โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ โปรโมชั่น 2 วัน1 คืน (รหัส P22-64)
ดอยคำ –อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ – อนุสำวรีย์ครู บำศรีวชิ ัย – ดอยสุ เทพ
สวนสิ ริกติ ติ์นำ้ ตกแม่ สำ –ม่ อนแจ่ ม – พระตำหนักภูพงิ ครำชนิเวศน์

วันที่1 ดอยคำ– อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ – ครู บำศรีวชิ ัย– ดอยสุ เทพ -ไนท์ บำร์ ซ่ำเชียงใหม่
เช้ ำรับ

คณะที่จุดนัดพบ / สนามบิน /โรงแรม /สถานีขนส่ง

09:30 น.

พาคณะเข้าสักการะหลวงพ่อทันใจที่พระธำตุดอยคำวัดพระธาตุดอยคา แต่เดิมชื่อ วัดสุ วรรณบรรพต เป็ นวัด
ที่มีชื่อเสี ยงด้านการขอพร บนบาน และเป็ นวัดที่สาคัญของจังหวัดเชี ยงใหม่ อายุเก่ าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่
บริ เวณดอยคา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่ างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร บนวัดพระธาตุดอย
คา มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่าคืนเมื่อ
มองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคาจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม

10.30 น.

อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ หรื อ ชื่ อ เดิ มว่า สวนเฉลิ ม พระเกี ยรติ ราชพฤกษ์ จัดสร้างขึ้น เนื่ อ งในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิ ริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิ ถุ นายน 2549 และทรง
เจริ ญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวัน ที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็ นแหล่ งท่ อ งเที่ยวเชิ งเกษตร ศูนย์กลางการ
เรี ยนรู ้พชื สวนโลก มีการจัดแสดงพันธุไ์ ม้หลากหลายชนิด การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่น ๆ
เพื่อ การเรี ยนรู ้สาหรับเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป เพือ่ การศึกษางานวิจยั และเป็ นแหล่งพบปะกันในกลุ่ม
เกษตรกร ภายในพื้นที่มีการจัดภูมิสถาปั ตย์อย่างสวยงาม

12.00 น.

พาคณะรับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ ต์ (มื้อที่ 1 )

14.00 น.

พาคณะกราบไหว้สักการบูชา ขอพร อนุ สาวรี ยค์ รู บาศรี วชิ ยั นักบุญแห่งล้านนาอนุสาวรี ยค์ รู บาศรี วชิ ยั ตั้งอยู่
ตรงทางขึ้นดอยสุ เทพ ติดกับน้ าตกห้วยแก้ว ครู บาศรี วิชยั เป็ นนักบุญแห่ งล้านนา ผูเ้ ป็ นที่เคารพศรัทธาของ
ชาวเชียงใหม่และประชาชนโดยทัว่ ไป ผูท้ ี่จะขึ้นไปดอยสุเทพมักจะแวะนมัสการอนุ สาวรี ยค์ รู บาศรี วชิ ยั เพื่อ
ความเป็ นสิริมงคล หรื อไม่ง้นั ก็ส่งเสียงแตร เพือ่ เป็ นการเคารพบูชาให้ได้ฟัง ได้เห็นกันอย่างสม่าเสมอ

15:30 น.

พาคณะเที่ยวพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่บา้ นคู่เมืองเชียงใหม่ ดอยสุ เทพ เดิมชื่อว่า “ดอยอ้อยช้าง”
สาหรับดอยสุเทพที่เรี ยกกันในปั จจุบนั นี้เป็ น ชื่อที่ได้มาจาก “พระฤาษีวาสุเทพ” ซึ่งเคยบาเพ็ญตบะอยูท่ ี่เขา
ลูกนี้เมื่อพันกว่าปี และต่อด้วย พระตำหนักภูพิงครำชนิเวศน์ พระราชนิเวศน์แห่งนี้ ตั้งอยูบ่ นดอยบวกห้า
ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ความสู งจากระดับน้ าทะเล๑,๓๗๓.๑๙๗ เมตร ในเนื้อที่โดยรอบ
พระตาหนักประมาณ ๔๐๐ ไร่ นั้น แบ่งเป็ นบริ เวณที่ เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยว ได้ชื่นชมประมาณ ๒๐๐ ไร่ คาว่า
“ดอยบวกห้า” เป็ นชื่อเรี ยก ตามคาพื้นเมือง ดอยหมายถึงภูเขา บวกหมายถึง หนองน้ า ห้าหมายถึงต้นหว้า
หมายความว่า ที่ยอดดอยแห่งนี้มี หนองน้ าอุดมไปด้วยต้นหว้าขึ้นปกคลุมทัว่ บริ เวณหนองน้ านั้น
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชทาน
นาม พระตาหนักองค์น้ ีวา่ ภูพงิ คราชนิเวศน์ โดยทรงเลือกจาก หนึ่งใน ๒ ชื่อ ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ นายก วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครั้งเป็ นที่ พระศาสนโสภณ

18.00น.

พาคณะรับประทานอาหารเย็นพร้อมช้อปปิ้ งทีไ่ นท์บาร์ซ่าเชียงใหม่(อำหำรเย็นตำมอัธยำศัย)

19:30น.

พาคณะเข้าที่พกั ณ ตัวเมืองเชียงใหม่
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดำว)

วันที่2 ม่ อนแจ่ ม – สวนพฤกษศำสตร์ สมเด็จพระนำงเจ้ ำสิริกติ ์ิ -จุดนัดพบ
07.00 น.
09.00 น.

10.30 น.

12.00 น.
13.30 น.

17.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ดว้ ยกาแฟหอมกรุ่ นพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
พาท่านแวะเที่ยวชมม่ อนแจ่ ม ตั้งอยูบ่ นสันเขาบริ เวณหมู่บา้ นม้งหนองหอย อาเภอแม่ริม อยูห่ ่ างจากตัวเมือง
เชียงใหม่ประมาณ 40 นาที เดิมที่บริ เวณนี้ชาวบ้านเรี ยกว่ากิ่วเสื อเป็ นป่ ารกร้าง ต่อมาชาวบ้านเข้ามาแผ้วถาง
และปลูกผิ่น จนในท้ายที่สุดโครงการหลวงมาขอซื้ อพื้นที่เข้าโครงการหลวงหนองหอย(ม่อนแจ่ม) เมื่อเข้า
เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการหลวง คุ ณแจ่ม-แจ่มจรัส สุ ชีวะ หลานตาของ ม.จ. ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิ ธิ
โครงการหลวง ได้เข้ามาพัฒนาและปรับปรุ งบริ เวณม่อนแจ่ม ให้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะใน
ลักษณะของม่อนแจ่ม แค้มปิ้ งรี สอร์ท ซึ่งม่อนแจ่มเพิง่ จะเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ เมื่อเดือน พ.ย. 2552
เที่ยว โป่ งแยงซิ ปไลน์ และ จังเกิลโคสเตอร์ (ไม่ รวมค่ ำเครื่ องเล่ น) (Pongyang Zipline & Jungle Coaster)
เป็ นธีมปาร์คแบบธรรมชาติ ที่จะพาท่านไปแอดเวนเจอร์กนั แบบมันส์สุดเหวี่ยง ทั้ง Jungle Coaster (รถไฟ
รางไม้) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร, Zip Line 12 สถานี , รถภูเขาม้งสุ ดเอ็กซ์ตรี ม, QuickJump (ดิ่งลงจาก
ที่สูง) เป็ นต้น โดยแห่งนี้ต้งั อยูท่ ี่แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากม่อนแจ่มประมาณ 3 กิโลเมตรเท่านั้นเอง
รับประทานอาหารกลางวันส้มตา ไก่ยา่ ง และอาหารรสแซ่บ ริ มน้ าตกแม่สาน้อย (มื้อที่ 3)
พาท่านเดิ นทางเที่ยวชมทางเดิ นชมธรรมชาติ สกายวอร์ คที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่ สวนพฤกษศำสตร์
สมเด็ จพระนำงเจ้ ำสิ ริกิ ต์ิ ตั้งอยู่ที่อ าเภอแม่ ริม จังหวัด เชี ยงใหม่ มี พ้ืน ที่ ท้ งั หมดประมาณ 3,500 ไร่ เป็ น
สถานที่ อนุ รักษ์และ รวบรวมพรรณไม้เป็ นหมวดหมู่ ต ามวงศ์ส กุล ต่างๆ โดยจัดปลู ก ให้ส อดคล้อ งกับ
ธรรมชาติมากที่สุดโดย เฉพาะกลุ่มอาคาร เรื อนกระจกบนยอดเขาที่มีท้ งั ความสวยงามและความรู ้ ทาให้
สวนแห่งนี้ เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและ สถานที่ศึกษาธรรมชาติ ด้านพืช และ ภูมิทศั น์ที่โดดเด่นมากสวน
พฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ เดิมเรี ยกว่า "สวนพฤกษศาสตร์แม่สา" นับว่าเป็ น สวนพฤกษศาสตร์
แห่ งแรก ของประเทศไทย ที่มีการบริ หารจัดการตามมาตรฐาน สากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจยั และให้
ความรู ้ ทางด้านพฤกษศาสตร์ ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2537 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับพระราชทานพระราชา
นุ ญ าต จากสมเด็ จ พระนางเจ้า สิ ริกิ ต์ ิ พระบรมราชิ นี น าถให้ ใช้ชื่ อ สวนพฤกษศาสตร์ แ ห่ ง นี้ ว่า "สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ิ

ส่งคณะถึงที่หมายโดยความประทับใจโดยสวัสดิภาพ

ค่ำบริกำร รำคำท่ ำนละ 2,990 บำท (คณะ2-3 ท่ ำนใช้ รถเก๋ ง )
ค่ำบริกำร รำคำท่ ำนละ 2,990 บำท (คณะ4-5 ท่ ำนใช้ 6 ที่นั่ง )
ค่ำบริกำร รำคำท่ ำนละ 2,990 บำท (คณะ6-10+ไกด์ ท่ ำนใช้ ตู้ วีไอพี )
(กรณีเดินทำงช่ วงวันหยุดยำวกรุณำเช็ครำคำอีกครั้ง /รำคำไม่ รวมตั๋วเครื่ องบินเดินทำง/รำคำนีไ้ ม่ มอี อกบิลภำษี)
อัตรำนีร้ วม
- ค่าที่พกั 1 คืน
- ค่ารถเดินทางตามรายการ+คนขับ+น้ ามัน
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย+อาหาร 3 มื้อ
อัตรำนี้ไม่ รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณี ขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวติ ส่วนตัว,ประกันสุขภาพ
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจา
เป็ นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

