
 

 

โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่-อ่างขาง-ฝาง 3 วนั 2คืน (รหัส T4) 

สวนสิริกติติ์-ม่อนแจ่ม-ดอยอ่างขาง-จุดชมวิวม่อนสน-เกษตรหลวงอ่างขาง-สวนส้มธนาธร                    

ไร่องุ่นหอมแผ่นดิน-วัดท่าตอน-น า้พุร้องฝาง-ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว 

 

 

วนัแรก สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติติ์-ม่อนแจ่ม-ดอยอ่างขาง 

เช้า  รับสมาชิก ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่หรือจุดนดัพบในตวัเมืองเชียงใหม่ 

10.30 น. น าท่านเดินทางเที่ยวชมทางเดินชมธรรมชาติ สคานูป้ีวอร์คที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่สวนสมเดจ็พระนาง

เจ้าสิริกิตต์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารริมหว้ยแม่สา (มื้อที ่1) 

13.30 น. น าท่านแวะเที่ยวชมม่อนแจ่ม ให้เวลากับท่านได้ถ่ายรูปไดทุ้กมุมของม่อนแจ่มหรือท่านสามารถลองเล่น

กิจกรรมยิงหน้าไม้ชิงของรางวลัแต่ไฮไลท์ของงานน้ีก็คือการแรลล่ี F1 น่ีแหละครับ  ที่เป็นจุดสนใจข

นกัท่องเที่ยวที่ทุกคนก็อยากจะลองดูกบัความหวาดเสียวจากการละล่ิวลงมาจากยอดเนิน 

18.00 น. น าท่านเดินทางมาถึงดอยอ่างขางพาท่านเช็คอินเขา้ที่พกั พกัผอ่นชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 

 

 

 

 



  (มื้อเย็นตามอัธยาศัย)ช่วงค ่าสมาชิกสามารถเดินเที่ยวชมเลือกซ้ือสินคา้อาหารหนา้ที่พกัได ้

(พัก อ่างขางวิลล่า ดอยอ่างขาง หรือเทยีบเท่า) 

วนัที่สอง จุดชมววิม่อนสน-เหษตรหลวงอ่างขาง-สวนส้มธนาธร-ไร่องุ่นหอมแผ่นดนิ-วดัท่าตอน 

06.00 น. น าท่านเดินทางสู่จุดชมววิม่อนสน ด่ืมด ่ากบัธรรมชาติพร้อมชมพระอาทิตยข์ึ้นยามเชา้  ท่านสามารถชมทะเล

หมอกไดต้ามฤดูกาล(ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) หลงัจากนั้นเช็คเอา้ทอ์อกจากที่พกั 

08.30 น. น าท่านท่านเขา้ชม “สถานีเกษตรดอยอ่างขาง” ซ่ึงที่น่ีเป็นศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงอ่างขางได้ก่อตั้งมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยเร่ิมด าเนินการพฒันาและส่งเสริมอาชีพดา้นพืชผกั ไมด้อก ไมผ้ล และพืชเคร่ืองด่ืม

เมืองหนาวเป็นล าดบัแรก ต่อมาได้ท  าการขยายผลการด าเนินงานไปในดา้นหัตถกรรม สถานีเกษตรหลวง

อ่างขางเป็นสถานีเกษตรที่ทดลองปลูกพืชผกัและไมเ้มืองหนาว มีสถานที่น่าสนใจไดแ้ก่ สวนทอ้ สวนบ๊วย 

แปลงปลูกผกักลางแจง้ โรงเรือนกุหลาบ สวนแปดสิบเป็นแปลงปลูกดอกไมเ้มืองหนาวที่สวยงาม และยงัมี

โรงเรือนไมใ้นร่มที่มีดอกไมเ้มืองหนาวที่ออกดอกสวยงามทุกฤดูกาล ลกัษณะเป็นรูปแอ่งกระทะ สภาพป่า

โดยทัว่ไปเป็นป่าสนและป่าดิบ ดินอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 1,400 เมตร 

12.00  น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารริมแม่น ้ ากกในอ าเภอทา่ตอน (มื้อที่ 3) 

13.00 น. น าท่านเดินทางเที่ยวชมสวนส้มธนาธร(สวนแปดท่าตอน)เป็นสวนสม้ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของเชียงใหม่ ซ่ึง

สวนส้มธนาธรแห่งน้ี เป็นที่รู้จกักนัดีในเร่ืองของคุณภาพ จนอาจกล่าวไดว้า่เป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวเมือง

ฝางซ่ึงเป็นเมืองตน้ก าเนิดของส้มพนัธุ์สายน ้ าผึ้งเลยทีเดียว ที่น่ีก่อตั้งขึ้นโดยคุณบณัฑูร จิระวฒันากูล โดย

เป็นสวนส้มที่สามารถปลูกสม้ไดม้ากกว่า 10 สายพนัธุ ์แต่ที่รู้จกักนัดี คือ ส้มสายน ้ าผึ้ง ส้มฟรีมองตธ์นาธร 

และปัจจุบนัไดพ้ฒันให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเขา้ไป ชมสวนและชิมน ้ าส้มสดๆ 

พร้อมกบัเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ลบับา้น น าท่านนัง่รถรางชมสวน  

14.00 น. น าท่านเดินทางถึงไร่องุ่น หอมแผ่นดิน จะมีทั้งในส่วนของไร่องุ่น ห้องอาหาร ห้องกาแฟ และร้านขายของ

ฝาก ภายในบริเวณกวา้งขวางตกแต่งแต่ละมุมไดส้วยมีความเป็นระเบียบแบ่งสดัส่วนของพื้นที่ชดัเจน มีมุม

ส าหรับถ่ายภาพสวยงามหลายจุด มี Wifiรายการอาหารมีให้เลือกเยอะพอสมควรรวมถึงเคร่ืองด่ืมชา กาแฟ 

น ้ าผลไมป่ั้นต่างๆ เป็นร้านอาหารในอ าเภอแม่อายที่น่าสนใจมาก(ตามอัธยาศัย) 

 



15.30 น. น าท่านเดินทางเขา้ชมวัดท่าตอนวดัท่าตอนเดิมเป็นวดัเก่าแก่สันนิษฐานได้จาก วตัถุโบราณที่คน้พบใน

บริเวณน้ี วดัท่าตอนยงัเป็นสถาบนัการศึกษาส าหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนยบ์  าบดัยาเสพติด 

และสงเคราะห์ชาวเขา เป็นวดัที่มีทิวทศัน์งดงาม และเน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรง

ครองราชยเ์ป็นปีที่ 50 ทางวดัไดริ้เร่ิมโครงการก่อสร้างเจดียแ์กว้เฉลิมพระเกียรติไวบ้นยอดเขา ดา้นบนมีจุด

ชมววิซ่ึงจะมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น ้ ากกไหลคดเคี้ยวอยูเ่บื้องล่าง 

17.30 น. น าท่านเดินทางเขา้ที่พกัอ าเภอฝาง  ช่วงค ่ารับประทานอาหารเยน็ในที่พกัริมแม่น ้ ามาว(มื้อที ่4) 

หอ้งพกัริมน ้ า อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี 

(พัก อุ่นไอมาว ห้องพักธรรมดา ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ พกัห้องละ 2 ท่าน) 

วนัที่สาม น า้พุร้อนฝาง-ถ า้เชียงดาว-ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว-ซ้ือของฝากเมืองเหนือ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ร้านอาหารของที่พกั (มือ้ที่ 5) 

08.30 น. น าท่านเดินทางเที่ยวชมบ่อน ้าพุร้อนฝาง ตั้งอยูภ่ายใน"อุทยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปกเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติที่มี ความน่าอศัจรรยอ์ยูใ่นตวั ตรงที่เป็นบ่อน ้ าพุร้อนที่เกิดขึ้นมาจากหินร้อนเหลวที่อยูใ่ต้

เปลือกโลก (แม็กม่า) ไหลแทรกมาตามช่องหินขึ้นมาใกล้เปลือกโลก ท าให้ชั้นหินบริเวณนั้นมีอุณหภูมิ

สูงขึ้น และเม่ือน ้ าบาดาลไหลผา่นชั้นหินร้อนดงักล่าว จึงท าให้อุณหภูมิของน ้ านั้นสูงขึ้นตามไปดว้ย ท าให้

เกิดแรงดนัมหาศาล และดนัตวัเองผ่านรอยแยกของหินแกรนิตขึ้นมาบนพื้นผิวโลก จนเกิดเป็นน ้ าพุร้อนพุ่ง

ขึ้นมา โดยมีไอร้อน เป็นควนัลอยคุกรุ่นอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงความร้อนของน ้ าในบ่อน ้ าพรุ้อนนั้นมีความร้อนสูง

ประมาณ 80-100 องศาเซลเซียส  

11.00 น. น าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ถ า้เชียงดาว”เป็นถ ้าที่น่าสนใจถ ้าหน่ึงของจงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่นเขต อ าเภอเชียง

ดาว ตั้งอยูเ่ชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายใน แต่ละถ ้ามีความงามจากการเสกสรรป้ันแต่งของธรรมชาติ 

ชวนให้ต่ืนตาต่ืนใจกบัปรากฏการณ์ของหินงอกหินยอ้ยที่ก่อให้เกิดรูปร่างต่าง ๆเป็นถ ้ าขนาดใหญ่ภายในมี

หินงอกหินยอ้ยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารในอ าเภอเชียงดาว (มื้อที่ 6) 

14.00 น. น าท่านเดินทางถึงศูนย์ฝึกช้างเชียงดาวเป็นปางชา้งที่ก่อตั้งขึ้นมานานแลว้ แต่เดิมเป็นชา้งที่ใชส้ าหรับลากไม ้

ต่อมามีการปิดสมัปทานป่าไม ้จึงน าชา้งมาบริการนกัท่องเที่ยวในการเดินชมป่า และกลายมาเป็นปางชา้งเพือ่

การท่องเที่ยวในที่สุด สถานที่โดยรอบปางชา้งค่อนขา้งสวยงาม เน่ืองจากมีทั้งป่าไมแ้ละล าน ้ าปิง อีกหน่ึง

จุดหมายปลายทางดา้นการท่องเที่ยวของคนรักชา้ง ในพื้นที่ที่ถูกโอบลอ้มไปดว้ยหมู่ไมเ้ขียวชอุ่มและขนุเขา

สูงชนั ขนาบขา้งดว้ยสายน ้ าปิง ไหลระเร่ือยในดินแดนตน้น ้ า บรรยากาศของศูนยฝึ์กชา้งเชียงดาว จึงดูสงบ

ร่มร่ืนในแวดลอ้มของกล่ินอายธรรมชาติ ท าใหผู้ม้าเยอืนคลา้ยเดินทางยอ้นกลบัไปพบเจอ 

 



 

 

 

 

17.00 น. น าท่านแวะซ้ือของฝาก แคบหมู น ้ าพริกหนุ่ม ไสอ้ัว่ อาหารพื้นเมือง ที่ร้านวนสันนัท ์

18.00 น. น าท่านเดินทางส่งสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ดว้ยความปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ  2-4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ  6,990  บาท 
อตัราค่าบริการ  5-6 ท่าน (รถ 6 ที่นั่ง)  ราคาท่านละ  5,990  บาท 
อตัราค่าบริการ  7-10 ท่าน (รถตู้)  ราคาท่านละ  5,500  บาท 

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี) 

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 

- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ,มงัสวรัิต,อิสลาม 
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ขึ้น   ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขสบัเปล่ียนรายการตามความจ า
เป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิที่มี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 
 

 
 


