
 

 

 

 

 

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรโมช่ัน 2 วนั1 คืน  (รหัส P22-64) 

ดอยค ำ –อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ – อนุสำวรีย์ครูบำศรีวชัิย – ดอยสุเทพ  

สวนสิริกติติ์น ำ้ตกแม่สำ –ม่อนแจ่ม – พระต ำหนักภูพงิครำชนิเวศน์ 

 

 

วนัที่1  ดอยค ำ– อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ – ครูบำศรีวชัิย– ดอยสุเทพ -ไนท์บำร์ซ่ำเชียงใหม่  

เช้ำรับ  คณะที่จุดนดัพบ / สนามบิน /โรงแรม /สถานีขนส่ง 

09:30 น. พาคณะเขา้สกัการะหลวงพอ่ทนัใจที่พระธำตุดอยค ำวดัพระธาตุดอยค า แต่เดิมช่ือ วดัสุวรรณบรรพต เป็นวดั
ที่มีช่ือเสียงดา้นการขอพร บนบาน และเป็นวดัที่ส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ อายเุก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่
บริเวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ห่างจากตวัเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร บนวดัพระธาตุดอย
ค า มีจุดชมววิ ที่สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากน้ียามค ่าคืนเม่ือ
มองขึ้นไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่ามสวา่งไสว ซ่ึงมีความงดงาม 

10.30 น. อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ หรือช่ือเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จดัสร้างขึ้นเน่ืองในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบติัครบ 60 พรรษาในวนัที่ 9 มิถุนายน 2549 และทรง
เจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวนัที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนยก์ลางการ
เรียนรู้พชืสวนโลก มีการจดัแสดงพนัธุไ์มห้ลากหลายชนิด การจดัแสดงนิทรรศการดา้นการเกษตรและอ่ืน ๆ 
เพื่อ การเรียนรู้ส าหรับเยาวชนและประชาชนทัว่ไป เพือ่การศึกษางานวจิยั และเป็นแหล่งพบปะกนัในกลุ่ม
เกษตรกร ภายในพื้นที่มีการจดัภูมิสถาปัตยอ์ยา่งสวยงาม 

12.00 น. พาคณะรับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต ์(มื้อที่ 1 ) 

 



 

 

 

 

14.00 น. พาคณะกราบไหวส้ักการบูชา ขอพร อนุสาวรียค์รูบาศรีวชิยั นกับุญแห่งลา้นนาอนุสาวรียค์รูบาศรีวชิยั ตั้งอยู่

ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ ติดกบัน ้ าตกห้วยแกว้ ครูบาศรีวิชยัเป็นนักบุญแห่งลา้นนา ผูเ้ป็นที่เคารพศรัทธาของ

ชาวเชียงใหม่และประชาชนโดยทัว่ไป ผูท้ี่จะขึ้นไปดอยสุเทพมกัจะแวะนมสัการอนุสาวรียค์รูบาศรีวชิยัเพื่อ

ความเป็นสิริมงคล หรือไม่งั้นก็ส่งเสียงแตร เพือ่เป็นการเคารพบูชาใหไ้ดฟั้ง ไดเ้ห็นกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

15:30 น. พาคณะเที่ยวพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่ ดอยสุเทพ เดิมช่ือวา่ “ดอยออ้ยชา้ง” 
ส าหรับดอยสุเทพที่เรียกกนัในปัจจุบนัน้ีเป็น ช่ือที่ไดม้าจาก “พระฤาษีวาสุเทพ” ซ่ึงเคยบ าเพญ็ตบะอยูท่ี่เขา
ลูกน้ีเม่ือพนักวา่ปีและต่อดว้ย พระต ำหนักภูพิงครำชนิเวศน์ พระราชนิเวศน์แห่งน้ี ตั้งอยูบ่นดอยบวกหา้ 
ต  าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล๑,๓๗๓.๑๙๗ เมตร ในเน้ือที่โดยรอบ
พระต าหนกัประมาณ ๔๐๐ ไร่ นั้น แบ่งเป็นบริเวณที่ เปิดใหน้กัท่องเที่ยว ไดช่ื้นชมประมาณ ๒๐๐ ไร่ ค  าวา่ 
“ดอยบวกหา้” เป็นช่ือเรียก ตามค าพื้นเมือง ดอยหมายถึงภูเขา บวกหมายถึง หนองน ้ า หา้หมายถึงตน้หวา้ 
หมายความวา่ ที่ยอดดอยแห่งน้ีมี หนองน ้ าอุดมไปดว้ยตน้หวา้ขึ้นปกคลุมทัว่บริเวณหนองน ้ านั้น 
พระบาทสมเด็จ พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณา โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างขึ้น ในปีพ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชทาน
นาม พระต าหนกัองคน้ี์วา่ ภูพงิคราชนิเวศน์ โดยทรงเลือกจาก หน่ึงใน ๒ ช่ือ ซ่ึงสมเด็จพระญาณสงัวร 
สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก วดับวรนิเวศวหิาร เม่ือคร้ังเป็นที่ พระศาสนโสภณ 

18.00น.  พาคณะรับประทานอาหารเยน็พร้อมชอ้ปป้ิงที่ไนทบ์าร์ซ่าเชียงใหม่(อำหำรเย็นตำมอัธยำศัย) 

 

 

 

 

 

19:30น.               พาคณะเขา้ที่พกั  ณ ตวัเมืองเชียงใหม่ 

(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดำว) 
 
 



วนัที่2      ม่อนแจ่ม – สวนพฤกษศำสตร์สมเดจ็พระนำงเจ้ำสิริกติิ์ -จุดนัดพบ 
07.00 น. อรุณสวสัด์ิดว้ยกาแฟหอมกรุ่นพร้อมรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   (มื้อที่ 2) 
09.00 น.  พาท่านแวะเที่ยวชมม่อนแจ่ม ตั้งอยูบ่นสนัเขาบริเวณหมู่บา้นมง้หนองหอย อ าเภอแม่ริม อยูห่่างจากตวัเมือง

เชียงใหม่ประมาณ 40 นาที เดิมที่บริเวณน้ีชาวบา้นเรียกว่าก่ิวเสือเป็นป่ารกร้าง ต่อมาชาวบา้นเขา้มาแผว้ถาง
และปลูกผิ่น จนในทา้ยที่สุดโครงการหลวงมาขอซ้ือพื้นที่เขา้โครงการหลวงหนองหอย(ม่อนแจ่ม) เม่ือเขา้
เป็นส่วนหน่ึงของโครงการหลวง คุณแจ่ม-แจ่มจรัส สุชีวะ หลานตาของ ม.จ. ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิ
โครงการหลวง ไดเ้ขา้มาพฒันาและปรับปรุงบริเวณม่อนแจ่ม ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะใน
ลกัษณะของม่อนแจ่ม แคม้ป้ิงรีสอร์ท ซ่ึงม่อนแจ่มเพิง่จะเปิดตวัอยา่งเป็นทางการ เม่ือเดือน พ.ย. 2552 

10.30 น. เที่ยว โป่งแยงซิปไลน์ และ จังเกิลโคสเตอร์ (ไม่รวมค่ำเคร่ืองเล่น) (Pongyang Zipline & Jungle Coaster)
เป็นธีมปาร์คแบบธรรมชาติ ที่จะพาท่านไปแอดเวนเจอร์กนัแบบมนัส์สุดเหวี่ยง ทั้ง Jungle Coaster (รถไฟ
รางไม)้ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร, Zip Line 12 สถานี, รถภูเขามง้สุดเอ็กซ์ตรีม, QuickJump (ด่ิงลงจาก
ที่สูง) เป็นตน้ โดยแห่งน้ีตั้งอยูท่ี่แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ห่างจากม่อนแจ่มประมาณ 3 กิโลเมตรเท่านั้นเอง   

12.00 น.              รับประทานอาหารกลางวนัสม้ต า ไก่ยา่ง และอาหารรสแซ่บ  ริมน ้ าตกแม่สานอ้ย  (มื้อที่ 3)   
13.30 น.            พาท่านเดินทางเที่ยวชมทางเดินชมธรรมชาติ สกายวอร์คที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่สวนพฤกษศำสตร์

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ ตั้งอยู่ที่อ  าเภอแม่ริมจงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้ งหมดประมาณ 3,500 ไร่ เป็น
สถานที่ อนุรักษ์และ รวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจดัปลูกให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติมากที่สุดโดย เฉพาะกลุ่มอาคาร เรือนกระจกบนยอดเขาที่มีทั้ง ความสวยงามและความรู้ ท  าให้
สวนแห่งน้ีเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจและ สถานที่ศึกษาธรรมชาติ ดา้นพชื และ ภูมิทศัน์ที่โดดเด่นมากสวน
พฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ เดิมเรียกวา่ "สวนพฤกษศาสตร์แม่สา" นบัวา่เป็น สวนพฤกษศาสตร์
แห่งแรก ของประเทศไทย ที่มีการบริหารจดัการตามมาตรฐาน สากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจยั และให้
ความรู้ ทางดา้นพฤกษศาสตร์ คร้ันเม่ือ พ.ศ. 2537 องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ไดรั้บพระราชทานพระราชา
นุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถให้ใช้ช่ือสวนพฤกษศาสตร์แห่งน้ีว่า "สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
17.00 น.             ส่งคณะถึงที่หมายโดยความประทบัใจโดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 



ค่ำบริกำร รำคำท่ำนละ  2,990  บำท  (คณะ2-3 ท่ำนใช้ รถเก๋ง ) 
ค่ำบริกำร รำคำท่ำนละ  2,990  บำท  (คณะ4-5 ท่ำนใช้ 6 ที่นั่ง ) 

ค่ำบริกำร รำคำท่ำนละ  2,990  บำท  (คณะ6-10+ไกด์ ท่ำนใช้ ตู้ วไีอพ ี) 
 (กรณเีดนิทำงช่วงวนัหยุดยำวกรุณำเช็ครำคำอกีคร้ัง /รำคำไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินเดนิทำง/รำคำนีไ้ม่มอีอกบิลภำษี) 

อัตรำนีร้วม 

- ค่าที่พกั 1 คืน  
- ค่ารถเดินทางตามรายการ+คนขบั+น ้ามนั 
- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ตามรายการที่ระบุส าหรับนกัท่องเที่ยวชาวไทย+อาหาร 3 ม้ือ  

อัตรำนี้ไม่รวม 

 -  ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

-  ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ 

-  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ ) 

- ค่าประกนัภยัธรรมชาติ,ประกนัชีวติส่วนตวั,ประกนัสุขภาพ 

- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ,มงัสวรัิต,อิสลาม 

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ขึ้น   ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขสบัเปล่ียนรายการตามความจ า

เป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิที่มี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 


