
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ววิด ี 3วนั 2 คืน  (รหัส C6-64) 
วัดพระธาตุดอยค า –วัดแม่ก าปอง – หมู่บ้านแม่ก าปอง – ดอยอนิทนนท์ – ม่อนแจ่ม 
 

 
 
 
 

 
 
วนัแรก : ชมคาเฟ่ เชียงใหม่ – วดัพระธาตุดอยค า –วดัแม่ก าปอง - หมู่บ้านแม่ก าปอง  
เช้า รับสมาชิกที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่  
10.00 น. ด่ืมด ่ากับธรรมชาติที่เขียวขจี ณ ชมคาเฟ่ เชียงใหม่   (CHOM CAFE AND RESTAURANT)  ร้านอาหาร

สไตล์ฟิวชัน่ที่ก  าลงัฮอตฮิต ที่มีจุดเด่นของร้าน คือ การจดัแต่งสวนและน ้ าตกสวย ในบรรยากาศเขียวขจีดว้ย
ตน้มอสเฟรินที่ตกแต่งบนหินและตลอดทางเดิน มีล าธารและน ้ าตกๆ และฝงูปลาหลากสีสนัแหวกวา่ยไปมา 
แถมมีไอน ้ าพ่นฟุ้งกระจายตลอดทัว่บริเวณ ให้บรรยากาศชวนฝัน คลา้ยเดินเล่นอยู่ในป่าหิมพานต์ (ตาม
อัธยาศัย) 

 
 
 
 
 
 
11.30 น. พาคณะเดินทางสู่ ดอยค า กราบสักการะขอพรหลวงพ่อทันใจที่  “วดัพระธาตุดอยค า” เป็นพระวัด

คู่บา้นคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปี เป็นสถานอันศกัด์ิสิทธ์ิเป็นศูนยร์วมน ้ าใจของผูท้ี่นับถือ
ศาสนาพทุธเลยก็ว่าไดน้อกจากน้ี “พระครูสุนทรเจติยารักษ”์ เจา้อาวาสวดัพระธาตุดอยค า ยงัเล่าวา่ผูท้ี่โชคดี



มีบุญหลายราย ไดรั้บโชคจากการเขา้มากราบนมสัการพระธาตุและหลวงพ่อทนัใจอนัศกัด์ิสิทธ์ิ กนัทั้งส้ิน 
ทั้งน้ีผูท้ี่เขา้มาที่น่ีเพื่อมานมสัการกราบไหวส่้วนใหญ่จะมีธูปเทียนและดอกมะลิ (50 พวงขึ้นไป) แลว้น ามา
กราบนมสัการขอพรผูน้ั้นจะโชคดีนากจากน้ีวดัพระธาตุดอยค ายงัมีลานชมววิ ที่สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์
รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดัง่สวรรคบ์นดินไดอี้กจุดหน่ึง นอกจากที่ลานชมววิวดัพระธาตุดอยสุเทพราช
วรวิหาร และนอกจากน้ียามค ่าคืนเม่ือมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่ามสว่าง
ไสว งดงามยิง่นกั 

12.30 น. พาทุกท่านพกัรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านขา้วซอยฟ้าฮ่าม  (มื้อที่ 1)  

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 

17.30 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) 

18.30 น.              พาทุกท่านกลบัสู่ที่พกัดว้ยความปลอดภยัที่โรงแรมในตวัเมืองเชียงใหม่พร้อมความประทบัใจ 
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สอง : น า้ตกสิริภูมิ – โครงการหลวงอนิทนนท์ - เจดย์ีนภเมทนีดล – ไนท์บาร์ซาร์ 
08.00 น. อรุณสวสัด์ิดว้ยกาแฟหอมกรุ่นพร้อมรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   (มื้อที่ 2) 
10.00 น.             น าทุกท่านชม น ้าตกสิริภูมิ เป็นน ้ าตกคู่ไหลลงมาจากหนา้ผาสูงชนัเป็นทางยาวสวยงามมาก เดิมเรียกวา่ เลาลึ 

ตามช่ือของหมู่บา้นมง้ ซ่ึงอาศยั อยูใ่กล ้ๆ น ้ าตก ภายหลงัเปล่ียนช่ือตามพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปัจจุบนั น ้ าตกสิริภูมิ มีการจดัภูมิทศัน์ สวนหลวงสิริภูมิ อยู่



ภายใตก้ารด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงอินทนนท ์จากนั้นน าท่านเดินทางถึง โครงการหลวงอิน
ทนนท์ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2522 ตามพระราชประสงคข์องในหลวง เพือ่ช่วยเหลือชาวเขาดว้ยการปลูก
พชืเมืองหนาว เพือ่ขายเป็นรายไดท้ดแทนการปลูกผิน่ ที่น่ีจึงมีงานวจิยั งานขยายพนัธุพ์ชื งานผลิต ดา้นในก็
จะมีแปลงทดลองปลูก มีโรงเรือนรวบรวมพนัธุ์พชื ร้านจ าหน่ายสินคา้ ร้านอาหาร แลว้ยงัมีที่พกัเปิด
ใหบ้ริการอีกดว้ย 

12.30 น.  พาทุกท่านพกัรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 3) 
13.30 น. พาทุกท่านออกเดินทางถึงยอดดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดส้ินสุด

ของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเยน็ตลอดปี เป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ของกองทพัอากาศไทย
และเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจา้อินทวิชยานนท ์เจา้เมืองเชียงใหม่องคสุ์ดทา้ย มีพื้นที่ครอบคลุมอยูใ่นทอ้งที่
อ  าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขา
หิมาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยสภาพภูมิประเทศ
ทัว่ไปประกอบดว้ยภูเขาสลบัซับซ้อน มีดอยอินทนนทเ์ป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจาก ระดบัน ้ าทะเล 2,565 
เมตร ยอดเขาที่มีระดบัสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดบัน ้ าทะเล 2,330 เมตร ป่าอินทนนท์น้ี
เป็นแหล่งก าเนิดของตน้น ้ าแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้น ้ าแม่ปิงที่ ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น ้ าตกต่าง ๆ 
โดยเฉพาะ “น ้ าตกแม่ยะ” ที่ไดช่ื้อวา่สวยที่สุดของประเทศใกลก้นันั้นท่านสามารถเยีย่มชมความงดงามของ 
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องคสี์น ้ าตาล ประดิษฐานอยูบ่นที่สูงสุดในพระราชอาณาจกัรไทย เคียงคู่กบั 
“พระมหาธาตุเจดียน์ภพลภูมิสิริ”องคสี์ม่วงอมชมพู ตั้งอยูบ่นกิโลเมตรที่ ๔๑.๕ ทางดา้นซ้ายมือ สร้างขึ้น
โดยกองทพัอากาศร่วมกบัพสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล สร้างถวาย “พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัว”เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๐ และพระมหาธาตุ
เจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวาย “สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ”เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ ๕ รอบเม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๕เป็นเวลากวา่ ๒๐ ปีแลว้ ที่พระมหาสถูปเจดียอ์นัยิง่ใหญ่เพียงฟ้า
จดดินองค์น้ี ได้ประดิษฐานอยา่งสง่างาม เป็นที่เคารพสักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท ์น า
ท่านแวะถ่ายรูปที่น ้ าตกแม่ยะ 

16.30 น. ใกลก้นันั้นท่านสามารถแวะเยีย่มชมตลาดม้ง ณ อุทยานแหง่ชาติดอนอินทนนท ์ที่น่ีเป็นเหมือนร้านคา้ชุมชน
ที่น าผลิตภณัฑท์างการเกษตรทั้งผกัผลไม ้ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเส้ือผา้ ต่าง ๆ 
นานา มาวางขายราคาก็เท่า ๆ กนั แลว้แต่วา่จะต่อรองราคาไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 

18.00 น.               พาทุกท่านเดินทางถึงไนท์บาร์ซาร์เชียงใหม่ หรือคนเมืองเชียงใหม่เรียกสั้นๆ ว่า ไนทบ์าซาร์ แหล่งตลาด 
                              นดัของยอดนกัชอ้ปซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศตลาดนดัแห่งน้ีอยูใ่จกลางเมืองเชียงใหม่ มีของขาย 
                              หลากหลายผลิตภณัฑต์ลอดสองขา้งทางบนถนนชา้งคลาน สินคา้ทั้งพื้นเมือง เส้ือผา้ เคร่ืองเงิน รองเทา้ ผา้  
                              กระเป๋าเดินทาง ของที่ระลึกไปจนถึงของก็อปมีใหเ้ห็นเตม็ไปหมด ทุกท่านจะเขา้ไปเดินชม เดินชอ้ป หรือ 
                              หาของกิน (อาหารเยน็ตามอัธยาศัย)  
19.00 น.               พาทุกท่านกลบัสู่ที่พกัดว้ยความปลอดภยัที่โรงแรมระดบั 3 ดาวในตวัเมืองเชียงใหม่พร้อมความประทบัใจ 

(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่  ระดับ 3 ดาว) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
วนัที่สาม : ม่อนแจ่ม – จังเกิล้โคสเตอร์-น า้ตกแม่สาน้อย –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 เป็นสะพานไมไ้ผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตรได(้รวมค่าเข้า
ชมแล้ว) (กรณลูีกค้าต้องการเล่นรถแม้ว บริเวณม่อนแจ่ม มีบริการรถแม้ว คนัละ80บาท ไม่รวมในแพ็คเกจ) 

10.30 น.  น าท่านเดินทางถึงจังเกิ้ลโคสเตอร์   เป็นรถไฟรางไมแ้ห่งแรกในประเทศไทย สวนสนุกสุดมนัในอ าเภอแม่
ริมที่ปลุกอะดรีนาลีนของคุณให้ตื่นพร้อมลุยความร้อน ผจญภยัแบบใกลชิ้ดธรรมชาติ 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 

16.00 น.  น าท่านแวะซ้ือของฝากเมืองเหนือ ที่ตลาดตน้พะยอม อาทิเช่น น ้ าพริกหนุ่ม แคบหมู หมูยอ ไสอ้ัว่ ฯลฯ 
17.00 น. ส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ   



ค่าบริการ ราคาท่านละ  5,500  บาท  (คณะ2-3 ท่านใช้ รถเก๋งไม่มไีกด์ ) 
ค่าบริการ ราคาท่านละ  4,990  บาท  (คณะ4-5 ท่านใช้ 6 ที่นั่งไม่มไีกด์ ) 

ค่าบริการ ราคาท่านละ  4,700  บาท  (คณะ6-9 ท่านใช้ ตู้ วไีอพ ีพร้อมไกด์ ) 
 (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 5 ม้ือ ตามที่ระบุในโปรแกรม 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


