โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ วนั เดอร์ แลนท์ 2 คืน 3วัน (รหัส C3-64)
เวียงกุมกาม – วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร – วัดพันเตา – ดอยสุ เทพ-ม่ อนแจ่ม-แม่ กาปอง

วันแรก : เวียงกุมกาม – วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร – วัดพันเตา – ดอยสุ เทพ – ไนท์ บาร์ ซาร์
08.00 น.
10.00 น.

รับสมาชิกทีท่ ่าอากาศยานเชียงใหม่ หรื อจุดนัดพบในตัวเมืองเชียงใหม่
พาท่านย้อนรอยเชิงประวัติศาสตร์ เวียงกุมกาม อดีตเมืองหลวงโบราณที่ถูกลืมของอาณาจักรล้านนา อายุกว่า
727 ปี เป็ นเมืองที่ “พญาเม็งราย” กษัตริ ยแ์ ห่ งโยนกนครได้สถาปนาให้เป็ นเมืองหลวงแห่ งแรกของล้านนา
แต่ “เวียงกุมกาม” ก็เป็ นเมืองหลวงได้ไม่นานประมาณ 12 ปี เพราะประสบปั ญหาน้ าท่วมทุกปี พญามังราย
จึงโปรดให้สร้าง “นพบุรีศรี นครพิงค์เชียงใหม่ ” ซึ่ งมี ชยั ภูมิที่ดีกว่า เป็ นเมือ งหลวงแห่ งใหม่ แต่ “เวียงกุม
กาม” ก็ไม่สิ้นความสาคัญด้วยเป็ นเมือ งบริ วารที่มีความใกล้ชิดกับเวียงเชี ยงใหม่ จนถึ งสิ้ นราชวงค์มงั ราย
จากนั้นนาท่านเดินทางถึง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็ นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของ
พระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริ ย ์ ลาดับ ที่ 7 แห่งราชวงศ์มงั ราย ไม่ปรากฏปี ที่สร้างแน่ชดั สันนิ ษฐานว่าวัดแห่งนี้
น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วัดเจดียห์ ลวงเป็ นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลาย
สมัย โดยเฉพาะพระเจดีย ์ ที่ปัจจุบนั มี ขนาด ความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็ นองค์พระเจดียท์ ี่มีความสาคัญ
ที่สุดองค์ห นึ่ งในเชี ยงใหม่ วัดเจดี ยห์ ลวงสร้าง อยูก่ ลางใจ เมื อ งเชี ยงใหม่ ซึ่ งแต่เดิ ม ถื อ ว่าเป็ นศูน ย์กลาง
ทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา ปั จจุบ ันบริ เวณ วัดเจดี ยห์ ลวงกลางเมื อ งเชี ยงใหม่ มี สิ่งสักกาละ
หลากหลายได้แ ก่ เจดี ย ห์ ลวง อิ น ทขี ล ต้น ยาง กุ ม ภัณ ฑ์ พระฤๅษี ซึ่ งสะท้อ นพัฒ นาการคติจ ักรวาลได้
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่แวดล้อมของเมืองชีวิต และหลังจากนั้นนาท่านชมวัดพันเตา (Wat Phan
Tao) เป็ นวัดที่มีความสวยงามด้วยศิลปะล้านนาที่สมบูรณ์แบบแห่ งหนึ่ งในเชียงใหม่ โดยเฉพาะพระวิหาร
หลวงที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังซึ่ งเดิมเป็ นหอคาหรื อคุม้ เจ้าหลวงองค์หนึ่ งของล้านนา แล้วต่อมาจึงได้

12.00 น.
15.30 น.

17.30 น.

19.00 น.

ถวายวัดให้เป็ นพระวิหาร ด้วยตัวเรื อนที่สร้างด้วยไม้สักเป็ นหลักอันเป็ นลักษณะเด่นของศิลปะเชี ยงแสน
ผสมผสานกับลวดลายปูนปั้ นที่ประณี ตของฝี มือช่างล้านนา จึงทาให้วดั พันเตาเป็ นวัดหนึ่ งที่ไม่ควรพลาดที่
จะมาเยีย่ มชมเป็ นอย่างยิง่
พาทุกท่านพักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
น าท่ านเดิ น ทางถึ ง พระต าหนั ก ภู พิ งคราชนิ เวศน์ เป็ นที่ ป ระทับ ในโอกาสที่ เสด็ จพระราชด าเนิ น แปร
พระราชฐานมาประทับแรม ที่จงั หวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน และเยีย่ มเยียนราษฎรในเขตภาคเหนื อ รวมทั้ง
เพื่อ รับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจริ ญ สัมพันธไมตรี กบั ไทยในโอกาสต่างๆ การที่ทรงเลื อ กสร้างที่
จังหวัดเชี ยงใหม่ เนื่ อ งจากมี อ ากาศเย็นสบาย ภูมิประเทศสวยงาม อี กทั้งเคยเป็ นเมือ งหลวงมาก่ อ น ผูค้ น
พลเมืองยังดารงรักษาจารี ตขนบธรรมเนี ยม ประเพณี อนั ดีงามไว้ จากนั้นนมัสการ พระบรมธาตุดอยสุ เทพ
เชิงดอยอยูห่ ่างจาก ตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 6 กิโลเมตร และบนเส้นทางขึ้นสู่ ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร
ก็มี สถานที่ท่อ งเที่ยว ต่างๆ ให้เที่ยวชมได้ตลอด ดอยสุ เทพ เดิ มชื่ อว่า “ดอยอ้อ ยช้าง” สาหรับดอยสุ เทพที่
เรี ยกกันในปั จจุบนั นี้ เป็ น ชื่อที่ได้มาจาก “พระฤาษีวาสุ เทพ” ซึ่ งเคยบาเพ็ญตบะอยูท่ ี่เขาลูกนี้ เมื่อพันกว่าปี
มาแล้ว
พาทุกท่านเดินทางถึง ไนท์ บาร์ ซาร์ เชี ยงใหม่ หรื อคนเมืองเชียงใหม่ เรี ยกสั้นๆ ว่า ไนท์บาซาร์ แหล่งตลาด
นัดของยอดนักช้อปซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นชาวต่างประเทศตลาดนัดแห่ งนี้ อยูใ่ จกลางเมืองเชียงใหม่ มีของขาย
หลากหลายผลิตภัณฑ์ตลอดสองข้างทางบนถนนช้างคลาน สิ นค้า ทั้งพื้นเมือง เสื้ อผ้า เครื่ องเงิน รองเท้า ผ้า
กระเป๋ าเดินทาง ของที่ระลึกไปจนถึงของก็อปมีให้เห็นเต็มไปหมด ทุกท่านจะเข้าไปเดินชม เดินช้อป หรื อ
หาของกิน (อาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ในตัวเมือง พักผ่อนตามอัธยาศัย
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว)

วันที่สอง : ม่ อนแจ่ ม – จังเกิล้ โคสเตอร์ – สวนสิริกติ ติ์ – วัดป่ าดาราภิรมย์
07.00 น.
09.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ดว้ ยกาแฟหอมกรุ่ นพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
สัมผัสลมหนาว ชมวิวธรรมชาติภูเขาสีเขียว พร้อมเก็บภาพกับดอกไม้นานาชนิ ด ชมไร่ สตอร์วเบอร์รี่ เลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์ชาวดอย เสื้ อผ้าพื้นเมือง พืชผักผลไม้เมืองหนาว ณ จุดชมวิวม่ อนแจ่ ม ก่อนพาท่านชมความ

10.30 น.

12.00 น.
14.00 น.

17.30 น.
20.00 น.

สวยงามของ ทุ่งไร่ ดอกลมหนาว ดอกไม้นานาพันธุ์ ทุ่งกว้างในพื้นที่ลดหลัน่ ไปภูเขา เห็นวิวของแปลงผัก
ขั้นบันไดอยูเ่ บื้องหน้า ภายในไร่ ดอกลมหนาว เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกเวอร์บีน่า ดอก
คอสมอส ดอกหงอนไก่สีแดง ดอกกระดาษหลากสี ที่ปลูกแซมกัน บริ เวณโดยกันนี้ ท่านสามารถเดิ นชม
Skywalk ม่ อนแจ่ ม เป็ นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตรได้ (รวมค่าเข้ า
ชมแล้ ว) (กรณีลูกค้าต้ องการเล่ นรถแม้ ว บริเวณม่ อนแจ่ ม มีบริการรถแม้ ว คันละ80บาท ไม่ รวมในแพ็คเกจ)
นาท่านเดินทางถึงจังเกิล้ โคสเตอร์ เป็ นรถไฟรางไม้แห่ งแรกในประเทศไทย สวนสนุกสุดมันในอาเภอแม่ริม
ที่ปลุกอะดรี นาลีนของคุณให้ตื่นพร้อ มลุ ยความร้อน ผจญภัยแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ไฮไลท์ตอ้ งยกให้ราง
รถไฟไม้ที่ทิ้งตัวลงด้านล่าง พร้อมชมวิวธรรมชาติสองข้างทาง (ไม่ รวมค่าเครื่ องเล่ น)
รับประทานอาหารกลางวันส้มตา ไก่ยา่ ง และอาหารรสแซ่บ ริ มน้ าตกแม่สาน้อย (มื้อที่ 4)
น าท่ านเดิ น ทางถึ ง สวนพฤกษศาสตร์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต ติ์ พาท่ านเดิ น ทางเที่ ย วชมทางเดิ น ชม
ธรรมชาติ คานู ป้ ี วอร์คที่สวยที่สุดในประเทศไทย ชมอาคารเรื อนกระจกภายในจัดปลูกตกแต่งพรรณไม้ไว้
อย่างสวยงาม โดยเฉพาะพรรณไม้หายากและมีความโดดเด่นเป็ นพิเศษ เป็ นสถานที่ที่นักวิชาการ นักเรี ยน
นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ทั้งผูส้ ู งอายุ และเด็กๆ สามารถเข้าเที่ยวชม เรี ยนรู ้สัมผัสคุ ณค่า และความ
งดงามของพรรณไม้ได้ตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล และพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติเป็ นแหล่งเก็บรวบรวม สะสมวัตถุที่มี
ค่า และดาเนิ นการจัดแสดงเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา เพื่อการศึกษา ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในเรื่ องราวที่เกี่ยวกับ
โลก ธรณี วิทยา สิ่งมีชีวติ โดยเฉพาะพืชและสิ่ งแวดล้อม จากนั้นนาท่านแวะไร่ สตรอเบอรี่ แม่ริม ให้ท่านได้
เก็ บ สตรอเบอรี่ ส ดๆจากต้น (ตามฤดู กาล) จากนั้น น าท่ านชมความงดงาม วั ดป่ าดาราภิ รมย์ เป็ นวัด ที่ มี
ความสาคัญมากอีกแห่ ง หนึ่ งชื่อ ของวัดถูกตั้งขึ้น ตามพระนามของ "พระราชชายา เจ้าดารารัศมี"พระชายา
ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ และเป็ นสถานที่ถ่ายทาละครดัง เรื่ องเพลิงพระนาง
รับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกอาหารเหนือ ณ ร้านสิบสองปั นนาขันโตก (มื้อที่ 4)
พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ด้วยความปลอดภัย
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม : ดอยคา - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - วัดแม่ กาปอง - บ้ านแม่ กาปอง - ตลาดวโรรส
08.30น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5) พร้อม Check out ออกจากที่พกั
จากนั้นพาคณะ กาดหลวง หรื อ ตลาดวโรรส กาดหลวงแห่งนี้ถือเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่
และเป็ นตลาดเก่าแก่ทมี่ ีประวัติอนั ยาวนานมานับร้อยปี ใครไปใครมา รวมถึงคนเชียงใหม่เอง ก็จะต้องมา
จับจ่ายหาซื้อข้าวของกันยังกาดหลวงแห่งนี้ตลาดโวรรสแห่งนี้มีประวัติความเป็ นมาอันยาวนานมาก เดิมที
ที่ต้งั ปั จจุบนั แห่ งนี้เป็ นที่ข่วงเมรุ หรื อที่ปลงพระศพและเป็ นที่เก็บพระอัฐิของเจ้าเชียงใหม่หลายพระองค์
หลังจากที่พระชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ มีพระราชดาริ ให้ยา้ ยพระ
อัฐิไปไว้ที่วดั สวนดอก และได้รวบรวมเงินส่วนพระองค์และเงินจากเจ้าอินทวโรรสฯ เจ้าผูค้ รองนคร
เชียงใหม่ในสมัยนั้น มาสร้างตลาดขึ้นในบริ เวณข่วงเมรุ น้ ี และได้พระราชทานชื่อว่า “ตลาดวโรรส” ตาม
พระนามของเจ้าอินทวโรรส ชาวบ้านจึงเรี ยกกันต่อๆ มาในชื่อ “กาดหลวง” ซึ่งนอกจากจะหมายความถึง
ตลาดใหญ่แล้ว ก็อาจจะหมายถึงตลาดของเจ้าหลวงด้วยก็ได้

10.00 น.

นมัสการหลวงพ่อทันใจที่ วัดพระธาตุดอยคา เป็ นวัดที่มีความสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า
1,300 ปี ตั้งอยูบ่ ริ เวณดอยคา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัด
พระธาตุดอยคายังมีลานชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดัง่ สวรรค์บนดิน
ได้อีกจุดหนึ่ง นอกจากทีล่ านชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และนอกจากนี้ยามค่าคืนเมื่อมองขึ้น
ไปบนพระธาตุดอยคาจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ ามสว่างไสว งดงามยิง่ นัก

11.30 น.
14.30 น.

17.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)
นาท่านสักการะวัดคันธาพฤกษา หรื อ วัดแม่ กาปอง เมื่อมาถึงหมู่บา้ นแม่กาปองก็ไม่ควรพลาดที่จะแวะไป
กราบสักการะสักขอพรครั้ง หลังคาของวิหารที่เป็ นไม้สกั ถูกปกคลุมด้วยมอสสี เขียวทัว่ ทั้งหลังคา ซึ่ งแสดง
ถึงสภาพความชื้ น ที่มีอ ากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี วัดแห่ งนี้ เป็ นงานสถาปั ตยกรรมที่ส าคัญ และเป็ นวัด
ประจาหมู่บา้ นแม่กาปอง อีกด้วยจุดเด่นของวัดแห่ งนี้ คือ อุโบสถกลางน้ าอีกและน้ าตกที่สวยงามธรรมชาติ
มากๆ จัดว่าเป็ นหนึ่งสถานที่สุดอันซีนของแม่กาปองเลยก็วา่ ได้ จากนั้นพาสมาชิกชมวิถีชีวติ แบบSlow Life
ที่ หมู่บ้านแม่ กาปอง ตั้งอยูท่ ่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลาธารไหลผ่านหมู่บา้ น
และป่ าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี ก่อตั้งประมาณ 100 กว่าปี โดยชาวบ้านแม่กาปองมี
อาชีพปลูกเมี่ยง ทาไร่ และทาส่วนกาแฟ นอกจากนั้นยังเป็ นหมู่บา้ น ที่ยงั คงรักษาความเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็ นอย่างดีจึงทาให้นกั ท่องเที่ยวขึ้นไปชื่นชมความงดงาม
ส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 2-3 ท่ าน (รถเก๋ งไม่ มไี กด์ ) ราคาท่ านละ 4,990 บาท
อัตราค่าบริการ 4-5 ท่ าน (รถ 6 ที่นั่งไม่ มไี กด์ ) ราคาท่ านละ 4,750 บาท
อัตราค่าบริการ 6-9 ท่ าน (รถตู้พร้ อมไกด์ ) ราคาท่ านละ 4,500 บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)

ที่พกั ระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม สามารถเลือกที่พักได้ดงั นี้
โรงแรมฮอลิเดย์การ์ เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ ภูคา
ที่พกั ระดับ 4 ดาว มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้ อยู่กบั วันที่และช่ วงที่เข้ าพัก)
โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ววิ /โรงแรมฮอลิเดย์อนิ น์ /โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน
-ค่าที่พกั 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่ าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่ รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินเดินทาง
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณี ขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวติ ส่วนตัว
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจา
เป็ นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

ที่พกั : โรงแรมฮอลิเดย์ การ์ เด้น เชียงใหม่

