
 

 

 

ทัวร์เชียงใหม่รีววิ หมูกระทะม่อนแจ่ม 3 วนั  2คืน (CM8-64) 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – วัดพระธาตุดอยค า – ชมคาเฟ่ เชียงใหม่ – แกรนด์แคนยอน –วัดอุโมงค์ – ไนท์บาร์ซ่า

เชียงใหม่ – บ้านแม่ก าปอง – ม่อนแจ่ม - จังเกลิโคสเตอร์– สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติติ์  

 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – วัดพระธาตุดอยค า – ชมคาเฟ่ เชียงใหม่ – แกรนด์แคนยอน –วัด

อุโมงค์ - ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่   
เช้า รับคณะท่ีสนามบินนานาชาติจงัหวดัเชียงใหม่ หรือจุดนดัพบในตวัเมือง 
09.00น.                พาคณะเท่ียวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ งานจดัแสดงพนัธุ์ไมต่้างๆ จากทัว่โลกบนพื้นท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล พืชบาง

ชนิดไม่สามารถพบเห็นไดใ้นเมืองไทยไดม้ารวมกนัอยู ่ณ สถานท่ีแห่งเดียวกนั “ราชพฤกษ”์ เป็นช่ือตน้ไมป้ระจ า
ชาติ ถือเป็นไมม้งคลท่ีมีความส าคญัต่อประเทศไทย เน่ืองจากมีดอกเป็นพวงระยา้ สีเหลืองสด อนัเป็นสีแห่ ง
พระพุทธศาสนา และนอกจากน้ีสีเหลืองยงัเป็นสีประจ าวนัจนัทร์ ซ่ึงเป็นวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระมหากษตัริยล์  าดบัท่ี 9 แห่งราชวงศจ์กัรี (บริการรถราง) 

11.00น.               พาคณะเดินทางสู่ ดอยค า กราบสักการะขอพรหลวงพ่อทันใจท่ี “วดัพระธาตุดอยค า” เป็นพระวดัคู่บา้นคู่เมือง
ของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปี เป็นสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิเป็นศูนยร์วมน ้ าใจของผูท่ี้นบัถือศาสนาพุทธเลยก็ว่าได้
นอกจากน้ี “พระครูสุนทรเจติยารักษ์” เจา้อาวาสวดัพระธาตุดอยค า ยงัเล่าว่าผูท่ี้โชคดีมีบุญหลายราย ไดรั้บโชค
จากการเขา้มากราบนมสัการพระธาตุและหลวงพ่อทนัใจอนัศกัด์ิสิทธ์ิ กนัทั้งส้ิน ทั้งน้ีผูท่ี้เขา้มาท่ีน่ีเพื่อมานมสัการ
กราบไหวส่้วนใหญ่จะมีธูปเทียนและดอกมะลิ (50 พวงขึ้นไป) แลว้น ามากราบนมสัการขอพรผูน้ั้นจะโชคดีนาก
จากน้ีวดัพระธาตุดอยค ายงัมีลานชมวิว ท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ ท่ีสวยงามดัง่สวรรคบ์น
ดินไดอี้กจุดหน่ึง นอกจากท่ีลานชมวิววดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และนอกจากน้ียามค ่าคืนเม่ือมองขึ้นไป
บนพระธาตุดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่ามสวา่งไสว งดงามยิง่นกั 

12.00น.              รับประทานอาหารม้ือกลางวนัแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ท่ีโรงแรมฮอลิเดยก์าร์เดน้ (ม้ือที่ 1) 



 
13.30น.       ด่ืมด ่ากับธรรมชาติท่ีเขียวขจี ณ ชมคาเฟ่ เชียงใหม่ (CHOM CAFE AND RESTAURANT) ร้านอาหารสไตล์

ฟิวชัน่ท่ีก าลงัฮอตฮิต ท่ีมีจุดเด่นของร้าน คือ การจดัแต่งสวนและน ้ าตกสวย ในบรรยากาศเขียวขจีดว้ยตน้มอสเฟ
รินท่ีตกแต่งบนหินและตลอดทางเดิน มีล าธารและน ้ าตกๆ และฝงูปลาหลากสีสันแหวกวา่ยไปมา แถมมีไอน ้ าพ่น
ฟุ้งกระจายตลอดทัว่บริเวณ ใหบ้รรยากาศชวนฝัน คลา้ยเดินเล่นอยูใ่นป่าหิมพานต ์

15.00น. น าท่านชมความสวยงามของ แกรนด์แคนยอน มีขนาดพื้นท่ีความกวา้งประมาณ 30 ไร่ มีคนัดินสูงเกือบ 15 เมตร 
หรือขนาดของตึก 3 ชั้น ลกัษณะคลา้ยหนา้ผาเหมือนแกรนด์แคนยอน ท่ีรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีเกิด
จากการ กดัเซาะของกระแสน ้าตามธรรมชาตินัน่เอง เสน่ห์อีกส่ิงหน่ึงคือน ้าภายในแอ่งดงักล่าว มีสีเขียวใสเหมือน
สีของมรกตลอ้มรอบหนา้ผาสูงใหญ่ นอกจากเดินชมและถ่ายภาพความอศัจรรยข์องพื้นท่ีดงักล่าวแลว้ ยงัสามารถ
ลง ไปเล่นน ้ า และส าหรับใครท่ีช่ืนชอบความผาดโผน ก็สามารถกระโดดหน้าผาลงน ้ าไดซ่ึ้งถือเป็นกิจกรรมอีก
อย่างหน่ึง (รวมบัตรเข้าชม ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น ) หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางถึง วัดอุโมงค์ สร้างขึ้นในสมัย
พญามงัรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซ่ึงถา้นับถึงวนัน้ีก็ราวๆ 700 กว่าปีแลว้ ต่อมาพญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นท่ีน่ี
เพื่อให้พระมหาเถระจนัทร์ใช้เป็นท่ีวิปัสสนากรรมฐานค่ะ ก าแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุกันได ้
รวมถึงยงัมีภาพวาดจิตรกรรมผาผนงัท่ีมีความเก่าแก่อยูภ่ายในอุโมงคอี์กดว้ยค่ะ นกัท่องเท่ียวจึงมกัมาเดินชมความ
สวยงามภายในอุโมงค ์และถ่ายรูปสวยๆ กลบัไปจากมุมน้ีของวดัค่ะ 

18.00น. พาคณะเดินเล่นเท่ียวชมและชอ้ปป้ิงสินคา้ของฝากจากเมืองเหนือท่ี ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่ เป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้
ขนาดใหญ่ มีสินคา้ให้เลือกสรร มากมายหลากหลายประเภท ทั้งสินคา้ทางวฒันธรรม เช่น สินคา้พื้นเมือง จ าพวก
เคร่ืองประดบัตกแต่ง เส้ือผา้ ของท่ีระลึก กระเป๋า ผา้พนัคอ โคมไฟ ฯลฯ หรือจะเป็นสินคา้แฟชัน่ก็มีให้เห็นอยู่
โดยทั่วไป รวมทั้งของกิน เช่น ขนมจีนน ้ าเง้ียว/น ้ ายา ของ ทานเล่น โรตี ฯลฯ (กรณีถ้าตรงกับวันหยุดเสาร์-
อาทิตย์ สามารถแจ้งปรับสถานที่เป็นถนนคนเดินได้ก่อนพาท่านเขา้สู่ท่ี โรงแรมฮอลิเดยก์าร์เดน้ ใกลถ้นนนิมมาน 
หลงัเขา้ท่ีสมาชิกสามารถเท่ียวต่อยา่นนิมมานไดต้ามอธัยาศยั (อาหารเย็นอสิระ) 

(พกัโรงแรมฮอลเิดย์ การ์เด้นเชียงใหม่ หรือเทียบเท่า) 

 
 
 
 
 
 

วนัที่สอง       น ้าพุร้อนสันก าแพง – บ้านแม่ก าปอง – โครงการหลวงตีนตก - ม่อนแจ่ม 
07.00น.  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื้อที ่2) พร้อม Check out ออกจากท่ีพกั 
09.00น. สัมผสักับน ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีน ้าพุร้อนสันก าแพงเป็นแหล่งน ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงมาเน่ินนานควบคู่กับการ

ท่องเท่ียวของเมืองเชียงใหม่เช่นกัน   บรรยากาศร่มร่ืน สวยงาม ลอ้มรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไมด้อกนานา
พรรณ และ ไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัความมหัศจรรยธ์รรมชาติท่ี มาจากความเปล่ียนแปลงจากใตพ้ื้นโลกก่อก าเนิดน ้ า
ร้อนท่ีมีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส น ้ าร้อนอนัเดือด พล่านพุ่งขึ้นจากใตพ้ื้นพิภพสู่ทอ้งฟ้าสูงถึง 15 เมตร เป็น
ธรรมชาติท่ีน่าท่ึงเป็นอยา่งมาก(กรณีท่ีลูกค้าต้องการแช่เท้า ให้ลูกค้าเตรียมกางเกงขาส้ันและรองเท้าแตะมาด้วย) 



11.00น. พาสมาชิกชมวิถีชีวิตแบบSlow Life ท่ี หมู่บ้านแม่ก าปอง ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์ มีล าธารไหลผ่านหมู่บา้น และป่าไมท่ี้สมบูรณ์ สภาพอากาศท่ีน่ีจึงเยน็สบายตลอดปี ก่อตั้งประมาณ 100 
กว่าปีโดยชาวบา้นแม่ก าปองมีอาชีพปลูกเม่ียง ท าไร่ และท าส่วนกาแฟ นอกจากนั้นยงัเป็นหมู่บา้น ท่ียงัคงรักษา
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียว ทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์เป็นอย่างดีจึงท าให้นักท่องเท่ียวขึ้นไปช่ืนชมความงดงาม
จากนั้นพาคณะเขา้ทานม้ือเท่ียง ณ ร้านอาหาร (มื้อที ่3) 

13.30 น. ผาน ้าลอด  ตั้งอยู่ในโครงการหลวงตีนตก บริเวณผาน ้ าลอดมีกอ้นหินขนาดใหญ่มีช่องว่างใตก้อ้นหินให้ล าน ้ า
ไหลผ่านได ้ ซ่ึงเป็นความอศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีงดงามแปลกตา ต่อมาโครงการหลวงตีนตก ไดเ้ขา้มาปรับปรุง
ทศันียภาพให้สวยงามร่มร่ืนให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว ร้านอาหารบริการ เคร่ืองด่ืม กาแฟ เบเกอร่ี อาหาทาน
เล่น มีจุดนัง่พกัผอ่น วิวถ่ายรูป ถือเป็นจุดแวะอีกหน่ึงจุดเม่ือมาเท่ียว 

17.00น. พาสมาชิกเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ม่อนวิวงามรีสอร์ท (เลือกพกัตัวบ้านวิวดีหรือเต้นท์กระโจมได้ในราคาเดียวกนั) ม่อน
แจ่มสมาชิกพกัผ่อนตามอธัยาศัย ก่อนช่วงค ่าบริการหมูกะทะฟินๆท่ามกลางยอดดอยให้กับทุกท่าน (มื้อท่ี 4 
บริการ1ชุด/2ท่าน) 

(พกั ม่อนวิวงาม รีสอร์ท ม่อนแจ่ม หรือเทียบเท่า) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
วนัที่สาม       ม่อนแจ่ม – จังเกลิโคสเตอร์– สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติติ์ – ไร่สตอเบอร์ร่ี 

- สนามบินเชียงใหม่ 
07.30น.  รับประทานขา้วตม้และกาแฟร้อนๆ ยามเชา้ ณ หอ้งอาหารในท่ีพกั (ม้ือที ่5) 
08.30น. น าท่านเดินทางถึง ม่อนแจ่ม หรือ โครงการหลวงหนองหอย ซ่ึงท่ีม่อนแจ่มมีอากาศท่ีเยน็สบายเกือบตลอดทั้งปี 

คุณสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของภูเขาท่ีสลบัเรียงตวัอย่างสวยงาม หมอกสีขาวโพลนท่ีบา้งลอยแน่น่ิง บา้งก็
ไหลเอ่ือยเม่ือโดนเขา้กบักระแสลม น่ีคงจะเป็นความสุนทรียะท่ีหาไม่ไดจ้ากช่วงฤดูกาลอ่ืน ในยามท่ีพระอาทิตย์
ลาลบัขอบฟ้าและความมืดเขา้ปกคลุมรอบ ทนัทีท่ีแหงนหนา้มองฟ้าเราจะพบกบัทะเลดาวท่ีต่างแข่งกนัส่องแสง 
จนท าเอาคนดูอย่างเราเลือกไม่ถูกว่าจะหันไปมองดวงไหนก่อนดี บรรยากาศทั้งหมดเหล่าน้ี จะท าให้ตกหลุมรัก
ม่อนแจ่มไดอ้ยา่งไม่ยากเลยพร้อมชมความสวยงามของ ทุ่งไร่ดอกลมหนาว , Skywalk ม่อนแจ่ม , จุดชมวิวม่อน
แจ่ม (รวมค่าเข้าชม) 

10.30น. พาคณะสัมผสักับความสนุกสุดมนัส์ท่ีจังเกิลโคสเตอร์ หน่ึงเดียวในเชียงใหม่ และเมืองไทยเป็นสวนสนุกท่ีมี
จุดเด่นอยู่ท่ีเคร่ืองเล่นเป็นรถไฟรางไมแ้ละได้ใกลชิ้ดกับธรรมชาติมากท่ีสุด ส่วนเคร่ืองเล่นหลกัๆ ท่ีถือว่าเป็น
ไฮไลทข์องท่ีน่ีโดยเคร่ืองเล่นจงัเก้ิลคอสเตอร์จะมีเจา้หนา้ท่ีดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

                            (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น ซิปไลน์/จังเกลิโคสเตอร์ เร่ิมต้นอย่างละ 150บาท/รอบ) 
12.00 น.              รับประทานอาหารกลางวนัส้มต า ไก่ยา่ง และอาหารรสแซ่บ พร้อมจุ่มน ้าท่ี ริมหว้ยแม่สานอ้ย  (ม้ือที่ 6)   



15.00น. น าท่านเดินทางถึงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติติ์ พาท่านเดินทางเท่ียวชมทางเดินชมธรรมชาติ คานู
ป้ีวอร์คท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทย ชมอาคารเรือนกระจกภายในจัดปลูกตกแต่งพรรณไม้ไว้อย่างสวยงาม 
โดยเฉพาะพรรณไมห้ายากและมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เป็นสถานท่ีท่ีนกัวิชาการ นกัเรียน นกัศึกษา และ 

 
 ประชาชนทัว่ไป ทั้งผูสู้งอายุ และเด็กๆ สามารถเขา้เท่ียวชม เรียนรู้สัมผสัคุณค่า และความงดงามของพรรณไมไ้ด้

ตลอดทั้งปีทุกฤดูกาล ก่อนพาท่านแวะเท่ียวชมและซ้ือสตอเบอร์ร่ีราคาถูก ณ ไร่สตอเบอร์ร่ีแม่ริม 
17.30 น. น าท่านส่งสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ดว้ยความปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ  2-3  ท่าน (รถเก๋ง ไม่มีไกด์) ราคาท่านละ  5,990บาท 
อตัราค่าบริการ  4-5  ท่าน (รถ 6 ทีน่ั่ง ไม่มีไกด์) ราคาท่านละ  5,750บาท 
อตัราค่าบริการ  6-9 ท่าน (รถตู้ พร้อมไกด์) ราคาท่านละ  5,500บาท 

(เดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เด็กอายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มีออกบิลภาษี) 
 

อตัรานีร้วม 
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ามนั   
-ค่าท่ีพกั  2 คืน  พกัหอ้งละ 2 ท่าน  (กรณีเศษเสริมเตียงพกั 3 ท่าน)  
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
-ค่าอาหาร 6 ม้ือ ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

อตัรานีไ้ม่รวม    
                            - ตัว๋เคร่ืองบินเดินทาง 
  -  ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

-  ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ 
-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ ) 
- ค่าประกนัภยัธรรมชาติ, ประกนัชีวิตส่วนตวั 
- ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ,มงัสวิรัติ ,อิสลาม 

*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ขึ้น ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขสับเปล่ียนรายการตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิท่ีมี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 

 
 
 
 
 



 
 

โรงแรมฮอลเิดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที่พกั : โรงแรมม่อนววิงาม รีสอร์ท 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


