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โปรแกรมศึกษาดูงาน  »  ม่อนแจ่ม  »  เชียงใหม่ 
ม่อนแจ่ม-สวนพฤกษศาสตร์-วัดป่าดาราภริมย-์พระต าหนักดาราภิรมย-์ตลาดไนท์บาซ่า 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ-ดอยปุย-พระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

บ้านถวาย-ร่มบ่อสร้าง-ช้อปปิ้ง-กาดทุ่งเกวียน      (5วนั 2คืน) 

    
 
 

วันแรกของการเดนิทาง                                                                   จดุนดัหมาย-เชยีงใหม ่

__.__ น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าท่ีเมืองแปะพาเท่ียวคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
__.__ น. ออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ  

วันทีส่องของการเดนิทาง         มอ่นแจม่-สวนพฤกษศาสตร-์วดัปา่ดาราภริมย-์พระต าหนักฯ-ตลาดไนทบ์าซา่  

07.00 น.    เช้าวนัใหม่ ณ  จงัหวดัเชียงใหม่“ ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บพุบปุผาชาติล้วนงามตา นาม
ล ้าค่านครพิงค์ ”  ให้ทา่นปฏิบตัภิารกิจสว่นตวับริการอาหารเช้า(มือ้1)ณ ร้านอาหาร  

09.30 น. น าท่านชม ม่อนแจ่ม ดินแดนแห่งขนุเขา ทะเลหมอก และดอกไม้ ท่ีเท่ียวเชียงใหมท่ี่เราจะได้สมัผสัลม
หนาวและวิวทิวทศัน์ของภเูขาสดุลกูหลูกูต 

10.30 น. น าท่านชม สวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ชนิดตา่งๆ โดยเฉพาะไม้ประจ าถ่ิน และไม้ท่ี
ก าลงัจะสญูพนัธุ์   

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น. น าทา่นสกัการะ วดัป่าดาราภิรมย์ เป็นพระอารามหลวง ประดษิฐานรอยพระพทุธบาทส่ีรอยจ าลอง 
14.30 น. น าท่านสักการะ พระต าหนักดาราภิรมย์ เป็นท่ีประทับของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี  5 จัดแสดง

สิ่งของเคร่ืองใช้อนัเก่ียวเน่ืองกบัพระราชชายาฯ อาทิเชน่ ห้องพกัผอ่นพระอิริยาบถ จดัแสดงจานชาม 
16.00 น. น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Ibis styles (ห้องละ 2 ทา่น) พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ ร้านอาหาร จากนัน้แวะ ตลาดไนท์บาซา่จะมีสินค้าขึน้ช่ือของเชียงใหม ่
                      จ าพวกไม้แกะสลกัตา่งๆเคร่ืองเงิน เคร่ืองปัน้ดนิเผา  
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วันทีส่ามของการเดนิทาง  วดัพระธาตดุอยสเุทพ-ดอยปยุ-พระต าหนกัภูพงิคร์าชนเิวศน์-อุทยานหลวงราชพฤกษ ์

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม   
09.30 น. น าท่านสกัการะ วดัพระธาตดุอยสเุทพ เป็นพระธาตคุูบ้่านคูเ่มืองและ ยงัเป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดของ

ปีมะแมจากนัน้ชม ดอยปุย ชมไร่สตรอเบอร่ี เคพกูสเบอร์ร่ี กาแฟอาราบีก้า สวนดอกไม้ วิถีเกษตร
พอเพียง ตามรอยพอ่หลวง รัชกาลท่ี 9 

10.30 น. น าท่านสักการะ พระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ มีสวนดอกไม้ละลานตา โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมี
ความสวยงามเป็นพิเศษ 

12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้5) ณ ร้านอาหาร  
13.30 น.      น าท่านชม อทุยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ชมความงามของ

ธรรมชาตแิละดอกไม้งามๆ หลากหลายสายพนัธุ์ 
16.00 น. น าทา่นเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั พกั Ibis styles (ห้องละ 2 ทา่น) พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง                                           บา้นถวาย-รม่บ่อสรา้ง-ชอ้ปปิง้-กาดทุง่เกวยีน 

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้าท่ีสดใส  บริการอาหารเช้า (มือ้7) ณ ห้องอาหาร เก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็คเอ้าท์ 
09.30 น. น าท่านชม บ้านถวาย หมู่บ้านหตัถกรรมไม้แกะสลกั เช่น งานแกะสลกัไม้, งานเดินเส้น-แตง่ลาย, งาน

ลงรัก-ปิดทอง, แอนตคิ,เคร่ืองเงิน, เคร่ืองเขิน, ผ้าทอ 
10.30 น. น าทา่นชม ร่มบอ่สร้าง ถือเป็นสินค้าพืน้เมืองจงัหวดัเชียงใหมม่าช้านานหลายชัว่อายคุน 
 แวะ ช้อปปิง้ ของดีเมืองเชียงใหม ่เชน่ ไส้อัว่ ชดุน า้ชาตะเกียง เคร่ืองเงิน ผกัและผลไม้เมืองหนาว 
12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้8) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น.      น าท่านชม กาดทุ่งเกวียน แหล่งรวมอาหารป่านานาชนิดท่ีมีอยู่แห่งเดียวในภาคเหนือและยงัแสดงให้

เห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน 
18.00 น.  บริการอาหารเย็น (มือ้9) ณ ร้านอาหาร  

วันทีห่า้ของการเดนิทาง                                                                             จดุนดัหมาย 

__.__ น.  น าคณะทกุทา่นบ้านโดยสวสัดภิาพแล้วท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม 

รายการ  หมายเหต ุ

อตัราคา่บริการทา่นละ บาท จ านวนผู้ใหญ่ขั้นต  า 50 ท่าน 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 2 คืน (เชียงใหม)่ 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ9 มือ้  
 คา่รถท้องถ่ินน าเท่ียว 
  คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 
 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่มินิบาร์ภายในโรงแรม 
 คา่ซกัรีด 
 คา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 คา่อาหารนอกเหนือจากรายการก าหนด 

บรกิารพเิศษส าหรบัทา่น 

 ปา้ยคณะ  
 หมวกกนัแดด 
 จดัหาท่ีดงูานแก่ทา่น 
 กิจกรรมนนัทนาการตลอดเส้นทาง 
 ดแูลเอกสารเบิกจา่ยหนว่ยงานราชการ 

สิง่ทีค่วรตดิตวัไปดว้ย 

 ยารักษาโรค 
 รองเท้าสวมใสส่บาย 
 อปุกรณ์กนัแดด 
 กล้องถ่ายรูป 
 เสือ้กนัหนาว 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

 โอนเงินมดัจ าลว่งหน้า 30% ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระในวนัเดนิทาง 
 โอนเงินมดัจ าการเดนิทาง ธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี นายวีรพงษ์  บญุยอ เลขท่ีบญัชี 4910084789 
 กรุณาสง่ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือท าประกนัภยัเดนิทาง 
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