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**เดินทางทกุวนั 2 ท่าน ขึ้นไป** 

 

รายละเอียด 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันแรกของการเดินทาง 
09.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินเชียงใหม่/บขส.เชียงใหม่ พร้อมให้การตอ้นรับโดยเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ออก

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศVIP 9ที่นั่ง 
10.00 น. พาท่านชม วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ไม่เพียงแต่เป็นที่ต้ังของวัดปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และพระ

ต าหนักภพูิงค์ราชนิเวศน์ที่ประทับช่วงฤดูหนาวของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทว่าดอยสูงแห่งน้ียัง

สมบูรณ์ด้วยสภาพธรรมชาติทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่า โดยเฉพาะนก ประกอบกับการเดินทางเข้าถึงสะดวก 

เพราะเชิงดอยอยู่ห่างจาก ตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 6 กิโลเมตร และบนเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยประมาณ 16 

กิโลเมตร กม็ีสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ให้เที่ยวชมได้ตลอด ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า “ดอยอ้อยช้าง” ส าหรับ

วันแรก รับสนามบินเชียงใหม่ / บขส.เชียงใหม่ + วดัพระธาตุดอยสุเทพฯ + อาหารกลางวนั + วดัพระธาตุ

ดอยค า + อุทยานหลวงราชพฤกษ ์+ อาหารเยน็ + ที่พกั 

วันที่สอง อาหารเชา้ + อิสระ หรือ เลือกซ้ือ Option Tour เสริม + ที่พกั 

วันที่สาม อาหารเช้า + อิสระ หรือ เลือกซ้ือ Option Tour เสริม + ซ้ือของฝาก + ส่งสนามบินเชียงใหม่ / บขส.
เชียงใหม่ 



ดอยสุเทพที่เรียกกันในปัจจุบันน้ีเป็น ชื่อที่ได้มาจาก “พระฤาษีวาสุเทพ” ซ่ึงเคยบ าเพญ็ตบะอยู่ที่เขาลูกน้ี

เมื่อพันกว่าปีมาแล้ว 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั (1) ข้าวซอยฟ้าฮ่าม  
13.30 น. พาท่านไหวพ้ระขอพรกนัที่ วัดพระธาตุดอยค า แต่เดิมช่ือวดัสุวรรณบรรพตเป็นวดัที่มีช่ือเสียงดา้นการขอ

พร บนบาน และเป็นวดัที่ส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยูบ่ริเวณดอยค า ดา้นหลงั
อุทยานหลวงราชพฤกษ ์ห่างจากตวัเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร บนวดัพระธาตุดอยค า มีจุดชมวิว ที่สามารถ
มองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากน้ียามค ่าคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุ
ดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสวซ่ึงมีความงดงาม 

15.00 น. พาท่านเดินชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เน่ืองในมหามงคลสมยัที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว ร.9 ทรงครอง
สิริราชสมบตัิครบ 60 ปี ใน พ.ศ.2549 และทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ในวนัที่ 5 ธันวาคม 2550 และ
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวนัที่ 24 มิถุนายน 2546 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดังานมหกรรม
พืชสวนโลก 2549 ณ ศูนยวิ์จยัเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (พ้ืนที่ 468 
ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา) โดยจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2550 รวม 92 วนั
ภายใต้ช่ือ  “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549” ซ่ึงเป็นงานที่ประเทศไทย          
ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก 

18.00 น.  บริการอาหารเยน็ (2) ร้านอาหาร เรือนพลับพลา 
  น าท่าน Check In เขา้สู่ที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐานในเมืองเชียงใหม่   

 พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วันที่สองของการเดินทาง 
ช่วงเชา้  บริการอาหารเชา้ (3) ห้องอาหารของโรงแรม 
  อิสระ หรือ เลือกซ้ือ Option Tour เสริม 
  พกัผ่อนตามอธัยาศยัที่โรงแรมที่พกั 
วันที่สามของการเดินทาง 
ช่วงเชา้  บริการอาหารเชา้ (4) ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระ หรือ เลือกซ้ือ Option Tour เสริม 
ช่วงบ่าย น าท่านเลือกซ้ือของฝากกนัที่ ร้านวนัสนันท์ ร้านขายของฝากจากเชียงใหม่เจา้เก่าเขามีทุกส่ิงตั้งแต่ของกินทั้ง

หนักเบา อาทิ ไส้อั่ว หมูยอ แคบหมู น ้ าพริกต่างๆ ผลไม้แปรรูป กาละแม แหนม ของใช้ของที่ระลึกผ้า
พ้ืนเมือง ทั้งจากผูผ้ลิตเจา้ดงัทัว่เชียงใหม่และเขาท าเอง 

 
 
 
 



 เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่/บขส.เชียงใหม่  โดยสวสัดิภาพปลอดภัย พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม 
ขอบพระคุณทุกท่าน 

 
หมายเหตุ  โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม ทั้งนี้โดยค านึงถึงประโยชน์และความ 
  ปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ 

____________________________________________________________ 

อัตราค่าบริการ 

โรงแรมท่ีพัก 
เดินทาง 
2 ท่าน 

เดินทาง 
4 ท่าน 

เดินทาง 
6 ท่าน 

เดินทาง 
8 ท่าน 

พักเดี่ยว ก าหนดการเดินทาง 

โรงแรมเชียงใหม่ เกต 
(ประตูท่าแพใกล้ถนนคน
เดินววัลายและไนทบ์าร์ซ่า) 

(ระดับ 3 ดาว) 

4,299.- 3,899.- 3,499.- 3,299.- 2,000.- วันนี้ - 31 ต.ค. 2563 

โรงแรมฟูราม่า  
(ย่านแยกรินค า ใกล้ห้ าง   
เมย่าเชียงให ม่และถนน
นิมมานเหมินท)์ 

(ระดับ 4 ดาว) 

4,899.- 4,499.- 4,099.- 3,899.- 3,200.- วันนี้ - 31 ต.ค. 2563 

ราคาเด็ก 
 (1) อาย ุ3-6  ขวบคิด 50 % (2)  อาย ุ7-11  ขวบคิด 70 % (3)  อาย ุ12  ขวบขึ้นไปคิดราคาผูใ้หญ่ 
หมายเหตุ 
-  พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว เดินทางช่วง 20  ธนัวาคม 2562 –  05 มกราคม 2563 จ่ายเพ่ิมท่านละ 500 บาท 
-  พกัโรงแรมฟูราม่า ระดบั 4 ดาว เดินทางช่วง 20 ธนัวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563 จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,000 บาท 
อัตรานี้รวม  

- รถเก๋งหรือรถตูป้รับอากาศวีไอพี 9 ที่นัง่ 
***หมายเหตุ : เดินทาง 2-3 ท่าน ใชร้ถเก๋ง / เดินทาง 4 ท่านขึ้นไปใชร้ถตู ้
- เคร่ืองด่ืมและอาหารตามที่ระบุในรายการ 
- อาหารว่างระหว่างการเดินทาง 
- ที่พกัเชียงใหม่ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
- ค่าประกนัอุบตัิเหตุเดินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม ์
- ไกดค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



***หมายเหตุ : เดินทาง 2-3 ท่าน ไม่มีไกดใ์ห้บริการ (เพ่ิมไกดท์่านละ 500 บาท) 
            เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป มีไกดใ์ห้บริการ 

 
อัตรานี้ไม่รวม 

- ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั (ค่ามินิบาร์,ค่าซกัรีด,ค่าโทรศพัท,์และค่าใชจ่้ายอื่นๆ) 
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม 

รายละเอียด Option เสริม 

 
08.00 น. รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก พร้อมออกเดินทางสู่ อ.แม่ออน 
09.00 น. น าท่านชม บ้านแม่ก าปอง ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีอากาศหนาวตลอดทั้งปี ชาวบา้นมีอาชีพปลูกเมี่ยง   

ท าไร่ และท าสวนกาแฟ จึงท าให้นกัท่องเที่ยวขึ้นไปช่ืนชมความงดงามอยา่งไม่ขาดสาย 
น าท่านชม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เป็นอีกหน่ึงศูนยฯ์ ที่เกิดจากน ้ าพระทยัและพระวิสัยทศัน์ อนั
กวา้งไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแหล่งพฒันา สาธิต และส่งเสริม
การเพาะเห็ดหอม และกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั โครงการหลวงตีนตก 
13.30 น. น าท่านชม น ้าพุร้อนสันก าแพง เป็นแหล่งน ้ าพุร้อนที่มีช่ือเสียงมาเน่ินนาน บรรยากาศร่มร่ืน สวยงาม 

ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอกนานาพรรณ และได้ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติ            
ที่ี่มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใตพ้ื้นโลกก่อก าเนิดน ้าร้อนที่มี อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส 

16.00 น. พาท่านชม ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง เป็นหมู่บา้นที่มีช่ือเสียงในการท าร่มมาช้านาน เป็นแหล่งท าร่มดว้ย
มือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีสีสันลวดลายสะดุดตาสวยงามจนไดรั้บความนิยมอย่างมากจากทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 

18.00 น. น าท่านเขา้สู่ที่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 
08.00 น. รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก พร้อมออกเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม 
09.00 น. น าท่านชม ม่อนแจ่ม มีอากาศเยน็สบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์โดยรอบ บน

ยอดม่อนแจ่มมีพ้ืนที่ไม่มากนกั สามารถเดินไดจ้นทัว่ไดอ้ยา่งสบาย เป็นไฮไลตข์องการมาเที่ยวม่อนแจ่ม คือ 
ชมวิวสูดอากาศบริสุทธ์ิ ชมแปลงดอกไมเ้มืองหนาว นัง่ด่ืมกาแฟ ทานอาหารชมวิวในกระท่อมไมไ้ผ่ 

10.30 น. ให้ท่านอิสระที่ โป่งแยงซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์ เป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เร่ิมจาก
กิจกรรม ซิปไลน์ ซ่ึงเป็นกิจกรรมโหนสลิงขา้มหุบเขา ส ารวจป่าอนัอุดมสมบูรณ์ของเชียงใหม่ ที่รับรองว่า

Opt.1 Route แม่ก าปอง – สันก าแพง 

Opt.2 Route ม่อนแจ่ม – แม่ริม 
 



หวาดเสียวกระชากหัวใจ เรายงัมี จงัเกิ้ลโคสเตอร์ จะเป็นลกัษณะคลา้ยๆรถไฟเหาะ ที่ผูเ้ล่นจะนั่งอยูบ่นรถ
แบบเปิด แลว้แล่นลงมาตามรางคดเคี้ยวลงมาจากเขา โดยผูเ้ล่นสามารถควบคุมความเร็วไดโ้ดยกา้นควบคุม
เบรกซ่ึงเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย และอีกหน่ึงกิจกรรมคือ ควิก จัม๊พ ์จะเป็นกิจกรรมที่คลา้ยกบั
บนัจ้ี จมัพ ์ความสูง 15 เมตร (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น) 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ร้านอาหารคุ้มเสือ 
13.30 น. น าท่านชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ มีพ้ืนที่ประมาณ 3,500 ไร่ เป็นสถานที่ อนุรักษแ์ละ

รวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่ สุด
โดยเฉพาะกลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขาที่มีทั้งความสวยงามและความรู้ท าให้สวนแห่งน้ีเป็นแหล่ง
พกัผ่อนหยอ่นใจและสถานที่ศึกษาธรรมชาติดา้นพืชและภูมิทศัน์ที่โดดเด่นมากสวนพฤกษศาสตร์ 

17.00 น. น าท่านเขา้สู่ที่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
  

 
08.00 น. รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก พร้อมออกเดินทางสู่ ดอยอินทนนท์ 
10.00 น. น าท่านสัมผสัอากาศหนาวเยน็บน ยอดดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีอากาศหนาว

เยน็ตลอดปี เป็นที่ประดิษฐานสถูปเจา้อินทวิชยานนท ์เจา้เมืองเชียงใหม่องคสุ์ดทา้ย 
11.00 น. น าท่านชมความย่ิงใหญ่ของ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ  สร้างขึ้ นโดย

กองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่วภูมิพลอดุลยเดช และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิร สร้างถวายสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 
13.30 น. น าท่านชม น ้าตกวชิรธาร เป็นน ้ าตกที่มีขนาดใหญ่ เป็นน ้ าตกที่มีความสวยงามมากที่สุดอีกแห่งหน่ึงของ

ประเทศไทย น ้าตกวชิรธารเกิดจากล าห้วยแม่กลางที่มีตน้ก าเนิดอยูบ่นยอดดอยอินทนนท ์
15.00 น. พาท่านไหวพ้ระขอพรกนัที่ วัดพระธาตุศรีจองทองวรวิหาร เป็นพระธาตุประจ าปีชวด สันนิษฐานว่าเป็นวดั

ที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่20 แต่จากลกัษณะทางศิลปกรรมของส่ิงก่อสร้างต่างๆ ปรากฏเป็นลกัษณะ
ของศิลปกรรมในสมยัหลงัพุทธศตวรรษที่24 ซ่ึงเป็นห้วงระยะเวลาของยคุฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่ 

18.00 น. น าท่านเขา้สู่ที่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 
08.00 น. รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก พร้อมออกเดินทางสู่ อ.เชียงดาว 
10.30 น. น าท่านเที่ยวชม ฮิโนกิแลนด์ อาณาจกัรไมฮิ้โนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่

ล่าสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเนรมิตพ้ืนที่กว่า 83 ไร่ สร้างเป็นเมืองจ าลองแบบญี่ปุ่ นขนานแท ้โดดเด่น
ดว้ยการประดบัตกแต่งอยา่งโคมแดงขนาดยกัษแ์บบวดัอาซากุสะที่โตเกียว 

Opt.3 Route ดอยอินทนนนท์ – จอมทอง 
 

Opt.4 Route เชียงดาว – ฝาง 
 



12.00 น. บริการอาหารกลางวนั เชียงดาวกู๊ดวิว 
13.30 น. น าท่านชม ถ า้เชียงดาว เป็นถ ้าที่น่าสนใจ ภายในถ ้ามีความงามจากการเสกสรรป้ันแต่งของธรรมชาติ ชวนให้

ต่ืนตาต่ืนใจกบัปรากฏการณ์ของหินงอกหินยอ้ยที่ก่อให้เกิดรูปร่างต่างๆ เมื่อฉายไฟจะมีประกายระยิบระยบั 
เสน่ห์อย่างหน่ึงของที่น่ีอยู่ตรงที่มีน ้ าใส่ไหลเยน็จากในถ ้าไหลออกมาที่บริเวณหน้า และตรงหน้าถ ้าน้ีเป็น
ที่ตั้งของ วดัถ ้าเชียงดาว 

15.30 น. น าท่านเดินชม วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน  เป็นวดัที่ตั้งอยู่บนเนินเต้ียๆ และใต้เนินนั้นเป็นถ ้ าศักสิทธ์ิที่ 
ชาวบ้านพากันนับถือ นอกจากจะแวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้ว ที่ตั้งของวดัยงัอยู่ในเขตเมืองเก่า
โบราณ มีความ วิจิตรงดงามตระการตาดว้ยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยลา้นนา  

18.00 น. น าท่านเขา้สู่ที่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
____________________________________________________________ 

อัตราค่าบริการ Option เสริม 

รายการ 
เดินทาง 
2 ท่าน 

เดินทาง 
4 ท่าน 

เดินทาง 
6 ท่าน 

เดินทาง 
8 ท่าน 

เวลา ก าหนดการเดินทาง 

Opt.1 1,999.- 1,999.- 1,699.- 1,499.- 08.00 – 18.00 วันนี้ - 31 มี.ค. 2563 

Opt.2 1,999.- 1,999.- 1,699.- 1,499.- 08.00 – 17.00 วันนี้ - 31 มี.ค. 2563 

Opt.3 1,999.- 1,999.- 1,699.- 1,499.- 08.00 – 18.00 วันนี้ - 31 มี.ค. 2563 

Opt.4 1,999.- 1,999.- 1,699.- 1,499.- 08.00 – 18.00 วันนี้ - 31 มี.ค. 2563 

อัตรานี้รวม  
- รถเก๋งหรือรถตูป้รับอากาศวีไอพี 9 ที่นัง่ 
***หมายเหตุ : เดินทาง 2-3 ท่าน ใชร้ถเก๋ง / เดินทาง 4 ท่านขึ้นไปใชร้ถตู ้
- เคร่ืองด่ืมและอาหารตามที่ระบุในรายการ 
- อาหารว่างระหว่างการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบตัิเหตุเดินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม ์
- ไกดค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
***หมายเหตุ : เดินทาง 2-3 ท่าน ไม่มีไกดใ์ห้บริการ (เพ่ิมไกดท์่านละ 500 บาท) 
            เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป มีไกดใ์ห้บริการ 



อัตรานี้ไม่รวม 
- ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั (ค่ามินิบาร์,ค่าซกัรีด,ค่าโทรศพัท,์และค่าใชจ่้ายอื่นๆ) 
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม 

***ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาสอบถามทุกคร้ังก่อนท าการจอง*** 


