ทัวร์ เชียงใหม่ รีววิ หมูกระทะม่ อนแจ่ ม 3 วัน 2คืน (CM8-64)
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – วัดพระธาตุดอยคา – ชมคาเฟ่ เชียงใหม่ – แกรนด์ แคนยอน –วัดอุโมงค์ – ไนท์ บาร์ ซ่า
เชียงใหม่ – บ้ านแม่ กาปอง – ม่ อนแจ่ ม - จังเกิลโคสเตอร์ – สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ติ์

วันแรก อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – วัดพระธาตุดอยคา – ชมคาเฟ่ เชี ยงใหม่ – แกรนด์ แคนยอน –วัด
อุโมงค์ - ไนท์ บาร์ ซ่าเชียงใหม่
เช้ า
09.00น.

11.00น.

12.00น.

รับคณะที่สนามบินนานาชาติจงั หวัดเชียงใหม่ หรื อจุดนัดพบในตัวเมือง
พาคณะเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ งานจัดแสดงพันธุ์ไม้ต่างๆ จากทัว่ โลกบนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล พืชบาง
ชนิดไม่สามารถพบเห็นได้ในเมืองไทยได้มารวมกันอยู่ ณ สถานที่แห่งเดียวกัน “ราชพฤกษ์” เป็ นชื่อต้นไม้ประจา
ชาติ ถือเป็ นไม้มงคลที่มี ความส าคัญต่อประเทศไทย เนื่ องจากมีดอกเป็ นพวงระย้า สี เหลืองสด อันเป็ นสี แห่ ง
พระพุทธศาสนา และนอกจากนี้ สีเหลืองยังเป็ นสี ประจาวันจันทร์ ซึ่ งเป็ นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระมหากษัตริ ยล์ าดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จกั รี (บริการรถราง)
พาคณะเดินทางสู่ ดอยคา กราบสักการะขอพรหลวงพ่อทันใจที่ “วัดพระธาตุดอยคา” เป็ นพระวัดคู่บา้ นคู่เมือง
ของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปี เป็ นสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็ นศูนย์รวมน้ าใจของผูท้ ี่นบั ถือศาสนาพุทธเลยก็ว่าได้
นอกจากนี้ “พระครู สุนทรเจติยารักษ์” เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคา ยังเล่าว่าผูท้ ี่โชคดีมีบุญหลายราย ได้รับ โชค
จากการเข้ามากราบนมัสการพระธาตุและหลวงพ่อทันใจอันศักดิ์สิทธิ์ กันทั้งสิ้ น ทั้งนี้ผทู ้ ี่เข้ามาที่นี่เพื่อมานมัสการ
กราบไหว้ส่วนใหญ่จะมีธูปเทียนและดอกมะลิ (50 พวงขึ้นไป) แล้วนามากราบนมัสการขอพรผูน้ ้ นั จะโชคดีนาก
จากนี้ วดั พระธาตุดอยคายังมีลานชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดัง่ สวรรค์บน
ดินได้อีกจุดหนึ่ ง นอกจากที่ลานชมวิววัดพระธาตุดอยสุ เทพราชวรวิหาร และนอกจากนี้ ยามค่าคืนเมื่อมองขึ้นไป
บนพระธาตุดอยคาจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ ามสว่างไสว งดงามยิง่ นัก
รับประทานอาหารมื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น (มื้อที่ 1)

13.30น.

15.00น.

18.00น.

ดื่ ม ด่ ากับ ธรรมชาติ ที่ เขี ย วขจี ณ ชมคาเฟ่ เชี ยงใหม่ (CHOM CAFE AND RESTAURANT) ร้ านอาหารสไตล์
ฟิ วชัน่ ที่กาลังฮอตฮิต ที่มีจุดเด่นของร้าน คือ การจัดแต่งสวนและน้ าตกสวย ในบรรยากาศเขียวขจีดว้ ยต้นมอสเฟ
ริ นที่ตกแต่งบนหิ นและตลอดทางเดิน มีลาธารและน้ าตกๆ และฝูงปลาหลากสี สันแหวกว่ายไปมา แถมมีไอน้ าพ่น
ฟุ้งกระจายตลอดทัว่ บริ เวณ ให้บรรยากาศชวนฝัน คล้ายเดินเล่นอยูใ่ นป่ าหิ มพานต์
นาท่านชมความสวยงามของ แกรนด์แคนยอน มีขนาดพื้นที่ความกว้างประมาณ 30 ไร่ มีคนั ดินสู งเกือบ 15 เมตร
หรื อขนาดของตึก 3 ชั้น ลักษณะคล้ายหน้าผาเหมือนแกรนด์แคนยอน ที่รัฐแอริ โซนา ประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่เกิด
จากการ กัดเซาะของกระแสน้ าตามธรรมชาตินนั่ เอง เสน่ห์อีกสิ่ งหนึ่งคือน้ าภายในแอ่งดังกล่าว มีสีเขียวใสเหมือน
สี ของมรกตล้อมรอบหน้าผาสู งใหญ่ นอกจากเดินชมและถ่ายภาพความอัศจรรย์ของพื้นที่ดงั กล่าวแล้ว ยังสามารถ
ลง ไปเล่นน้ า และสาหรับใครที่ชื่นชอบความผาดโผน ก็สามารถกระโดดหน้าผาลงน้ าได้ซ่ ึ งถือเป็ นกิจกรรมอีก
อย่างหนึ่ ง (รวมบั ต รเข้ าชม ไม่ รวมค่ าเครื่ องเล่ น ) หลังจากนั้นนาท่ านเดิ นทางถึ ง วัด อุ โมงค์ สร้ างขึ้ นในสมัย
พญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึ่ งถ้านับถึงวันนี้ ก็ราวๆ 700 กว่าปี แล้ว ต่อมาพญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ข้ ึนที่ นี่
เพื่อให้พ ระมหาเถระจันทร์ ใช้เป็ นที่วิปัส สนากรรมฐานค่ะ กาแพงภายในจึงเป็ นหลายช่องทางเดินทะลุกันได้
รวมถึงยังมีภาพวาดจิตรกรรมผาผนังที่มีความเก่าแก่อยูภ่ ายในอุโมงค์อีกด้วยค่ะ นักท่องเที่ยวจึงมักมาเดินชมความ
สวยงามภายในอุโมงค์ และถ่ายรู ปสวยๆ กลับไปจากมุมนี้ของวัดค่ะ
พาคณะเดินเล่นเที่ยวชมและช้อปปิ้ งสิ นค้าของฝากจากเมืองเหนือที่ ไนท์บาร์ ซ่าเชียงใหม่ เป็ นแหล่งจาหน่ายสิ นค้า
ขนาดใหญ่ มีสินค้าให้เลือกสรร มากมายหลากหลายประเภท ทั้งสิ นค้าทางวัฒนธรรม เช่น สิ นค้าพื้นเมือง จาพวก
เครื่ องประดับตกแต่ง เสื้ อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋ า ผ้าพันคอ โคมไฟ ฯลฯ หรื อจะเป็ นสิ นค้าแฟชัน่ ก็มีให้เห็นอยู่
โดยทัว่ ไป รวมทั้งของกิ น เช่ น ขนมจี นน้ าเงี้ยว/น้ ายา ของ ทานเล่น โรตี ฯลฯ (กรณี ถ้าตรงกับ วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ สามารถแจ้ งปรับสถานที่เป็ นถนนคนเดินได้ ก่อนพาท่านเข้าสู่ ที่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น ใกล้ถนนนิมมาน
หลังเข้าที่สมาชิกสามารถเที่ยวต่อย่านนิมมานได้ตามอัธยาศัย (อาหารเย็นอิสระ)
(พักโรงแรมฮอลิเดย์ การ์ เด้นเชียงใหม่ หรื อเทียบเท่า)

วันที่สอง

น้าพุร้อนสันกาแพง – บ้ านแม่ กาปอง – โครงการหลวงตีนตก - ม่ อนแจ่ ม

07.00น.
09.00น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2) พร้อม Check out ออกจากที่พกั
สั ม ผัส กับ น้ าพุ ร้อนธรรมชาติ ที่ น้ าพุ ร้อ นสั น ก าแพงเป็ นแหล่ งน้ าพุ ร้อนที่ มี ชื่ อเสี ย งมาเนิ่ นนานควบคู่ กับการ
ท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่เช่นกัน บรรยากาศร่ มรื่ น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอกนานา
พรรณ และ ได้ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่ มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พ้ืนโลกก่อกาเนิ ดน้ า
ร้อนที่มีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซี ยส น้ าร้อนอันเดือด พล่านพุ่งขึ้นจากใต้พ้ืนพิภพสู่ ทอ้ งฟ้าสู งถึง 15 เมตร เป็ น
ธรรมชาติที่น่าทึ่งเป็ นอย่างมาก(กรณีที่ลูกค้ าต้ องการแช่ เท้ า ให้ ลูกค้ าเตรียมกางเกงขาสั้ นและรองเท้ าแตะมาด้ วย)

11.00น.

13.30 น.

17.00น.

วันที่สาม

พาสมาชิ ก ชมวิถีชีวิตแบบSlow Life ที่ หมู่ บ้ านแม่ ก าปอง ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพ ยากรธรรมชาติที่ อุดม
สมบูรณ์ มีลาธารไหลผ่านหมู่บา้ น และป่ าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี ก่อตั้งประมาณ 100
กว่าปี โดยชาวบ้านแม่กาปองมีอาชีพปลูกเมี่ยง ทาไร่ และทาส่ วนกาแฟ นอกจากนั้นยังเป็ นหมู่บา้ น ที่ยงั คงรักษา
ความเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ย ว ทางธรรมชาติ ที่ ส มบู รณ์ เป็ นอย่างดี จึงท าให้นักท่ องเที่ ยวขึ้ นไปชื่ นชมความงดงาม
จากนั้นพาคณะเข้าทานมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)
ผาน้าลอด ตั้งอยู่ในโครงการหลวงตีนตก บริ เวณผาน้ าลอดมีกอ้ นหิ นขนาดใหญ่มีช่องว่างใต้กอ้ นหิ นให้ลาน้ า
ไหลผ่านได้ ซึ่งเป็ นความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่งดงามแปลกตา ต่อมาโครงการหลวงตีนตก ได้เข้ามาปรับปรุ ง
ทัศนี ยภาพให้สวยงามร่ มรื่ นให้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยว ร้ านอาหารบริ การ เครื่ องดื่ม กาแฟ เบเกอรี่ อาหาทาน
เล่น มีจุดนัง่ พักผ่อน วิวถ่ายรู ป ถือเป็ นจุดแวะอีกหนึ่งจุดเมื่อมาเที่ยว
พาสมาชิกเดินทางเข้าสู่ที่พกั ม่ อนวิวงามรีสอร์ ท (เลือกพักตัวบ้ านวิวดีหรื อเต้นท์กระโจมได้ในราคาเดียวกัน) ม่อน
แจ่มสมาชิ ก พัก ผ่อนตามอัธ ยาศัย ก่ อนช่ วงค่ าบริ การหมูก ะทะฟิ นๆท่ ามกลางยอดดอยให้กับ ทุ ก ท่าน (มื้อที่ 4
บริการ1ชุด/2ท่ าน)
(พัก ม่อนวิวงาม รีสอร์ ท ม่อนแจ่ ม หรื อเทียบเท่า)

ม่ อนแจ่ ม – จังเกิลโคสเตอร์ – สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ติ์ – ไร่ สตอเบอร์ รี่

- สนามบินเชียงใหม่
07.30น.
08.30น.

10.30น.

12.00 น.

รับประทานข้าวต้มและกาแฟร้อนๆ ยามเช้า ณ ห้องอาหารในที่พกั (มื้อที่ 5)
นาท่านเดินทางถึง ม่ อนแจ่ ม หรื อ โครงการหลวงหนองหอย ซึ่ง ที่ม่อนแจ่มมีอากาศที่เย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี
คุณสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่ สลับเรี ยงตัวอย่างสวยงาม หมอกสี ขาวโพลนที่ บา้ งลอยแน่ นิ่ง บ้างก็
ไหลเอื่อยเมื่อโดนเข้ากับกระแสลม นี่ คงจะเป็ นความสุ นทรี ยะที่หาไม่ได้จากช่วงฤดูกาลอื่น ในยามที่พระอาทิตย์
ลาลับขอบฟ้าและความมืดเข้าปกคลุมรอบ ทันทีที่แหงนหน้ามองฟ้าเราจะพบกับทะเลดาวที่ต่างแข่งกันส่ องแสง
จนทาเอาคนดูอย่างเราเลือกไม่ถูกว่าจะหันไปมองดวงไหนก่อนดี บรรยากาศทั้งหมดเหล่านี้ จะทาให้ตกหลุมรัก
ม่อนแจ่มได้อย่างไม่ยากเลยพร้อมชมความสวยงามของ ทุ่งไร่ ดอกลมหนาว , Skywalk ม่ อนแจ่ ม , จุดชมวิวม่ อน
แจ่ ม (รวมค่าเข้าชม)
พาคณะสัมผัส กับความสนุ กสุ ดมันส์ที่ จังเกิลโคสเตอร์ หนึ่ งเดียวในเชี ยงใหม่ และเมืองไทยเป็ นสวนสนุ กที่ มี
จุดเด่นอยู่ที่เครื่ องเล่นเป็ นรถไฟรางไม้และได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด ส่ วนเครื่ องเล่นหลักๆ ที่ถือว่าเป็ น
ไฮไลท์ของที่นี่โดยเครื่ องเล่นจังเกิ้ลคอสเตอร์จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
(ไม่รวมค่าเครื่ องเล่น ซิปไลน์ /จังเกิลโคสเตอร์ เริ่มต้นอย่างละ 150บาท/รอบ)
รับประทานอาหารกลางวันส้มตา ไก่ยา่ ง และอาหารรสแซ่บ พร้อมจุ่มน้ าที่ ริ มห้วยแม่สาน้อย (มื้อที่ 6)

15.00น.

17.30 น.

นาท่านเดินทางถึงสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ติ์ พาท่านเดินทางเที่ยวชมทางเดินชมธรรมชาติ คานู
ปี้ วอร์ ค ที่ ส วยที่ สุ ด ในประเทศไทย ชมอาคารเรื อ นกระจกภายในจัด ปลู ก ตกแต่ งพรรณไม้ไ ว้อ ย่างสวยงาม
โดยเฉพาะพรรณไม้หายากและมีความโดดเด่นเป็ นพิเศษ เป็ นสถานที่ที่นกั วิชาการ นักเรี ยน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป ทั้งผูส้ ู งอายุ และเด็กๆ สามารถเข้าเที่ยวชม เรี ยนรู ้สัมผัสคุณค่า และความงดงามของพรรณไม้ได้
ตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล ก่อนพาท่านแวะเที่ยวชมและซื้อสตอเบอร์รี่ราคาถูก ณ ไร่ สตอเบอร์ รี่แม่ริม
นาท่านส่งสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ดว้ ยความปลอดภัย พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 2-3 ท่ าน (รถเก๋ง ไม่มีไกด์ ) ราคาท่ านละ 5,990บาท
อัตราค่าบริการ 4-5 ท่ าน (รถ 6 ทีน่ ั่ง ไม่ มีไกด์ ) ราคาท่ านละ 5,750บาท
อัตราค่าบริการ 6-9 ท่ าน (รถตู้ พร้ อมไกด์ ) ราคาท่ านละ 5,500บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มีออกบิลภาษี)
อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน
-ค่าที่พกั 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานีไ้ ม่รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินเดินทาง
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ, ประกันชีวิตส่วนตัว
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัติ ,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจาเป็ นและ
เหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิ ทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

โรงแรมฮอลิเดย์ การ์ เด้น เชียงใหม่

ที่พกั : โรงแรมม่ อนวิวงาม รีสอร์ ท

