
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่วนัเดอร์แลนท์ 2 คืน 3วนั (รหัส C3-64) 
เวียงกุมกาม – วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร – วัดพนัเตา – ดอยสุเทพ-ม่อนแจ่ม-แม่ก าปอง 

 
 
 
 
 
 

วนัแรก : เวยีงกมุกาม – วดัเจดย์ีหลวงวรวหิาร – วดัพนัเตา – ดอยสุเทพ – ไนท์บาร์ซาร์  
08.00 น. รับสมาชิกที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือจุดนดัพบในตวัเมืองเชียงใหม่ 
10.00 น. พาท่านยอ้นรอยเชิงประวติัศาสตร์ เวียงกมุกาม อดีตเมืองหลวงโบราณที่ถูกลืมของอาณาจกัรลา้นนา อายกุว่า 

727 ปี เป็นเมืองที่ “พญาเม็งราย” กษตัริยแ์ห่งโยนกนครไดส้ถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของลา้นนา 
แต่ “เวียงกุมกาม” ก็เป็นเมืองหลวงไดไ้ม่นานประมาณ 12 ปี เพราะประสบปัญหาน ้ าท่วมทุกปี พญามงัราย
จึงโปรดให้สร้าง “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ซ่ึงมีชยัภูมิที่ดีกว่า เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ แต่ “เวียงกุม
กาม” ก็ไม่ส้ินความส าคญัด้วยเป็นเมืองบริวารที่มีความใกล้ชิดกับเวียงเชียงใหม่ จนถึงส้ินราชวงค์มงัราย 
จากนั้นน าท่านเดินทางถึง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวดัเก่าแก่ในจงัหวดัเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมยัของ
พระเจา้แสนเมืองมา กษตัริย ์ล าดบั ที่ 7 แห่งราชวงศม์งัราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชดั สนันิษฐานวา่วดัแห่งน้ี
น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วดัเจดียห์ลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลาย
สมยั โดยเฉพาะพระเจดีย ์ที่ปัจจุบนัมี ขนาด ความกวา้งดา้นละ 60 เมตร เป็นองคพ์ระเจดียท์ี่มีความส าคญั
ที่สุดองค์หน่ึงในเชียงใหม่ วดัเจดียห์ลวงสร้าง อยูก่ลางใจ เมืองเชียงใหม่ ซ่ึงแต่เดิมถือว่าเป็นศูนยก์ลาง
ทางการปกครองของอาณาจกัรล้านนา ปัจจุบันบริเวณ วดัเจดียห์ลวงกลางเมืองเชียงใหม่ มีส่ิงสักกาละ
หลากหลายได้แก่ เจดียห์ลวง อินทขีล ต้นยาง กุมภณัฑ์ พระฤๅษี ซ่ึงสะท้อนพฒันาการคติจักรวาลได้
ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ที่แวดลอ้มของเมืองชีวิต และหลงัจากนั้นน าท่านชมวัดพันเตา (Wat Phan 
Tao) เป็นวดัที่มีความสวยงามดว้ยศิลปะลา้นนาที่สมบูรณ์แบบแห่งหน่ึงในเชียงใหม่ โดยเฉพาะพระวิหาร
หลวงที่สร้างดว้ยไมส้ักทองทั้งหลงัซ่ึงเดิมเป็นหอค าหรือคุม้เจา้หลวงองคห์น่ึงของลา้นนา แลว้ต่อมาจึงได้



ถวายวดัให้เป็นพระวิหาร ด้วยตวัเรือนที่สร้างด้วยไม้สักเป็นหลกัอันเป็นลกัษณะเด่นของศิลปะเชียงแสน
ผสมผสานกบัลวดลายปูนป้ันที่ประณีตของฝีมือช่างลา้นนา จึงท าให้วดัพนัเตาเป็นวดัหน่ึงที่ไม่ควรพลาดที่
จะมาเยีย่มชมเป็นอยา่งยิง่ 

12.00 น. พาทุกท่านพกัรับประทานอาหารเที่ยง ณ  ร้านอาหาร  (มื้อที่ 1)  
15.30 น.  น าท่านเดินทางถึง พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชด าเนินแปร

พระราชฐานมาประทบัแรม ที่จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน และเยีย่มเยยีนราษฎรในเขตภาคเหนือ รวมทั้ง
เพื่อรับรองพระราชอาคนัตุกะที่เขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรีกบัไทยในโอกาสต่างๆ การที่ทรงเลือกสร้างที่
จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากมีอากาศเยน็สบาย ภูมิประเทศสวยงาม อีกทั้งเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน ผูค้น
พลเมืองยงัด ารงรักษาจารีตขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดีงามไว้ จากนั้นนมสัการ พระบรมธาตุดอยสุเทพ  
เชิงดอยอยูห่่างจาก ตวัเมืองเชียงใหม่เพียง 6 กิโลเมตร และบนเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร 
ก็มีสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ให้เที่ยวชมได้ตลอด ดอยสุเทพ เดิมช่ือว่า “ดอยออ้ยช้าง” ส าหรับดอยสุเทพที่
เรียกกันในปัจจุบนัน้ีเป็น ช่ือที่ไดม้าจาก “พระฤาษีวาสุเทพ” ซ่ึงเคยบ าเพ็ญตบะอยูท่ี่เขาลูกน้ีเม่ือพนักว่าปี
มาแลว้ 

17.30 น.  พาทุกท่านเดินทางถึง ไนท์บาร์ซาร์ เชียงใหม่ หรือคนเมืองเชียงใหม่เรียกสั้นๆ ว่า ไนทบ์าซาร์ แหล่งตลาด
นดัของยอดนักชอ้ปซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศตลาดนัดแห่งน้ีอยูใ่จกลางเมืองเชียงใหม่ มีของขาย
หลากหลายผลิตภณัฑต์ลอดสองขา้งทางบนถนนชา้งคลาน สินคา้ทั้งพื้นเมือง เส้ือผา้ เคร่ืองเงิน รองเทา้ ผา้ 
กระเป๋าเดินทาง ของที่ระลึกไปจนถึงของก็อปมีให้เห็นเต็มไปหมด ทุกท่านจะเขา้ไปเดินชม เดินชอ้ป หรือ
หาของกิน  (อาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

19.00 น.             พาทุกท่านกลบัสู่ที่พกัในตวัเมือง พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว) 

 

 

 

 

 

 
วนัที่สอง : ม่อนแจ่ม – จังเกิล้โคสเตอร์ – สวนสิริกติติ์ – วดัป่าดาราภริมย์ 
07.00 น. อรุณสวสัด์ิดว้ยกาแฟหอมกรุ่นพร้อมรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   (มื้อที่ 3) 
09.00 น.  สมัผสัลมหนาว ชมวิวธรรมชาติภูเขาสีเขียว พร้อมเก็บภาพกบัดอกไมน้านาชนิด ชมไร่สตอร์วเบอร์ร่ี เลือก

ซ้ือผลิตภณัฑช์าวดอย เส้ือผา้พื้นเมือง พืชผกัผลไมเ้มืองหนาว ณ จุดชมวิวม่อนแจ่ม ก่อนพาท่านชมความ



สวยงามของ ทุ่งไร่ดอกลมหนาว ดอกไม้นานาพนัธุ์ ทุ่งกวา้งในพื้นที่ลดหลัน่ไปภูเขา เห็นวิวของแปลงผกั
ขั้นบนัไดอยูเ่บื้องหนา้ ภายในไร่ดอกลมหนาว เตม็ไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายพนัธุ ์ทั้งทุ่งดอกเวอร์บีน่า ดอก
คอสมอส ดอกหงอนไก่สีแดง ดอกกระดาษหลากสี ที่ปลูกแซมกัน บริเวณโดยกนัน้ี ท่านสามารถเดินชม 
Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไมไ้ผท่ี่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกวา่ 200 เมตรได ้(รวมค่าเข้า
ชมแล้ว) (กรณลูีกค้าต้องการเล่นรถแม้ว บริเวณม่อนแจ่ม มีบริการรถแม้ว คนัละ80บาท ไม่รวมในแพ็คเกจ) 

10.30 น.  น าท่านเดินทางถึงจังเกิล้โคสเตอร์  เป็นรถไฟรางไมแ้ห่งแรกในประเทศไทย สวนสนุกสุดมนัในอ าเภอแม่ริม
ที่ปลุกอะดรีนาลีนของคุณให้ตื่นพร้อมลุยความร้อน ผจญภยัแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ไฮไลทต์อ้งยกให้ราง
รถไฟไมท้ี่ทิ้งตวัลงดา้นล่าง พร้อมชมววิธรรมชาติสองขา้งทาง (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น) 

12.00 น.              รับประทานอาหารกลางวนัสม้ต า ไก่ยา่ง และอาหารรสแซ่บ  ริมน ้ าตกแม่สานอ้ย  (มื้อที่ 4)   
14.00 น. น าท่านเดินทางถึงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ  พาท่านเดินทางเที่ยวชมทางเดินชม

ธรรมชาติ คานูป้ีวอร์คที่สวยที่สุดในประเทศไทย ชมอาคารเรือนกระจกภายในจดัปลูกตกแต่งพรรณไมไ้ว้
อยา่งสวยงาม โดยเฉพาะพรรณไมห้ายากและมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เป็นสถานที่ที่นักวิชาการ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป ทั้งผูสู้งอาย ุและเด็กๆ สามารถเขา้เที่ยวชม เรียนรู้สัมผสัคุณค่า และความ
งดงามของพรรณไมไ้ดต้ลอดทั้งปีทุกฤดูกาล และพิพธิภณัฑธ์รรมชาติเป็นแหล่งเก็บรวบรวม สะสมวตัถุที่มี
ค่า และด าเนินการจดัแสดงเก่ียวกบัธรรมชาติวิทยา เพื่อการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ในเร่ืองราวที่เก่ียวกับ
โลก ธรณีวิทยา ส่ิงมีชีวติ โดยเฉพาะพืชและส่ิงแวดลอ้ม จากนั้นน าท่านแวะไร่สตรอเบอร่ีแม่ริม ใหท้่านได้
เก็บสตรอเบอร่ีสดๆจากตน้ (ตามฤดูกาล) จากนั้ นน าท่านชมความงดงาม วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นวดัที่มี
ความส าคญัมากอีกแห่ง หน่ึงช่ือ ของวดัถูกตั้งขึ้น ตามพระนามของ "พระราชชายา เจา้ดารารัศมี"พระชายา
ในสมเด็จพระพทุธเจา้หลวง รัชกาลที่ ๕ และเป็นสถานที่ถ่ายท าละครดงั เร่ืองเพลิงพระนาง 

17.30 น.             รับประทานอาหารเยน็แบบขนัโตกอาหารเหนือ ณ ร้านสิบสองปันนาขนัโตก  (มื้อที่ 4) 
20.00 น.             พาทุกท่านกลบัสู่ที่พกัดว้ยความปลอดภยั 

(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว) 

 

 

 

 

 

 
 
 



วนัที่สาม : ดอยค า - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - วดัแม่ก าปอง - บ้านแม่ก าปอง - ตลาดวโรรส 
08.30น.  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 5) พร้อม Check out ออกจากที่พกั 
 จากนั้นพาคณะ กาดหลวง  หรือ ตลาดวโรรส กาดหลวงแห่งน้ีถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจงัหวดัเชียงใหม่ 

และเป็นตลาดเก่าแก่ทีมี่ประวติัอนัยาวนานมานบัร้อยปี ใครไปใครมา รวมถึงคนเชียงใหม่เอง ก็จะตอ้งมา

จบัจ่ายหาซ้ือขา้วของกนัยงักาดหลวงแห่งน้ีตลาดโวรรสแห่งน้ีมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานมาก เดิมที

ที่ต ั้งปัจจุบนัแห่งน้ีเป็นที่ข่วงเมรุ หรือที่ปลงพระศพและเป็นที่เก็บพระอฐิัของเจา้เชียงใหม่หลายพระองค ์

หลงัจากที่พระชายาเจา้ดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัได ้มีพระราชด าริให้ยา้ยพระ

อฐิัไปไวท้ี่วดัสวนดอก และไดร้วบรวมเงินส่วนพระองคแ์ละเงินจากเจา้อินทวโรรสฯ เจา้ผูค้รองนคร

เชียงใหม่ในสมยันั้น มาสร้างตลาดขึ้นในบริเวณข่วงเมรุน้ี และไดพ้ระราชทานช่ือวา่ “ตลาดวโรรส” ตาม

พระนามของเจา้อินทวโรรส ชาวบา้นจึงเรียกกนัต่อๆ มาในช่ือ “กาดหลวง” ซ่ึงนอกจากจะหมายความถึง

ตลาดใหญ่แลว้ ก็อาจจะหมายถึงตลาดของเจา้หลวงดว้ยก็ได ้

10.00 น. นมสัการหลวงพอ่ทนัใจที่ วัดพระธาตุดอยค า เป็นวดัที่มีความส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายเุก่าแก่กวา่ 

1,300 ปี ตั้งอยูบ่ริเวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ห่างจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วดั

พระธาตุดอยค ายงัมีลานชมววิ ที่สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดัง่สวรรคบ์นดิน

ไดอี้กจุดหน่ึง นอกจากทีล่านชมววิวดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และนอกจากน้ียามค ่าคืนเม่ือมองขึ้น

ไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่ามสวา่งไสว งดงามยิง่นกั 

11.30 น.       รับประทานอาหารกลางวนั (มื้อที่ 6) 
14.30  น.   น าท่านสักการะวัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่ก าปอง  เม่ือมาถึงหมู่บา้นแม่ก าปองก็ไม่ควรพลาดที่จะแวะไป

กราบสักการะสักขอพรคร้ัง หลงัคาของวหิารที่เป็นไมส้กัถูกปกคลุมดว้ยมอสสีเขียวทัว่ทั้งหลงัคา ซ่ึงแสดง
ถึงสภาพความช้ืน ที่มีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี  วดัแห่งน้ีเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ส าคญั และเป็นวดั
ประจ าหมู่บา้นแม่ก าปอง อีกดว้ยจุดเด่นของวดัแห่งน้ีคือ อุโบสถกลางน ้ าอีกและน ้ าตกที่สวยงามธรรมชาติ
มากๆ จดัวา่เป็นหน่ึงสถานที่สุดอนัซีนของแม่ก าปองเลยก็วา่ได ้จากนั้นพาสมาชิกชมวิถีชีวติแบบSlow Life 
ที่ หมู่บ้านแม่ก าปอง ตั้งอยูท่่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีล าธารไหลผ่านหมู่บา้น 
และป่าไมท้ี่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่น่ีจึงเยน็สบายตลอดปี ก่อตั้งประมาณ 100 กว่าปีโดยชาวบา้นแม่ก าปองมี
อาชีพปลูกเม่ียง ท าไร่ และท าส่วนกาแฟ นอกจากนั้นยงัเป็นหมู่บา้น ที่ยงัคงรักษาความเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นอยา่งดีจึงท าใหน้กัท่องเที่ยวขึ้นไปช่ืนชมความงดงาม 

17.00 น. ส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมความประทบัใจ 

 
 

 



อตัราค่าบริการ  2-3 ท่าน (รถเก๋งไม่มไีกด์)  ราคาท่านละ  4,990  บาท 
อตัราค่าบริการ  4-5 ท่าน (รถ 6 ที่นั่งไม่มไีกด์)   ราคาท่านละ  4,750  บาท 
อตัราค่าบริการ  6-9 ท่าน (รถตู้พร้อมไกด์)   ราคาท่านละ  4,500  บาท 

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี)   
 

ที่พกัระดบั 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม  สามารถเลือกที่พักได้ดงันี้ 
โรงแรมฮอลเิดย์การ์เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 

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 

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



ที่พกั : โรงแรมฮอลเิดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


