
 
 

 
ทัวร์เชียงใหม่ นอนม่อนแจ่ม   2 วนั 1 คืน (รหัส P33-63)   

หอค ำหลวง-พระธำตุดอยค ำ-ม่อนแจ่ม –จังเกิล้โคสเตอร์- สวนสิริกติต์      
 
 
 
 

วนัที่หนึ่ง      หอค ำหลวง – พระธำตุดอยค ำ – ดอยสุเทพ –ม่อนววิงำม 
เช้า รับสมาชิกที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือ จุดนัดพบในตวัเมืองเชียงใหม่ ก่อนพาคณะเที่ยว อุทยำนหลวงรำช

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 มหกรรมพชืสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ์2549  

ก่อนพาท่านเดินทางขึ้นนมสัการหลวงพอ่ทนัใจที่ มีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิหลายต่อ

หลายคร้ังที่มีผูเ้ดินทางมาขอพร บนบาน แลว้ ประสบความส าเร็จและไดเ้ดินทางกลบัมาถวายดอกมะลิเพือ่

แกบ้น 

 

 

 

12.00 น. พาทุกท่านพกัรับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารโรงแรมฮอลิเดยก์าร์เดน้   (มื้อที่ 1) 



13.30  น.   นมสัการพระบรมธำตุดอยสุเทพ  เชิงดอยอยูห่่างจาก ตวัเมืองเชียงใหม่เพยีง 6 กิโลเมตร และบนเสน้ทางขึ้น
สู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร ก็มีสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ใหเ้ที่ยวชมไดต้ลอด ดอยสุเทพ เดิมช่ือวา่ “ดอย
ออ้ยชา้ง” ส าหรับดอยสุเทพที่เรียกกนัในปัจจุบนัน้ีเป็น ช่ือที่ไดม้าจาก “พระฤาษีวาสุเทพ” ซ่ึงเคยบ าเพญ็ตบะ
อยูท่ี่เขาลูกน้ีเม่ือพนักวา่ปีมาแลว้  

16.30น. เดินทางเขา้สู่ที่พกัม่อนววิงามรีสอร์ทใหเ้วลาแก่ท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั  

                           (ที่พักสำมำรถเลือกได้ว่ำอยำกพกัเป็นตัวบ้ำน หรือ ตัวเต้นท์ พกัห้องละ2 ท่ำนมื้อเย็นอิสระในทีพ่ักมีหมู

กระทะจ ำหน่ำยเป็นชุด) 

วนัที่สอง        ม่อนแจ่ม – จังเกิล้โคสเตอร์-น ำ้ตกแม่สำน้อย –สวนสิริกติติ์- จุดนัดพบ 
07.00 น. อรุณสวสัด์ิดว้ยกาแฟหอมกรุ่นพร้อมรับประทานขา้วตม้ร้อนๆม้ือเชา้ (มื้อที่ 2) 
08.30 น.  น าท่านเดินทางถึงม่อนแจ่ม หรือโครงกำรหลวงหนองหอย ซ่ึงที่ม่อนแจ่มมีอากาศที่เยน็สบายเกือบตลอดทั้ง

ปี คุณสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของภูเขาที่สลบัเรียงตวัอยา่งสวยงาม หมอกสีขาวโพลนที่บา้งลอยแน่น่ิง 
บา้งก็ไหลเอ่ือยเม่ือโดนเขา้กบักระแสลม น่ีคงจะเป็นความสุนทรียะที่หาไม่ไดจ้ากช่วงฤดูกาลอ่ืน ในยามที่
พระอาทิตยล์าลบัขอบฟ้าและความมืดเขา้ปกคลุมรอบ ทนัทีที่แหงนหนา้มองฟ้าเราจะพบกบัทะเลดาวที่ต่าง
แข่งกนัส่องแสง จนท าเอาคนดูอยา่งเราเลือกไม่ถูกวา่จะหนัไปมองดวงไหนก่อนดี บรรยากาศทั้งหมดเหล่าน้ี 
จะท าใหต้กหลุมรักม่อนแจ่มไดอ้ยา่งไม่ยากเลย 

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

12.00 น.              รับประทานอาหารกลางวนัสม้ต า ไก่ยา่ง และอาหารรสแซ่บ  ริมน ้ าตกแม่สานอ้ย  (มื้อที่ 3)   
14.00 น. น าท่านเดินทางถึงสวนพฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิตต์ิ  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 (ตำมฤดูกำล) 

 
 
 
 
 
 



17.00 น. ส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่  หรือจุดนดัพบ พร้อมความประทบัใจ   
 

ค่ำบริกำร รำคำท่ำนละ  3,850  บำท  (คณะ2-3 ท่ำนใช้ รถเก๋ง ) 
ค่ำบริกำร รำคำท่ำนละ  3,500  บำท  (คณะ4-5 ท่ำนใช้ 6 ที่นั่ง ) 

ค่ำบริกำร รำคำท่ำนละ  3,500  บำท  (คณะ6-10+ไกด์ ท่ำนใช้ ตู้ วไีอพ ี) 
(เดนิทำงช่วงวนัหยุดยำวกรุณำเช็ครำคำอกีคร้ัง / เดก็อำยุเกนิ 6 ปี คดิเป็นรำคำผู้ใหญ่ /รำคำนีไ้ม่มอีอกบิลภำษี)   

 

อัตรำนีร้วม 

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

อัตรำนี้ไม่รวม    
                            - ตัว๋เคร่ืองบินเดินทาง 
  -  ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

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

- ค่าประกนัภยัธรรมชาติ,ประกนัชีวติส่วนตวั 

- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ,มงัสวรัิต,อิสลาม 
*** หมำยเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ขึ้น   ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขสบัเปล่ียนรายการตามความจ า
เป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิที่มี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 
 


