
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ - ฝาง - ดอยแม่สลอง 3 วนั 2 คืน (รหัส T2) 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์-ดอยค า-ดอยสุเทพ-ดอยปุย-วัดท่าตอน-สวนส้มธนาธร               
วัดร่องขุ่น-ดอยแม่สลอง-ไร่ชา101-ไร่ชาฉุยฟง-ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว-แม่สาย 

 
 
 
 

วนัที่หนึ่ง      หอค าหลวง – หลวงพ่อทันใจ – ดอยสุเทพ-บ้านม้งดอยปุย 
เช้า         รับสมาชิกที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือ จุดนดัพบในตวัเมืองเชียงใหม่ 

ก่อนพาคณะเที่ยวชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือช่ือเดิม สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ เป็นสวน
พฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 468 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ศูนยว์ิจยัเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต  าบลแม่เหียะ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เคยใช้เป็นสถานที่ที่ใช้จดังาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ์
2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ์2554 ที่มีดอกไมง้ามหลากหลายสายพนัธุ์ ชู
ช่อ เบ่งบานนับแสนนับล้านดอกพร้อมเที่ยวชมหอค าหลวง  ก่อนพาท่านเดินทางขึ้น  นมัสการหลวงพ่อ
ทนัใจที่วัดพระธาตุดอยค า  เป็นวดัที่มีความส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายเุก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยูบ่ริเวณ
ดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ห่างจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วดัพระธาตุดอยค ายงัมีลาน
ชมววิ ที่สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดัง่สวรรคบ์นดินไดอี้กจุดหน่ึง นอกจากที่
ลานชมวิววดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และนอกจากน้ียามค ่าคืนเม่ือมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยค าจะ
เห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่ามสวา่งไสว งดงามยิง่นกั 

12.00 น. พาทุกท่านพกัรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 1) 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C


14.00 น.             นมสัการพระบรมธาตุดอยสุเทพ  เชิงดอยอยูห่่างจาก ตวัเมืองเชียงใหม่เพยีง 6 กิโลเมตร และบนเสน้ทางขึ้น
สู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร ก็มีสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ใหเ้ที่ยวชมไดต้ลอด ดอยสุเทพ เดิมช่ือวา่ “ดอย
ออ้ยชา้ง” ส าหรับดอยสุเทพที่เรียกกนัในปัจจุบนัน้ีเป็น ช่ือที่ไดม้าจาก “พระฤาษีวาสุเทพ” ซ่ึงเคยบ าเพญ็ตบะ
อยูท่ี่เขาลูกน้ีเม่ือพนักวา่ปีมาแลว้ 

16.00 น.  น าท่านเดินทางถึงบ้านม้ง ดอยปุย เป็นหมู่บา้นชาวเขา ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวไดม้าเยีย่มเยอืนสัมผสัวิถีชีวิต
แบบชาวเขา ที่น่ีมีให้บริการเช่าชุดชาวมง้ ใส่ถ่ายรูป เดินในสวนดอกไม ้มุมน ้ าตกต่างๆมากมาย รวมไปถึง
ร้านอาหารเช่นร้านขา้วซอย อาหารพื้นเมืองสุดอร่อย นอกจากน้ียงัมีร้านคา้ขายของฝากและของที่ระลึก เช่น 
ชุด-หมวกชาวเขา, สินคา้แฮนดเ์มดฝีมือชาวเขาเผา่มง้ หรือจะเป็นประเภทของกินเช่น ผลไม ้หรือใบชาต่างๆ 
อีกดว้ย  

18.00 น.  พาทุกท่านเดินทางถึง “ไนท์บาร์ซาร์ เชียงใหม่” หรือคนเมืองเชียงใหม่เรียกสั้นๆ ว่า ไนท์บาซาร์ แหล่ง
ตลาดนัดของยอดนักชอ้ปซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศตลาดนัดแห่งน้ีอยูใ่จกลางเมืองเชียงใหม่ มี
ของขายหลากหลายผลิตภณัฑต์ลอดสองขา้งทางบนถนนชา้งคลาน สินคา้ทั้งพื้นเมือง เส้ือผา้ เคร่ืองเงิน 
รองเทา้ ผา้ กระเป๋าเดินทาง ของที่ระลึกไปจนถึงของก็อปมีให้เห็นเต็มไปหมด ทุกท่านจะเขา้ไปเดินชม 
เดินชอ้ป หรือหาของกิน  (อาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

19.00 น.          พาทุกท่านกลบัสู่ที่พกัดว้ยความปลอดภยัที่โรงแรมในตวัเมือง 
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว) 

วนัที่สอง       ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว-วดัท่าตอน-สวนส้มธนาธร-ตลาดชา 

07.00 น. อรุณสวสัด์ิพร้อมกาแฟหอมกรุ่นสกัถว้ยพร้อมรับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) 

08.00 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดัเชียงราย 

10.00 น น าท่านเดิทางถึงศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว เป็นปางชา้งที่ก่อตั้งขึ้นมานานแลว้ แต่เดิมเป็นชา้งที่ใชส้ าหรับลากไม ้

ต่อมามีการปิดสมัปทานป่าไม ้จึงน าชา้งมาบริการนกัท่องเที่ยวในการเดินชมป่า และกลายมาเป็นปางชา้งเพือ่

การท่องเที่ยวในที่สุด สถานที่โดยรอบปางชา้งค่อนขา้งสวยงาม เน่ืองจากมีทั้งป่าไมแ้ละล าน ้ าปิง อีกหน่ึง

จุดหมายปลายทางดา้นการท่องเที่ยวของคนรักชา้ง ในพื้นที่ที่ถูกโอบลอ้มไปดว้ยหมู่ไมเ้ขียวชอุ่มและขนุเขา

สูงชนั ขนาบขา้งดว้ยสายน ้ าปิง ไหลระเร่ือยในดินแดนตน้น ้ า บรรยากาศของศูนยฝึ์กชา้งเชียงดาว จึงดูสงบ

ร่มร่ืนในแวดลอ้มของกล่ินอายธรรมชาติ ท าใหผู้ม้าเยอืนคลา้ยเดินทางยอ้นกลบัไปพบเจอ 

 

 

 



 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัริมแม่น ้ามาว ณ ร้านอุ่นไอมาว  (มื้อที่ 3) 

13.30 น. น าท่านเดินทางเขา้ชมวัดท่าตอนวดัท่าตอนเดิมเป็นวดัเก่าแก่สันนิษฐานได้จาก วตัถุโบราณที่คน้พบใน

บริเวณน้ี วดัท่าตอนยงัเป็นสถาบนัการศึกษาส าหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนยบ์  าบดัยาเสพติด 

และสงเคราะห์ชาวเขา เป็นวดัที่มีทิวทศัน์งดงาม และเน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรง

ครองราชยเ์ป็นปีที่ 50 ทางวดัไดริ้เร่ิมโครงการก่อสร้างเจดียแ์กว้เฉลิมพระเกียรติไวบ้นยอดเขา ดา้นบนมีจุด

ชมววิซ่ึงจะมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น ้ ากกไหลคดเคี้ยวอยูเ่บื้องล่าง  

15.00 น. น าท่านเดินทางเที่ยวชมสวนส้มธนาธร (สวนแปดท่าตอน)  เป็นสวนส้มที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของเชียงใหม่ 

ซ่ึงสวนส้มธนาธรแห่งน้ี เป็นที่รู้จกักันดีในเร่ืองของคุณภาพ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจของ

ชาวเมืองฝางซ่ึงเป็นเมืองตน้ก าเนิดของส้มพนัธุ์สายน ้ าผึ้งเลยทีเดียว ที่น่ีก่อตั้งขึ้นโดยคุณบณัฑูร จิระวฒันา

กูล โดยเป็นสวนสม้ที่สามารถปลูกสม้ไดม้ากกวา่ 10 สายพนัธุ์ แต่ที่รู้จกักนัดี คือ สม้สายน ้ าผึ้ง ส้มฟรีมองต์

ธนาธร และปัจจุบนัไดพ้ฒันใหก้ลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นกัท่องเที่ยวสามารถเขา้ไป ชมสวนและชิมน ้ าส้ม

สดๆ พร้อมกบัเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ลบับา้น น าท่านนัง่รถรางชมสวน  

17.00 น.  พาทุกท่านเดินทางเที่ยวชม ตลาดชา ซ่ึงที่ตลาดชาดอยแม่สลองแห่งน้ีมีชาให้เลือกมากมายหลายประเภท

ครับ ทั้งชา อู่หลงกา้นอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12 ชาส่ีฤดู ชาโสม ชาขา้วหอม ชามะลิ ชาหม่ืนล้ีและชนิดอ่ืนๆอีก

มากมาย ซ่ึงสรรพคุณของชาจะไม่แตกต่างกนัมากนัก เช่นป้องกนัโรคมะเร็ง ป้องกนัโรคเบาหวาน ลดความ

อว้น ซ่ึงนอกจากจะเป็นยาแลว้ ชายงัเป็นเคร่ืองด่ืมที่ชาวจีนนิยมด่ืมกนัอีกดว้ย 

18.00 น. จากนั้นพาทุกท่านเดินทางถึง “ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท” ที่น่ีคือที่พกัอนัแสนอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติที่

บริสุทธ์ิใจกลางหุบเขาและสวนดอกไมท้ี่สวยงาม ให้บรรยากาศเยน็สดช่ืนตลอดเวลาที่ท่านพ  านกั ณ ที่แห่ง

น้ีท่านสามารถชมวิวและถ่ายรูปตามอธัยาศยัและ รับประทานอาหารเย็นในที่พัก (มื้อที่4)  ใหท้่านไดล้องชิม

อาหารจีนยนูานตน้ต าหรับ อาทิเช่นขาหมู หมัน่โถว พร้อมจิบชารสดี ท่ามกลางอากาศเยน็ฉ ่า   

(พักดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท ดอยแม่สลอง หรือเทียบเท่า) 

 

 

 

 

 
 

 

 



วนัที่สาม ไร่ชา 101 - ไร่ชาฉุยฟง – แม่สาย –สามเหลีย่มทองค า 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที่ 5)  ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท 

08.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่  ไร่ชา 101 เป็นไร่ชาที่ควา้รางวลัชนะเลิศในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง 

บริเวณทางเขา้จะเห็นความสวยงาม ของของตน้ชาเรียงรายเป็นขั้นบนัได สลบักบัเบื้องหลงัเป็นทิวเขา จึงท า

ใหภ้าพต่างนั้นงดงามราวกบัอยูใ่นหว้ง แห่งความฝัน ไร่ชา 101 

10.00 น. สมัผสักบับรรยากาศแบบธรรมชาติที่  ไร่ชาฉุยฟง  ไร่ชาคุณภาพอนัดบัตน้ ๆ ของไทย บรรยากาศโดยรอบ

เตม็ไปดว้ยไร่ชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา ตวัไร่ชาตั้งอยูบ่นเนินเขาปลูกไล่ระดบัลงมาเป็นขั้นบนัได มีร้านชา

เล็กๆ ตั้งอยูค่ลา้ยระเบียงยืน่ไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่นและอ่ิมหน าไปกบัเมนูสารพดัชา พร้อม

ช่ืนชมความงามของไร่ไดอ้ยา่งเตม็ที่  จากนั้นเดินทางต่อไปยงั วัดถ า้ปลา หรือ วัดพุทธสถานถ า้ปลา โดย ถ ้ า

ปลา มีลกัษณะเป็นล าธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใตภู้เขาหินปูน ไหลทะลุผา่นภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออก

ทางหนา้ปากถ ้าดา้นทิศตะวนัออกสายน ้ า เหล่าน้ีมีตน้ก าเนิดมาจาก น ้ าตกหว้ยเน้ีย  

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร แม่สาย จากนั้นเดินช็อปป้ิงตามอัธยาศยัที่ ตลาดดอยเวา 

ตลาดชายแดนไทย-พม่า จ  าหน่ายสินคา้นานาชนิด ประเภทอัญมณี พลอยสี ทบัทิม หยก เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

เส้ือผา้แฟชั่นทั้งเด็กและผูใ้หญ่ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า เส้ือกันหนาว  อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหร่ี 

ของเล่นเด็ก ผา้ห่ม ของใช้ ของกิน ขนม ฯลฯ ราคาตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพนั ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจาก

ประเทศจีน 

15.00 น. ไปที่เดียวแต่ไดเ้ที่ยวชมวิวถึง 3 ประเทศเลยทีเดียวคือ ไทย ลาวและพม่าบริเวณ สามเหลี่ยมทองค า แห่งน้ี 

แรกเร่ิมเดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มีช่ือเสียงโด่งดงัของโลกโดยการน าทองค ามาแลกกบัฝ่ิน เม่ือวนัเวลา

ผ่านไป การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นท าให้การคา้ฝ่ินเร่ิมหมดไปและถูกพฒันามาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

แทนจุดยอดนิยมที่นักทอ้งเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ไดค้ือ การถ่ายรูป โดยเฉพาะ บริเวณซุม้ประตูสามเหล่ียม

ทองค า 

 

 

 

 

 

 

17.30น.  พาท่านส่งสนามบิน หรือจุดนดัพบ จ.เชียงราย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 



 
อตัราค่าบริการ  2-3 ท่าน (รถเก๋งไม่มไีกด์)         ราคาท่านละ  6,990  บาท 
อตัราค่าบริการ  4-5 ท่าน (รถ 6 ที่นั่งไม่มไีกด์)   ราคาท่านละ  6,500  บาท 
อตัราค่าบริการ  6-10 ท่าน (รถตู้พร้อมไกด์)       ราคาท่านละ  5,990  บาท 

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี)   

ที่พกัระดบั 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม ดงันี ้

โรงแรมฮอลเิดย์การ์เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ภูค า/โรงแรมเมย์ฟลาวเว่อร์ 

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 6 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,ประกนัสุขภาพ 
- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ,มงัสวรัิต,อิสลาม 

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ขึ้น   ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขสบัเปล่ียนรายการตามความจ า
เป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิที่มี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 
 


