โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ แอดเวนเจอร์ 3 วัน คืน (รหัส C4-64)
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ –ดอยคา-บ้ านข้ างวัด-ดอยสุ เทพ-ม่ อนแจ่ ม–จังเกิลโคสเตอร์
สวนสิ ริกติ ติ์-นา้ พุร้อนสั นกาแพง-หมู่บ้านแม่ กาปอง-โครงการหลวงห้ วยตีนตก

วันแรก : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – วัดพระธาตุดอยคา–บ้ านข้ างวัด –ดอยสุ เทพ
เช้ า
09.00น.

11.00น.

12.00น.

รับคณะที่สนามบินนานาชาติจงั หวัดเชียงใหม่ หรื อจุดนัดพบในตัวเมือง
พาคณะเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ งานจัดแสดงพันธุ์ไม้ต่างๆ จากทัว่ โลกบนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล พืชบาง
ชนิดไม่สามารถพบเห็นได้ในเมืองไทยได้มารวมกันอยู่ ณ สถานที่แห่งเดียวกัน “ราชพฤกษ์” เป็ นชื่อต้นไม้ประจา
ชาติ ถื อ เป็ นไม้มงคลที่มีความสาคัญ ต่อ ประเทศไทย เนื่ อ งจากมี ดอกเป็ นพวงระย้า สี เหลือ งสด อันเป็ นสี แห่ ง
พระพุทธศาสนา และนอกจากนี้ สีเหลืองยังเป็ นสี ประจาวันจันทร์ ซึ่ งเป็ นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระมหากษัตริ ยล์ าดับที่ 9 แห่ งราชวงศ์จกั รี ด้วยเหตุน้ ี ราชพฤกษ์ จึงได้
ถูกเลือกให้เป็ นชื่อของงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
พาคณะเดินทางสู่ ดอยคา กราบสักการะขอพรหลวงพ่อทันใจที่ “วัดพระธาตุดอยคา” เป็ นพระวัดคู่บา้ นคู่เมือ ง
ของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปี เป็ นสถานอันศักดิ์สิ ทธิ์เป็ นศูนย์รวมน้ าใจของผูท้ ี่นับถือศาสนาพุทธเลยก็วา่ ได้
นอกจากนี้ “พระครู สุนทรเจติยารักษ์” เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคา ยังเล่าว่าผูท้ ี่โชคดีมีบุญหลายราย ได้รับโชค
จากการเข้ามากราบนมัสการพระธาตุและหลวงพ่อทันใจอันศักดิ์สิทธิ์ กันทั้งสิ้น ทั้งนี้ผทู ้ ี่เข้ามาที่นี่เพือ่ มานมัสการ
กราบไหว้ส่วนใหญ่จะมีธูปเทียนและดอกมะลิ (50 พวงขึ้นไป) แล้วนามากราบนมัสการขอพรผูน้ ้ นั จะโชคดีนาก
จากนี้ วดั พระธาตุดอยคายังมีลานชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดัง่ สวรรค์บน
ดินได้อีกจุดหนึ่ง นอกจากที่ลานชมวิววัดพระธาตุดอยสุ เทพราชวรวิหาร และนอกจากนี้ ยามค่าคืนเมื่อมองขึ้นไป
บนพระธาตุดอยคาจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ ามสว่างไสว งดงามยิง่ นัก
รับประทานอาหารมื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น (มื้อที่ 1)

13.30น.

15.00น.

18.00น.
19.00น.

นาท่านเดินทางสู่ บ้ านข้ างวัด ให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้ ง ในบรรยากาศแบบบ้านๆ บ้านข้างวัดเป็ นคอมมูนิต้ มี อลล์
สไตล์พ้นื เมือง ตั้งอยูใ่ นซอยวัดอุโมงค์ ออกแบบสร้างจากแนวความคิดที่ตอ้ งการสร้างชุมชนที่มีวถิ ีชีวติ มี
ปฏิสมั พันธ์คล้ายกับการอยูร่ ่ วมกันของผูค้ นในสมัยก่อน
พาคณะนมัสการตั้งอยูต่ รงทางขึ้นดอยสุเทพ ก่อนถึงน้ าตกห้วยแก้ว ครู บาศรี วชิ ยั เป็ นนักบุญแห่งล้านนาไทยผูเ้ ป็ น
ที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่ครู บาศรี วิชยั เป็ นผูร้ ิ เริ่ มชักชวนให้ประชาชนชาวเหนือร่ วมแรงร่ วมใจกันสร้าง
ถนนจากเชิงดอยขึ้นไปสู่วดั พระบรมธาตุดอยสุเทพจากนั้นพาคณะขึ้นนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็ นวัดที่
สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นกั ท่องเที่ยวซึ่งเดินทางไปเชียงใหม่จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกนั
ทุกคนถ้าหากใครไม่ได้ข้ นึ ไปนมัสการแล้วถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่วดั พระธาตุดอยสุเทพนี้
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ณ โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว)

วันที่สอง : ม่ อนแจ่ ม – จังเกิล้ โคสเตอร์ -นา้ ตกแม่ สาน้ อย –สวนสิริกติ ติ์- ไนท์ บาร์ ซ่าเชียงใหม่
07.00 น.
09.00 น.

10.30 น.

12.00 น.
14.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ดว้ ยกาแฟหอมกรุ่ นพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
สัมผัสลมหนาว ชมวิวธรรมชาติภูเขาสี เขียว พร้อมเก็บภาพกับดอกไม้นานาชนิ ด ชมไร่ สตอร์ วเบอร์รี่ เลือ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ชาวดอย เสื้ อ ผ้าพื้นเมือง พืชผักผลไม้เมืองหนาว ณ จุดชมวิวม่ อนแจ่ ม ก่อนพาท่านชมความสวยงาม
ของ ทุ่งไร่ ดอกลมหนาว ดอกไม้นานาพันธุ์ ทุ่งกว้างในพื้นที่ลดหลัน่ ไปภูเขา เห็ นวิวของแปลงผักขั้นบันไดอยู่
เบื้องหน้า ภายในไร่ ดอกลมหนาว เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกเวอร์บีน่า ดอกคอสมอส ดอก
หงอนไก่สีแดง ดอกกระดาษหลากสี ที่ปลู กแซมกัน บริ เวณโดยกันนี้ ท่านสามารถเดิ นชม Skywalk ม่ อนแจ่ ม
เป็ นสะพานไม้ไผ่ที่ ทอดยาวเลาะตามแนวเชิ งเขา ความยาวกว่า 200 เมตรได้ (รวมค่ าเข้ าชมแล้ ว) (กรณีลูกค้ า
ต้ องการเล่ นรถแม้ ว บริเวณม่ อนแจ่ ม มีบริการรถแม้ ว คันละ80บาท ไม่ รวมในแพ็คเกจ)
นาท่านเดิ นทางถึงจังเกิ้ลโคสเตอร์ เป็ นรถไฟรางไม้แห่ งแรกในประเทศไทย สวนสนุ กสุ ดมันในอ าเภอแม่ริม ที่
ปลุกอะดรี นาลีนของคุณให้ตื่นพร้อมลุยความร้อน ผจญภัยแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ไฮไลท์ตอ้ งยกให้รางรถไฟไม้ที่
ทิ้งตัวลงด้านล่าง พร้อมชมวิวธรรมชาติสองข้างทาง (ไม่ รวมค่าเครื่ องเล่ น)
รับประทานอาหารกลางวันส้มตา ไก่ยา่ ง และอาหารรสแซ่บ ริ มน้ าตกแม่สาน้อย (มื้อที่ 4)
นาท่านเดินทางถึงสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิตติ์ พาท่านเดินทางเที่ยวชมทางเดินชมธรรมชาติ คานู
ปี้ วอร์ ค ที่ ส วยที่ สุ ด ในประเทศไทย ชมอาคารเรื อ นกระจกภายในจัด ปลู ก ตกแต่ ง พรรณไม้ไ ว้อ ย่างสวยงาม
โดยเฉพาะพรรณไม้หายากและมี ค วามโดดเด่ นเป็ นพิเศษ เป็ นสถานที่ ที่ นักวิช าการ นักเรี ยน นักศึ กษา และ

17.30 น.

19.00 น.

ประชาชนทัว่ ไป ทั้งผูส้ ู งอายุ และเด็กๆ สามารถเข้าเที่ยวชม เรี ยนรู ้สมั ผัสคุณค่า และความงดงามของพรรณไม้ได้
ตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเป็ นแหล่งเก็บรวบรวม สะสมวัตถุที่มีค่า และดาเนินการจัดแสดง
เกี่ ย วกับ ธรรมชาติ วิท ยา เพื่ อ การศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู ้ ในเรื่ อ งราวที่ เกี่ ย วกับ โลก ธรณี วิท ยา สิ่ ง มี ชี วิ ต
โดยเฉพาะพืชและสิ่ งแวดล้อ ม จากนั้นนาท่านแวะไร่ สตรอเบอรี่ แม่ริม ให้ท่านได้เก็บสตรอเบอรี่ สดๆจากต้น
(ตามฤดูกาล) จากนั้นนาท่านชมความงดงาม วัดป่ าดาราภิรมย์ เป็ นวัดที่มีความสาคัญมากอีกแห่ง หนึ่งชื่อ ของวัด
ถูกตั้งขึ้น ตามพระนามของ "พระราชชายา เจ้าดารารัศมี"พระชายาในสมเด็ จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ และ
เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครดัง เรื่ องเพลิงพระนาง
พาคณะเดิ นเล่ นเที่ยวชมและช้อ ปปิ้ งสิ น ค้าของฝากจากเมื อ งเหนื อ ที่ ไนท์ บาร์ ซ่ าเชี ยงใหม่ (อาหารเย็นตาม
อัธยาศัย) เป็ นแหล่งจาหน่ ายสิ นค้าขนาดใหญ่ มี สินค้าให้เลือ กสรร มากมายหลากหลายประเภท ทั้งสิ นค้าทาง
วัฒนธรรม เช่น สิ นค้าพื้นเมือง จาพวกเครื่ องประดับตกแต่ง เสื้ อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋ า ผ้าพันคอ โคมไฟ ฯลฯ
หรื อจะเป็ นสินค้าแฟชัน่ ก็มีให้เห็นอยูโ่ ดยทัว่ ไป รวมทั้งของกิน เช่น ขนมจีนน้ าเงี้ยว/น้ ายา ของ ทานเล่น โรตี ฯลฯ
(กรณีถ้าตรงกับวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ สามารถแจ้ งปรับสถานที่เป็ นถนนคนเดินได้ )
พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ด้วยความปลอดภัยที่ในตัวเมืองเชียงใหม่
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม : นา้ พุร้อนสันกาแพง - หมู่บ้านแม่ กาปอง – โครงการหลวงห้ วยตีนตก- ชมคาเฟ่ เชียงใหม่
07.00น.
09.00น.

11.00น.

13.30น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่ 5) พร้อม Check out ออกจากที่พกั
สัมผัสกับน้ าพุร้อนธรรมชาติที่น้าพุร้อนสั นกาแพงเป็ นแหล่งน้ าพุร้อนที่มีชื่อเสียงมาเนิ่นนานควบคู่กบั การ
ท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่เช่นกัน บรรยากาศร่ มรื่ น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอกนานา
พรรณ และ ได้ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่ มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พ้นื โลกก่อกาเนิดน้ า
ร้อนที่มีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส น้ าร้อนอันเดือด พล่านพุง่ ขึ้นจากใต้พ้นื พิภพสู่ทอ้ งฟ้าสูงถึง 15 เมตร เป็ น
ธรรมชาติที่น่าทึ่งเป็ นอย่างมาก(กรณีที่ลูกค้าต้ องการแช่ เท้ า ให้ ลูกค้าเตรียมกางเกงขาสั้ นและรองเท้ าแตะมาด้ วย)
พาสมาชิกชมวิถีชีวติ แบบSlow Life ที่ หมู่บ้านแม่ กาปอง ตั้งอยูท่ ่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ มีลาธารไหลผ่านหมู่บา้ น และป่ าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี ก่อตั้งประมาณ 100
กว่าปี โดยชาวบ้านแม่กาปองมีอาชีพปลูกเมี่ยง ทาไร่ และทาส่วนกาแฟ นอกจากนั้นยังเป็ นหมู่บา้ น ที่ยงั คงรักษา
ความเป็ นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็ นอย่างดีจึงทาให้นกั ท่องเที่ยวขึ้นไปชื่นชมความงดงาม
จากนั้น (รับประทานอาหารมื้อเทีย่ งตามอัธยาศัย)
นาคณะเข้าเที่ยวชม โครงการหลวงห้ วยตีนตก จุดถ่ายรู ปที่ท่านไม่ควรพลาดเมื่อมาเชียงใหม่

15.00 น.

ดื่มด่ากับธรรมชาติที่เขียวขจี ณ ชมคาเฟ่ เชียงใหม่ (CHOM CAFE AND RESTAURANT) ร้านอาหารสไตล์
ฟิ วชัน่ ที่กาลังฮอตฮิต ที่มีจุดเด่นของร้าน คือ การจัดแต่งสวนและน้ าตกสวย ในบรรยากาศเขียวขจีดว้ ยต้นมอสเฟ
ริ นที่ตกแต่งบนหินและตลอดทางเดิน มีลาธารและน้ าตกๆ และฝูงปลาหลากสีสนั แหวกว่ายไปมา แถมมีไอน้ าพ่น
ฟุ้งกระจายตลอดทัว่ บริ เวณ ให้บรรยากาศชวนฝัน คล้ายเดินเล่นอยูใ่ นป่ าหิมพานต์ (ตามอัธยาศัย)

17.30 น.

นาท่านส่งสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ดว้ ยความปลอดภัย พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 2-3 ท่ าน (รถเก๋ ง)ราคาท่ านละ 5,500 บาท
อัตราค่าบริการ 4-5 ท่ าน (รถ 6 ที่นั่ง) ราคาท่ านละ 4,990บาท
อัตราค่าบริการ 6-9 ท่ าน (รถตู้) ราคาท่ านละ 4,700บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)

ที่พกั ระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม สามารถเลือกที่พักได้ดงั นี้
โรงแรมฮอลิเดย์การ์ เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ ภูคา
ที่พกั ระดับ 4 ดาว มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม (กรุ ณาโทรเช็ คราคา ราคาขึน้ อยู่กบั วันที่และช่ วงที่เข้ าพัก)
โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ววิ /โรงแรมฮอลิเดย์อนิ น์ /โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน
-ค่าที่พกั 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่ าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 5 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 การขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจาเป็ น
และเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

ที่พกั : โรงแรมฮอลิเดย์ การ์ เด้น เชียงใหม่

