป็ นสถานที่ถ่ายทาละครดัง เรื่ องเพลิงพระนาง
พาคณะเดินเล่นเที่ยวชมและช้อปปิ้ งสิ นค้าของฝากจากเมืองเหนื อที่ ไนท์ บาร์ ซ่าเชี ยงใหม่ (อาหารเย็นตาม
อัธยาศัย) เป็ นแหล่งจาหน่ ายสิ นค้าขนาดใหญ่ มีสินค้าให้เลือกสรร มากมายหลากหลายประเภท ทั้งสิ นค้า
ทางวัฒนธรรม เช่น สิ นค้าพื้นเมือง จาพวกเครื่ องประดับตกแต่ง เสื้ อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋ า ผ้าพันคอ โคม
ไฟ ฯลฯ หรื อจะเป็ นสิ นค้าแฟชัน่ ก็มีให้เห็ นอยู่โดยทัว่ ไป รวมทั้งของกิ น เช่น ขนมจีนน้ าเงี้ยว/น้ ายา ของ
ทานเล่น โรตี ฯลฯ (กรณีถ้าตรงกับวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ สามารถแจ้ งปรับสถานที่เป็ นถนนคนเดินได้ )
พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ด้วยความปลอดภัยที่ในตัวเมืองเชียงใหม่
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม : ดอยอินทนนท์ – เจดีย์นภเมทนีดล – เจดีย์นภพลภูมิสิริ – นา้ ตกวชิรธาร
08.00 น.
10.00 น.
11.30 น.
13.30 น.

อรุ ณสวัสดิ์ดว้ ยกาแฟหอมกรุ่ นพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
ออกเดินทางมายัง น้าตกวชิรธารความงามแห่งดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า “น้ าตกตาดฆ้องโยง” ภายหลังได้
มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
พาทุกท่านพักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)
พาทุกท่านออกเดินทางถึงอุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ เป็ นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร
จุ ด สิ้ น สุ ด ของทางหลวงหมายเลข 1009 มี ส ภาพอากาศหนาวเย็น ตลอดปี เป็ นที่ ต้ ัง สถานี เรดาร์ ข อง
กองทัพอากาศไทยและเป็ นที่ป ระดิ ษฐานสถู ป เจ้าอิ นทวิช ยานนท์ เจ้าเมื อ งเชี ยงใหม่ อ งค์สุ ดท้าย มี พ้ืน ที่
ครอบคลุมอยูใ่ นท้องที่อาเภอดอยหล่อ อาเภอจอมทองและอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ
482.4 ตารางกิโลเมตร หรื อ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสู งสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซ่ ึ งเป็ นส่ วน
หนึ่ งของเทือ กเขาหิ มาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่ า เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย
สภาพภูมิ ประเทศทั่วไปประกอบด้วยภู เขาสลับ ซับ ซ้อ น มี ดอยอิ น ทนนท์เป็ นยอดเขาที่ สูงที่ สุด สู งจาก

ระดับน้ าทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มีระดับสู งรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สู งจากระดับน้ าทะเล 2,330
เมตร ป่ าอินทนนท์น้ ี เป็ นแหล่งกาเนิ ดของต้นน้ าแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน
และเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นน้ าแม่ปิงที่ ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม
เช่น น้ าตกต่าง ๆ โดยเฉพาะ “น้ าตกแม่ยะ” ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ

15.30 น.

17.30 น.

โดยพระมหาธาตุเจดียน์ ภเมทนี ดล สร้างถวาย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว”เนื่องในวโรกาสทรงเจริ ญพระ
ชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ และพระมหาธาตุเจดียน์ ภพลภูมิสิริ สร้างถวาย “สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”เนื่องในวโรกาสทรงเจริ ญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕เป็ นเวลา
กว่า ๒๐ ปี แล้ว ที่พระมหาสถูปเจดียอ์ นั ยิง่ ใหญ่เพียงฟ้าจดดินองค์น้ ี ได้ประดิษฐานอย่างสง่างาม เป็ นที่เคารพ
สักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์
แวะเยีย่ มชมตลาดม้ ง ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่นี่เป็ นเหมือนร้านค้าชุมชนที่นาผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรทั้งผักผลไม้ ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเสื้อผ้า ต่าง ๆ นานา มาวางขายราคาก็
เท่า ๆ กัน แล้วแต่วา่ จะต่อรองราคาได้มากน้อยแค่ไหน
ส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรื อจุดนัดพบ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการ ราคาท่ านละ 5,500 บาท (คณะ 2-3 ท่ าน รถเก๋ งไม่ มไี กด์ )
ค่าบริการ ราคาท่ านละ 4,990 บาท (คณะ 4-5 ท่ าน รถ 6 ที่นั่งไม่มไี กด์ )
ค่าบริการ ราคาท่ านละ 4,700 บาท (คณะ 6-9 ท่ าน รถตู้พร้ อมไกด์ )
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)

ที่พกั ระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม สามารถเลือกที่พักได้ ดงั นี้
โรงแรมฮอลิเดย์การ์ เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ ภูคา
ที่พกั ระดับ 4 ดาว มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม (กรุณาโทรเช็ คราคา ราคาขึน้ อยู่กบั วันที่และช่ วงที่เข้ าพัก)
โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ววิ /โรงแรมฮอลิเดย์อนิ น์ /โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน (กรุ๊ปส่วนตัว)
-ค่าที่พกั 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่ าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่ รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินเดินทาง
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณี ขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวติ ส่วนตัว
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจา
เป็ นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

ที่พกั : โรงแรมฮอลิเดย์ การ์ เด้น เชียงใหม่

