
 
 
 
 
 

 
 
 

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่แอดเวนเจอร์  3 วนั คืน (รหัส C4-64) 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์–ดอยค า-บ้านข้างวัด-ดอยสุเทพ-ม่อนแจ่ม–จังเกลิโคสเตอร์  
สวนสิริกติติ์-น า้พุร้อนสันก าแพง-หมู่บ้านแม่ก าปอง-โครงการหลวงห้วยตีนตก 

 
 
 
 
 
 

วนัแรก : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – วดัพระธาตุดอยค า–บ้านข้างวดั –ดอยสุเทพ 
เช้า รับคณะที่สนามบินนานาชาติจงัหวดัเชียงใหม่ หรือจุดนดัพบในตวัเมือง 
09.00น.                พาคณะเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ งานจดัแสดงพนัธุ์ไมต่้างๆ จากทัว่โลกบนพื้นที่กวา้งใหญ่ไพศาล พืชบาง

ชนิดไม่สามารถพบเห็นไดใ้นเมืองไทยไดม้ารวมกนัอยู ่ณ สถานที่แห่งเดียวกนั “ราชพฤกษ”์ เป็นช่ือตน้ไมป้ระจ า
ชาติ ถือเป็นไม้มงคลที่มีความส าคญัต่อประเทศไทย เน่ืองจากมีดอกเป็นพวงระยา้ สีเหลืองสด อันเป็นสีแห่ง
พระพุทธศาสนา และนอกจากน้ีสีเหลืองยงัเป็นสีประจ าวนัจนัทร์ ซ่ึงเป็นวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระมหากษตัริยล์  าดบัที่ 9 แห่งราชวงศจ์กัรี ดว้ยเหตุน้ี ราชพฤกษ ์จึงได้
ถูกเลือกใหเ้ป็นช่ือของงาน มหกรรมพชืสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ์2549  

11.00น.               พาคณะเดินทางสู่ ดอยค า กราบสักการะขอพรหลวงพ่อทนัใจที่ “วดัพระธาตุดอยค า” เป็นพระวดัคู่บา้นคู่เมือง
ของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปี เป็นสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิเป็นศูนยร์วมน ้ าใจของผูท้ี่นับถือศาสนาพุทธเลยก็วา่ได้
นอกจากน้ี “พระครูสุนทรเจติยารักษ์” เจา้อาวาสวดัพระธาตุดอยค า ยงัเล่าว่าผูท้ี่โชคดีมีบุญหลายราย ไดรั้บโชค
จากการเขา้มากราบนมสัการพระธาตุและหลวงพอ่ทนัใจอนัศกัด์ิสิทธ์ิ กนัทั้งส้ิน ทั้งน้ีผูท้ี่เขา้มาที่น่ีเพือ่มานมสัการ
กราบไหวส่้วนใหญ่จะมีธูปเทียนและดอกมะลิ (50 พวงขึ้นไป) แลว้น ามากราบนมสัการขอพรผูน้ั้นจะโชคดีนาก
จากน้ีวดัพระธาตุดอยค ายงัมีลานชมววิ ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดัง่สวรรคบ์น
ดินไดอี้กจุดหน่ึง นอกจากที่ลานชมววิวดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร และนอกจากน้ียามค ่าคืนเม่ือมองขึ้นไป
บนพระธาตุดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่ามสวา่งไสว งดงามยิง่นกั 

12.00น.              รับประทานอาหารม้ือกลางวนัแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ที่โรงแรมฮอลิเดยก์าร์เดน้ (มื้อที ่1) 



13.30น.       น าท่านเดินทางสู่ บ้านข้างวัด ใหท้่านเดินเล่น ชอ้ปป้ิง ในบรรยากาศแบบบา้นๆ บา้นขา้งวดัเป็นคอมมูนิต้ีมอลล์
สไตลพ์ื้นเมือง ตั้งอยูใ่นซอยวดัอุโมงค ์ออกแบบสร้างจากแนวความคิดที่ตอ้งการสร้างชุมชนที่มีวถีิชีวติ มี
ปฏิสมัพนัธค์ลา้ยกบัการอยูร่่วมกนัของผูค้นในสมยัก่อน 

15.00น. พาคณะนมสัการตั้งอยูต่รงทางขึ้นดอยสุเทพ ก่อนถึงน ้ าตกหว้ยแกว้ ครูบาศรีวชิยัเป็นนกับุญแห่งลา้นนาไทยผูเ้ป็น
ที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่ครูบาศรีวิชยัเป็นผูริ้เร่ิมชกัชวนใหป้ระชาชนชาวเหนือร่วมแรงร่วมใจกนัสร้าง
ถนนจากเชิงดอยขึ้นไปสู่วดัพระบรมธาตุดอยสุเทพจากนั้นพาคณะขึ้นนมสัการวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวดัที่
ส าคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดัเชียงใหม่นกัท่องเที่ยวซ่ึงเดินทางไปเชียงใหม่จะตอ้งขึ้นไปนมสัการพระบรมธาตุกนั
ทุกคนถา้หากใครไม่ไดข้ึ้นไปนมสัการแลว้ถือเสมือนวา่ยงัมาไม่ถึงเชียงใหม่วดัพระธาตุดอยสุเทพน้ี 

18.00น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) 
19.00น. พาทุกท่านกลบัสู่ที่พกั ณ โรงแรมในตวัเมืองเชียงใหม่ 

(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว) 
 
 
 
 
 
 

 
 
วนัที่สอง : ม่อนแจ่ม – จังเกิล้โคสเตอร์-น า้ตกแม่สาน้อย –สวนสิริกติติ์- ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่ 
07.00 น. อรุณสวสัด์ิดว้ยกาแฟหอมกรุ่นพร้อมรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   (มื้อที่ 3) 
09.00 น.  สัมผสัลมหนาว ชมวิวธรรมชาติภูเขาสีเขียว พร้อมเก็บภาพกบัดอกไมน้านาชนิด ชมไร่สตอร์วเบอร์ร่ี เลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑช์าวดอย เส้ือผา้พื้นเมือง พืชผกัผลไมเ้มืองหนาว ณ จุดชมวิวม่อนแจ่ม ก่อนพาท่านชมความสวยงาม
ของ ทุ่งไร่ดอกลมหนาว ดอกไมน้านาพนัธุ์ ทุ่งกวา้งในพื้นที่ลดหลัน่ไปภูเขา เห็นวิวของแปลงผกัขั้นบนัไดอยู่
เบื้องหน้า ภายในไร่ดอกลมหนาว เต็มไปดว้ยดอกไม้หลากหลายพนัธุ์ ทั้งทุ่งดอกเวอร์บีน่า ดอกคอสมอส ดอก
หงอนไก่สีแดง ดอกกระดาษหลากสี ที่ปลูกแซมกนั บริเวณโดยกนัน้ี ท่านสามารถเดินชม Skywalk ม่อนแจ่ม 
เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตรได้ (รวมค่าเข้าชมแล้ว) (กรณีลูกค้า
ต้องการเล่นรถแม้ว บริเวณม่อนแจ่ม มีบริการรถแม้ว คนัละ80บาท ไม่รวมในแพ็คเกจ) 

10.30 น.  น าท่านเดินทางถึงจังเกิ้ลโคสเตอร์  เป็นรถไฟรางไมแ้ห่งแรกในประเทศไทย สวนสนุกสุดมนัในอ าเภอแม่ริมที่
ปลุกอะดรีนาลีนของคุณใหต้ื่นพร้อมลุยความร้อน ผจญภยัแบบใกลชิ้ดธรรมชาติ ไฮไลทต์อ้งยกใหร้างรถไฟไมท้ี่
ทิ้งตวัลงดา้นล่าง พร้อมชมววิธรรมชาติสองขา้งทาง (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น) 

12.00 น.              รับประทานอาหารกลางวนัสม้ต า ไก่ยา่ง และอาหารรสแซ่บ  ริมน ้ าตกแม่สานอ้ย  (มื้อที่ 4)   
14.00 น. น าท่านเดินทางถึงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พาท่านเดินทางเที่ยวชมทางเดินชมธรรมชาติ คานู

ป้ีวอร์คที่สวยที่ สุดในประเทศไทย ชมอาคารเรือนกระจกภายในจัดปลูกตกแต่งพรรณไม้ไวอ้ย่างสวยงาม 
โดยเฉพาะพรรณไม้หายากและมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เป็นสถานที่ที่นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และ



ประชาชนทัว่ไป ทั้งผูสู้งอาย ุและเด็กๆ สามารถเขา้เที่ยวชม เรียนรู้สมัผสัคุณค่า และความงดงามของพรรณไมไ้ด้
ตลอดทั้งปีทุกฤดูกาล และพิพิธภณัฑธ์รรมชาติเป็นแหล่งเก็บรวบรวม สะสมวตัถุที่มีค่า และด าเนินการจดัแสดง
เก่ียวกับธรรมชาติวิทยา เพื่อการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ในเร่ืองราวที่ เก่ียวกับโลก ธรณีวิทยา ส่ิงมีชีวิต 
โดยเฉพาะพืชและส่ิงแวดลอ้ม จากนั้นน าท่านแวะไร่สตรอเบอร่ีแม่ริม ให้ท่านไดเ้ก็บสตรอเบอร่ีสดๆจากตน้ 
(ตามฤดูกาล) จากนั้นน าท่านชมความงดงาม วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นวดัที่มีความส าคญัมากอีกแห่ง หน่ึงช่ือ ของวดั
ถูกตั้งขึ้น ตามพระนามของ "พระราชชายา เจา้ดารารัศมี"พระชายาในสมเด็จพระพุทธเจา้หลวง รัชกาลที่ ๕ และ
เป็นสถานที่ถ่ายท าละครดงั เร่ืองเพลิงพระนาง 

17.30 น.               พาคณะเดินเล่นเที่ยวชมและช้อปป้ิงสินคา้ของฝากจากเมืองเหนือที่  ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่  (อาหารเย็นตาม
อัธยาศัย) เป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ มีสินคา้ให้เลือกสรร มากมายหลากหลายประเภท ทั้งสินคา้ทาง
วฒันธรรม เช่น สินคา้พื้นเมือง จ  าพวกเคร่ืองประดบัตกแต่ง เส้ือผา้ ของที่ระลึก กระเป๋า ผา้พนัคอ โคมไฟ ฯลฯ 
หรือจะเป็นสินคา้แฟชัน่ก็มีใหเ้ห็นอยูโ่ดยทัว่ไป รวมทั้งของกิน เช่น ขนมจีนน ้ าเง้ียว/น ้ ายา ของ ทานเล่น โรตี ฯลฯ 
(กรณถ้ีาตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สามารถแจ้งปรับสถานที่เป็นถนนคนเดินได้) 

 

19.00 น.               พาทุกท่านกลบัสู่ที่พกัดว้ยความปลอดภยัที่ในตวัเมืองเชียงใหม่  
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว) 

 
 

 
 
 
 
 
วนัที่สาม : น า้พุร้อนสันก าแพง - หมู่บ้านแม่ก าปอง – โครงการหลวงห้วยตีนตก- ชมคาเฟ่ เชียงใหม่   
07.00น.  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  ( มื้อที่ 5) พร้อม Check out ออกจากที่พกั 
09.00น. สมัผสักบัน ้ าพรุ้อนธรรมชาติที่น ้าพุร้อนสันก าแพงเป็นแหล่งน ้ าพรุ้อนที่มีช่ือเสียงมาเน่ินนานควบคู่กบัการ

ท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่เช่นกนั   บรรยากาศร่มร่ืน สวยงาม ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาธรรมชาติ ไมด้อกนานา
พรรณ และ ไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัความมหศัจรรยธ์รรมชาติที่ มาจากความเปล่ียนแปลงจากใตพ้ื้นโลกก่อก าเนิดน ้ า
ร้อนที่มีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส น ้ าร้อนอนัเดือด พล่านพุง่ขึ้นจากใตพ้ื้นพภิพสู่ทอ้งฟ้าสูงถึง 15 เมตร เป็น
ธรรมชาติที่น่าทึ่งเป็นอยา่งมาก(กรณทีี่ลูกค้าต้องการแช่เท้า ให้ลูกค้าเตรียมกางเกงขาส้ันและรองเท้าแตะมาด้วย) 

11.00น. พาสมาชิกชมวถีิชีวติแบบSlow Life ที่ หมู่บ้านแม่ก าปอง ตั้งอยูท่่ามกลางขนุเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ มีล าธารไหลผา่นหมู่บา้น และป่าไมท้ี่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่น่ีจึงเยน็สบายตลอดปี ก่อตั้งประมาณ 100 
กวา่ปีโดยชาวบา้นแม่ก าปองมีอาชีพปลูกเม่ียง ท าไร่ และท าส่วนกาแฟ นอกจากนั้นยงัเป็นหมู่บา้น ที่ยงัคงรักษา
ความเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นอยา่งดีจึงท าใหน้กัท่องเที่ยวขึ้นไปช่ืนชมความงดงาม
จากนั้น  (รับประทานอาหารมื้อเทีย่งตามอธัยาศัย) 

13.30น. น าคณะเขา้เที่ยวชม  โครงการหลวงห้วยตีนตก จุดถ่ายรูปที่ท่านไม่ควรพลาดเม่ือมาเชียงใหม่ 



15.00 น. ด่ืมด ่ากบัธรรมชาติที่เขียวขจี ณ ชมคาเฟ่ เชียงใหม่  (CHOM CAFE AND RESTAURANT)  ร้านอาหารสไตล์
ฟิวชัน่ที่ก  าลงัฮอตฮิต ที่มีจุดเด่นของร้าน คอื การจดัแต่งสวนและน ้ าตกสวย ในบรรยากาศเขียวขจีดว้ยตน้มอสเฟ
รินที่ตกแต่งบนหินและตลอดทางเดิน มีล าธารและน ้ าตกๆ และฝงูปลาหลากสีสนัแหวกวา่ยไปมา แถมมีไอน ้ าพน่
ฟุ้งกระจายตลอดทัว่บริเวณ ใหบ้รรยากาศชวนฝัน คลา้ยเดินเล่นอยูใ่นป่าหิมพานต ์(ตามอัธยาศัย) 

 
 
 
 
 
 
17.30 น. น าท่านส่งสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ดว้ยความปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 
 

      อตัราค่าบริการ  2-3 ท่าน (รถเก๋ง)ราคาท่านละ  5,500  บาท 

             อตัราค่าบริการ  4-5  ท่าน (รถ 6 ที่นั่ง) ราคาท่านละ  4,990บาท 
                 อตัราค่าบริการ  6-9 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ  4,700บาท 

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี)   

ที่พกัระดบั 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม  สามารถเลือกที่พักได้ดงันี้ 
โรงแรมฮอลเิดย์การ์เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 

ที่พกัระดบั 4 ดาว  มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้อยู่กบัวนัที่และช่วงที่เข้าพกั) 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ววิ/โรงแรมฮอลเิดย์อนิน์/โรงแรมดวงตะวนัเชียงใหม่ 

 

อัตรานีร้วม 

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ ามนั   
-ค่าที่พกั  2 คืน  พกัหอ้งละ 2 ท่าน  (กรณเีศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)  
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
-ค่าอาหาร 5 ม้ือ ตามที่ระบุในโปรแกรม 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

อัตรานี้ไม่รวม    
                            - ตัว๋เคร่ืองบินเดินทาง 
  -  ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

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



- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ,มงัสวรัิต,อิสลาม 
*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ขึ้น   ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขสบัเปล่ียนรายการตามความจ าเป็น
และเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิที่มี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทกุคร้ัง 
 

ที่พกั : โรงแรมฮอลเิดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ 
 

 
 
 
 

https://www.agoda.com/th-th/holiday-inn-chiangmai-hotel/hotel/chiang-mai-th.html


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


