โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ ดอยสวย 3 วัน 2 คืน (รหัส C2-64)
ราชพฤกษ์ – ดอยคา – ผาช่ อ – แกรนด์ แคนยอน – จุดชมวิวม่ อนสน –ดอยอ่างขาง
สวนอนทผาลัมโกหลัก-นา้ พุร้อนฝาง - ฮิโนกิแลนด์ – วัดเด่ นสะหลี

วันแรก : สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ –ดอยคา– ผาช่ อ –แกรนด์แคนยอน –ไนท์ บาร์ ซาร์
08.30 น.
09.30 น.

11.00 น.

12.30 น.
14.30 น.

ยินดีตอ้ นรับสู่จงั หวัดเชียงใหม่ รับคณะนักท่องเที่ยวจากท่าอากาศยานเชียงใหม่
พาคณะเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ งานจัดแสดงพันธุ์ไม้ต่างๆ จากทัว่ โลกบนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล พืช
บางชนิ ดไม่ สามารถพบเห็ นได้ในเมื องไทยได้มารวมกันอยู่ ณ สถานที่แห่ งเดี ยวกัน “ราชพฤกษ์” เป็ นชื่ อ
ต้นไม้ประจาชาติ ถือเป็ นไม้มงคลที่มีความสาคัญต่อประเทศไทย เนื่ องจากมีดอกเป็ นพวงระย้า สี เหลืองสด
อันเป็ นสี แห่ งพระพุทธศาสนา และนอกจากนี้ สี เหลื องยังเป็ นสี ประจาวันจันทร์ ซึ่ งเป็ นวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระมหากษัตริ ยล์ าดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จกั รี ด้วย
เหตุน้ ี ราชพฤกษ์ จึงได้ถูกเลือกให้เป็ นชื่อของงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางมาถึง วัดพระธาตุดอยคา พาท่านแวะสักการะหลวงพ่อทันใจชื่อดังดพระธาตุดอย
คา แต่เดิมชื่อ วัดสุ วรรณบรรพต เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงด้านการขอพร บนบาน และเป็ นวัดที่สาคัญของจังหวัด
เชี ยงใหม่ อายุเก่ าแก่ กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริ เวณดอยคา ด้านหลังอุ ทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่ างจากตัวเมื อ ง
ประมาณ 15 กิโลเมตร บนวัดพระธาตุดอยคา มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชี ยงใหม่
สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยามค่าคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคาจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ าม
สว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
ตื่นตาตื่นใจไปกับ ผาช่ อ เป็ นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของ ลมฝนจนทาให้แผ่นดินที่
เชื่อ กันว่าเมื่อหลายร้อยปี หรื อ พันปี ก่ อนบริ เวณแห่ งนี้ เคยเป็ นทางเดินของแม่น้ าปิ ง ซึ่ งสังเกตได้จากก้อ น
กรวดหิ นกลมมนกระจัดกระจายอยูใ่ นเนื้ อดินจานวนมาก จนกระทัง่ แม่น้ าปิ งได้เปลี่ยนสายย้ายทิศไหลผ่าน

16.00 น.

18.30 น.

19.30 น.

ไปที่อื่น บริ เวณนี้ ได้ถูก ยกตัวเป็ น เนิ นเขาสู งตะกอนแม่น้ าปิ งก่อตัวทับถมกันเป็ นชั้นๆ ผ่านกลายเวลาและ
ถูกกัดเซาะจนกลายเป็ นหน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่ าง แปลกตาคล้าย กับที่แพะเมืองผีในจังหวัดแพร่
นาท่านเดินทางชมลักษณะคล้ายหน้าผาเหมือนแกรนด์แคนยอน ที่รัฐแอริ โซนา ประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่เกิด
จากการ กัดเซาะของกระแสน้ าตามธรรมชาติ เสน่ห์อีกสิ่งหนึ่งคือน้ าภายในแอ่งดังกล่าว มีสีเขียวใสเหมือนสี
ของมรกตล้อ มรอบหน้าผาสู งใหญ่ นอกจากเดินชมและถ่ ายภาพความอัศจรรย์ของพื้นที่ดังกล่ าวแล้ว ยัง
สามารถลงไปเล่นน้ าได้อีกด้วย ณ แกรนด์ แคนยอน เชียงใหม่
พาทุกท่านเดินทางถึง เชี ยงใหม่ ไนท์ บาร์ ซาร์ หรื อคนเมืองเชียงใหม่เรี ยกสั้น ๆ ว่า ไนท์บาซาร์ แหล่งตลาด
นัดของยอดนักช้อปซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นชาวต่างประเทศตลาดนัดแห่งนี้อยูใ่ จกลางเมืองเชียงใหม่ ที่นี่เป็ นอีก
หนึ่ งสถานที่ที่มีร้านอาหารทั้งอาหารฝรั่ง จีน ไทยซี ฟู้ด มีหมดครับ ฝรั่งนิ ยมมาหาขอกินกันที่นี่เยอะทีเดียว
นอกจากนี้ก็มีร้านของขาย ลานเบียร์ (อาหารเย็นตามอัธยาศัย รถจอดรอ 1 ชั่วโมงครึ่ง)
พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ด้วยความปลอดภัยที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว)

วันที่สอง : สวนอินทผาลัมโกหลัก – จุดชมวิวม่ อนสน – สถานีเกษตรดอยอ่ างขาง – สวนส้ มชไมพร
07.00 น.
10.30 น.

สมาชิกทุกท่านรับประทานอาหารพร้อมกัน (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม ก่อนออกเดินทาง
พาสมาชิกชมสวน “อินทผลัม ” สวนแรกของประเทศไทย ณ สวนอินทผลัม บ้ านสวนโกหลัก ภายในเป็ น
สวนสวยสไตล์ญี่ปุ่น แต่งบรรยากาศสไลต์ญี่ปุ่น ลาธาร สะพาน น้ าตก หลังคาทรงญี่ปุ่น และห้อ งน้ าที่ทา
จากไม้หอมฮิโนกิ มีช็อปผลิตผลและของฝากจากอินทผลัม มีท้งั น้ าอินทผลัม และผลอินทผลัม ให้เลือกซื้ อ
เป็ นของขวัญของฝากได้ และยังมีร้านกาแฟสดให้บริ การ (ตามอัธยาศัย)

12.00น.
14.00 น.

15.00น.

16.30 น.
18.00น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่3)
นาท่านเดินทางถึง จุดชมวิวม่ อนสน ตั้งอยูบ่ นดอยอ่างขาง ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่ งชาติดอยผ้าห่ มปก มี
อากาศหนาวเย็นในยามเช้าแทบจะทั้งปี มาที่นี่คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนกับอยูเ่ มืองนอกเลยทีเดียว
สัมผัสกับธรรมชาติบรรยากาศหุ บเขากว้างๆ ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ดูเขียวขจี สัมผัสกับสายหมอกหนาที่
ลอยละล่อง สวยงามและชุ่มฉ่ า มีลานป่ าสนให้ได้ถ่ายรู ปชิคๆ
พาทุกท่านเข้าชม สถานีเกษตรดอยอ่ างขาง ซึ่ งที่นี่เป็ นศูนย์พฒั นาโครงการหลวงอ่างขางได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2524 โดยเริ่ ม ดาเนิ นการพัฒ นาและส่ งเสริ มอาชี พด้านพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล และพืชเครื่ อ งดื่ มเมื อ ง
หนาวเป็ นลาดับแรก พาคณะเข้าชมสวนแปดสิบ สวนกลางแจ้งตรงข้ามสโมสรอ่างขางเป็ นสวนตกแต่งสวน
สไตล์องั กฤษมีดอกไม้ ไม้ประดับปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปี และสวนกุหลาบ ซากุระไทยและซากุระญี่ปุ่น
(ตามฤดูกาล)
ให้นกั ท่องเที่ยวเลือกชม เลือกชิมและทางสวนมีสม้ ให้เก็บเองได้ตามสะดวก เพราะความสวยงามงามของผล
ส้มในเวลาติดผล สีสนั ของผลส้มที่โดดเด่นตัดกับใบสีเขียว ณ สวนส้ มชไมพร
พาคณะเข้าสู่ ที่พกั ณ โรงแรม ฝาง โมเดิร์น (พักตัวอาคารของทางโรงแรม กรณีอัพพักเป็ นตัวบ้ านเพิ่มท่ าน
ละ 500 บาท) และพักผ่อนตามอัธยาศัย (บริการอาหารในที่พัก) (มื้อที่ 4)

วันที่สาม : นา้ พุร้อนฝาง - ฮิโนกิแลนด์ – วัดบ้ านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน
07.30 น.
10.00 น.

12.00น.
15.30น.

รับประทานอาหารพร้อมกัน ณ ร้านอาหารในที่พกั (มื้อที่ 5) หลังอาหารเช้าพาคณะเข้าชม บ่อน้ าพุร้อนฝาง
พาทุกท่านเข้าชม ฮิโนกิแลนด์ Hinoki Land (ฮิโนกิแลนด์) ไชยปราการ ประเทศญี่ปุ่นขนาดย่อในเชียงใหม่
สถานที่จาลองเมืองสาคัญต่างๆของญี่ปุ่น โอบล้อมไว้ดว้ ยภูเขาและป่ าไม้พชื นานาพรรณที่ช่วยสร้างความชุ่ม
ชื่น ที่นี่ให้บรรยากาศเหมือนอยูญ่ ี่ปุ่น
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่5)
วัดบ้ านเด่ นสะหรี ศรีเมืองแกน “วัดบ้านเด่น” นอกจากจะแวดล้อมด้วยภูมิทศั น์ที่สวยงามแล้ว ที่ต้งั ของวัดยัง
อยูใ่ นเขตเมือง เก่าโบราณที่เรี ยกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลย เรี ยกชื่อวัดนี้เต็มๆ ว่า "วัดเด่นสะหรี ศรี เมืองแกน"
เป็ นต้นมา ต่อ มาในปี พ.ศ.2437 ครู บาเทือง นาถสี โล เจ้าอาวาสได้ทาการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ให้มีความ
วิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิล ปะ สถาปั ตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวัดนี้ อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างที่มี ความ

สวยงาม วิจิตรตระการตา ซึ่ งครู บาเทืองมี ความ ตั้งใจ ว่าจะให้เป็ น ศาสนสถานที่งดงาม แฝงด้วยคติธรรม
เป็ นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจ ให้เป็ นสถานที่ พกั ผ่อนทางจิตใจมากกว่า การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา โดยภายในวัดประกอบไปด้วย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สัก
ทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย ์ ศาลาที่ประดิษฐานพระสาคัญๆของไทย (องค์จาลอง) โดยท่านตั้งใจว่า
จะให้เป็ นศาสนสถานที่งดงามแฝง ด้วยคติธรรม เป็ นอุบายในการดึงคนเข้าวัด เพื่อการขัดเกลาจิตใจ เพื่อให้
เป็ นสถานที่พกั ผ่อนทางจิตใจ มากกว่าการประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา และด้วยความที่ครู บาเทืองเป็ นพระ
ที่มี ปฏิป ทาจึง ได้รับความเลื่ อ มใสศรัทธา จากผูค้ นทัว่ ไป ร่ วมถวายปั จจัยสมทบทุน สร้างศาสนสถานที่
สวยงามและยิง่ ใหญ่และกลายเป็ นที่รู้จกั ในเวลาไม่นาน
พาคณะเลือกซื้ อของฝากของที่ระลึกติดไม้ติดมือก่อนเดินทางกลับ ให้ทุกท่านได้ชอ้ ปปิ้ งซื้ อของฝากต่างๆ
มากมาย อาทิ แคบหมู ไส้อวั่ น้ าพริ กต่างๆ ผลิตภัณฑ์พ้นื เมืองต่างๆ มากมาย ณ ร้ านของฝากวนัสนันท์
ส่งสมาชิกขึ้นเครื่ อง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

16.00 น.
18.00น.

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

ที่พกั ระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม สามารถเลือกที่พักได้ ดงั นี้
โรงแรมฮอลิเดย์การ์ เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ ภูคา
ที่พกั ระดับ 4 ดาว มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม (กรุ ณาโทรเช็ คราคา 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 5 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

- ค่าใช้จา่ ยและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- 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

ที่พกั : โรงแรมฝางโมเดิร์น

