ทัวร์ เชียงใหม่ นอนม่ อนแจ่ ม 2 วัน 1 คืน (รหัส P33-63)
หอคำหลวง-พระธำตุดอยคำ-ม่ อนแจ่ ม –จังเกิล้ โคสเตอร์ - สวนสิ ริกติ ต์

วันที่หนึ่ง หอคำหลวง – พระธำตุดอยคำ – ดอยสุ เทพ –ม่ อนวิวงำม
เช้ า

รับสมาชิกทีท่ ่าอากาศยานเชียงใหม่ หรื อ จุดนัดพบในตัวเมืองเชียงใหม่ ก่อนพาคณะเที่ยว อุทยำนหลวงรำช
พฤกษ์ งานจัดแสดงพันธุไ์ ม้ต่างๆ จากทัว่ โลกบนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล พืชบางชนิ ดไม่สามารถพบเห็นได้
ในเมืองไทยได้มารวมกันอยู่ ณ สถานที่แห่ งเดียวกัน “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
ก่อนพาท่านเดินทางขึ้นนมัสการหลวงพ่อทันใจที่ มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่ องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อ
หลายครั้งที่มีผเู ้ ดินทางมาขอพร บนบาน แล้ว ประสบความสาเร็จและได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพือ่
แก้บน

12.00 น.

พาทุกท่านพักรับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้องอาหารโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น (มื้อที่ 1)

13.30 น.

16.30น.

นมัสการพระบรมธำตุดอยสุ เทพ เชิงดอยอยูห่ ่ างจาก ตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 6 กิโลเมตร และบนเส้นทางขึ้น
สู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร ก็มีสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ให้เที่ยวชมได้ตลอด ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า “ดอย
อ้อยช้าง” สาหรับดอยสุเทพที่เรี ยกกันในปั จจุบนั นี้เป็ น ชื่อที่ได้มาจาก “พระฤาษีวาสุเทพ” ซึ่งเคยบาเพ็ญตบะ
อยูท่ ี่เขาลูกนี้เมื่อพันกว่าปี มาแล้ว
เดินทางเข้าสู่ที่พกั ม่อนวิวงามรี สอร์ทให้เวลาแก่ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
(ที่พักสำมำรถเลือกได้ ว่ำอยำกพักเป็ นตัวบ้ ำน หรื อ ตัวเต้ นท์ พักห้ องละ2 ท่ ำนมื้อเย็นอิสระในทีพ่ ักมีหมู
กระทะจำหน่ ำยเป็ นชุด)

วันที่สอง

ม่ อนแจ่ม – จังเกิล้ โคสเตอร์ -นำ้ ตกแม่ สำน้ อย –สวนสิริกติ ติ์- จุดนัดพบ

07.00 น.
08.30 น.

อรุ ณสวัสดิ์ดว้ ยกาแฟหอมกรุ่ นพร้อมรับประทานข้าวต้มร้อนๆมื้อเช้า (มื้อที่ 2)
นาท่านเดินทางถึงม่ อนแจ่ ม หรื อโครงกำรหลวงหนองหอย ซึ่งที่ม่อนแจ่มมีอากาศที่เย็นสบายเกือบตลอดทั้ง
ปี คุณสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับเรี ยงตัวอย่างสวยงาม หมอกสี ขาวโพลนที่บา้ งลอยแน่ นิ่ง
บ้างก็ไหลเอื่อยเมื่อโดนเข้ากับกระแสลม นี่ คงจะเป็ นความสุนทรี ยะที่หาไม่ได้จากช่วงฤดูกาลอื่น ในยามที่
พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าและความมืดเข้าปกคลุมรอบ ทันทีที่แหงนหน้ามองฟ้าเราจะพบกับทะเลดาวที่ต่าง
แข่งกันส่องแสง จนทาเอาคนดูอย่างเราเลือกไม่ถูกว่าจะหันไปมองดวงไหนก่อนดี บรรยากาศทั้งหมดเหล่านี้
จะทาให้ตกหลุมรักม่อนแจ่มได้อย่างไม่ยากเลย
นาท่านเดินทางถึงจังเกิ้ลโคสเตอร์ เป็ นรถไฟรางไม้แห่ งแรกในประเทศไทย สวนสนุ กสุ ดมันในอาเภอแม่
ริ มที่ปลุกอะดรี นาลีนของคุณให้ตื่นพร้อมลุยความร้อน ผจญภัยแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ไฮไลท์ตอ้ งยกให้ราง
รถไฟไม้ที่ทิ้งตัวลงด้านล่าง พร้อมชมวิวธรรมชาติสองข้างทาง (ไม่ รวมค่ำเครื่ องเล่ น)
รับประทานอาหารกลางวันส้มตา ไก่ยา่ ง และอาหารรสแซ่บ ริ มน้ าตกแม่สาน้อย (มื้อที่ 3)
น าท่ านเดิ น ทางถึ ง สวนพฤกษศำสตร์ ส มเด็ จ พระนำงเจ้ ำ 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
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
เก็บสตรอเบอรี่ สดๆจากต้น (ตำมฤดูกำล)

10.30 น.

12.00 น.
14.00 น.

ส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรื อจุดนัดพบ พร้อมความประทับใจ

17.00 น.

ค่ำบริกำร รำคำท่ ำนละ 3,850 บำท (คณะ2-3 ท่ ำนใช้ รถเก๋ ง )
ค่ำบริกำร รำคำท่ ำนละ 3,500 บำท (คณะ4-5 ท่ ำนใช้ 6 ที่นั่ง )
ค่ำบริกำร รำคำท่ ำนละ 3,500 บำท (คณะ6-10+ไกด์ ท่ ำนใช้ ตู้ วีไอพี )
(เดินทำงช่ วงวันหยุดยำวกรุณำเช็ครำคำอีกครั้ง / เด็กอำยุเกิน 6 ปี คิดเป็ นรำคำผู้ใหญ่ /รำคำนีไ้ ม่ มอี อกบิลภำษี)
อัตรำนีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน
-ค่าที่พกั 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่ ำน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรำนี้ไม่ 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
*** หมำยเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจา
เป็ นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

