
 
 
 
 
 

 
โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ดอยสวย 3 วนั 2 คืน (รหัส C2-64) 

ราชพฤกษ์ – ดอยค า – ผาช่อ – แกรนด์แคนยอน – จุดชมวิวม่อนสน –ดอยอ่างขาง  
สวนอนทผาลมัโกหลกั-น า้พุร้อนฝาง - ฮิโนกแิลนด์ – วัดเด่นสะหล ี

 
 
 
 
 

วนัแรก : สวนเฉลมิพระเกยีรติ ราชพฤกษ์–ดอยค า– ผาช่อ –แกรนด์แคนยอน –ไนท์บาร์ซาร์ 
08.30 น. ยนิดีตอ้นรับสู่จงัหวดัเชียงใหม่ รับคณะนกัท่องเที่ยวจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
09.30 น. พาคณะเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ งานจดัแสดงพนัธุ์ไมต่้างๆ จากทัว่โลกบนพื้นที่กวา้งใหญ่ไพศาล พืช

บางชนิดไม่สามารถพบเห็นไดใ้นเมืองไทยไดม้ารวมกนัอยู ่ณ สถานที่แห่งเดียวกัน “ราชพฤกษ์” เป็นช่ือ
ตน้ไมป้ระจ าชาติ ถือเป็นไมม้งคลที่มีความส าคญัต่อประเทศไทย เน่ืองจากมีดอกเป็นพวงระยา้ สีเหลืองสด 
อนัเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา และนอกจากน้ีสีเหลืองยงัเป็นสีประจ าวนัจนัทร์ ซ่ึงเป็นวนัพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระมหากษตัริยล์  าดบัที่ 9 แห่งราชวงศจ์กัรี ดว้ย
เหตุน้ี ราชพฤกษ ์จึงไดถู้กเลือกใหเ้ป็นช่ือของงาน มหกรรมพชืสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ์2549  

11.00 น. จากนั้นพาทุกท่านเดินทางมาถึง วัดพระธาตุดอยค า  พาท่านแวะสกัการะหลวงพ่อทนัใจช่ือดงัดพระธาตุดอย
ค า แต่เดิมช่ือ วดัสุวรรณบรรพต เป็นวดัที่มีช่ือเสียงดา้นการขอพร บนบาน และเป็นวดัที่ส าคญัของจงัหวดั
เชียงใหม่ อายเุก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยค า ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมือง
ประมาณ 15 กิโลเมตร บนวดัพระธาตุดอยค า มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ 
สนามบินเชียงใหม่ นอกจากน้ียามค ่าคืนเม่ือมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่าม
สวา่งไสว ซ่ึงมีความงดงาม 

12.30 น. พาทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)  
14.30 น. ต่ืนตาต่ืนใจไปกบั ผาช่อ เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกดัเซาะของ ลมฝนจนท าให้แผน่ดินที่

เช่ือกนัว่าเม่ือหลายร้อยปี หรือพนัปีก่อนบริเวณแห่งน้ีเคยเป็นทางเดินของแม่น ้ าปิง ซ่ึงสังเกตไดจ้ากกอ้น 
กรวดหินกลมมนกระจดักระจายอยูใ่นเน้ือดินจ านวนมาก จนกระทัง่แม่น ้ าปิงไดเ้ปล่ียนสายยา้ยทิศไหลผา่น



ไปที่อ่ืน บริเวณน้ีไดถู้ก ยกตวัเป็น เนินเขาสูงตะกอนแม่น ้ าปิงก่อตวัทบัถมกนัเป็นชั้นๆ ผ่านกลายเวลาและ
ถูกกดัเซาะจนกลายเป็นหนา้ผาและเสาดินที่มีรูปร่าง แปลกตาคลา้ย กบัที่แพะเมืองผใีนจงัหวดัแพร่ 

16.00 น. น าท่านเดินทางชมลกัษณะคลา้ยหน้าผาเหมือนแกรนดแ์คนยอน ที่รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เกิด
จากการ กดัเซาะของกระแสน ้ าตามธรรมชาติ เสน่ห์อีกส่ิงหน่ึงคือน ้ าภายในแอ่งดงักล่าว มีสีเขียวใสเหมือนสี
ของมรกตลอ้มรอบหน้าผาสูงใหญ่ นอกจากเดินชมและถ่ายภาพความอศัจรรยข์องพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ยงั
สามารถลงไปเล่นน ้ าไดอี้กดว้ย ณ แกรนด์แคนยอน เชียงใหม่ 

18.30 น. พาทุกท่านเดินทางถึง เชียงใหม่ ไนท์บาร์ซาร์หรือคนเมืองเชียงใหม่เรียกสั้น ๆ ว่า ไนทบ์าซาร์ แหล่งตลาด
นดัของยอดนักชอ้ปซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศตลาดนดัแห่งน้ีอยูใ่จกลางเมืองเชียงใหม่ ที่น่ีเป็นอีก
หน่ึงสถานที่ที่มีร้านอาหารทั้งอาหารฝร่ัง จีน ไทยซีฟู้ด มีหมดครับ ฝร่ังนิยมมาหาขอกินกนัที่น่ีเยอะทีเดียว 
นอกจากน้ีก็มีร้านของขาย ลานเบียร์ (อาหารเย็นตามอัธยาศัย รถจอดรอ 1 ช่ัวโมงคร่ึง) 

19.30 น. พาทุกท่านกลบัสู่ที่พกัดว้ยความปลอดภยัที่โรงแรมในตวัเมืองเชียงใหม่ 
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สอง : สวนอนิทผาลมัโกหลกั – จุดชมววิม่อนสน – สถานีเกษตรดอยอ่างขาง – สวนส้มชไมพร 
07.00 น. สมาชิกทุกท่านรับประทานอาหารพร้อมกนั (มื้อที่ 2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ก่อนออกเดินทาง  
10.30 น. พาสมาชิกชมสวน “อินทผลมั” สวนแรกของประเทศไทย ณ สวนอินทผลัม บ้านสวนโกหลัก ภายในเป็น

สวนสวยสไตล์ญี่ปุ่ น แต่งบรรยากาศสไลตญ์ี่ปุ่ น ล าธาร สะพาน น ้ าตก หลงัคาทรงญี่ปุ่ น และห้องน ้ าที่ท  า
จากไมห้อมฮิโนกิ มีช็อปผลิตผลและของฝากจากอินทผลมั มีทั้งน ้ าอินทผลมั และผลอินทผลมั ให้เลือกซ้ือ
เป็นของขวญัของฝากได ้และยงัมีร้านกาแฟสดใหบ้ริการ (ตามอัธยาศัย) 
 
 

 
 
 
 
 
 



12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่3) 
14.00 น. น าท่านเดินทางถึง จุดชมวิวม่อนสน ตั้งอยูบ่นดอยอ่างขาง ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปก มี

อากาศหนาวเยน็ในยามเชา้แทบจะทั้งปี มาที่น่ีคุณจะไดส้ัมผสับรรยากาศเหมือนกบัอยูเ่มืองนอกเลยทีเดียว 
สัมผสักบัธรรมชาติบรรยากาศหุบเขากวา้งๆ ที่เต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ดูเขียวขจี สัมผสักบัสายหมอกหนาที่
ลอยละล่อง สวยงามและชุ่มฉ ่า มีลานป่าสนใหไ้ดถ่้ายรูปชิคๆ 

15.00น. พาทุกท่านเขา้ชม สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ซ่ึงที่น่ีเป็นศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงอ่างขางไดก่้อตั้งมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2524 โดยเร่ิมด าเนินการพฒันาและส่งเสริมอาชีพด้านพืชผกั ไม้ดอก ไม้ผล และพืชเคร่ืองด่ืมเมือง
หนาวเป็นล าดบัแรก พาคณะเขา้ชมสวนแปดสิบ สวนกลางแจง้ตรงขา้มสโมสรอ่างขางเป็นสวนตกแต่งสวน
สไตล์องักฤษมีดอกไม ้ไมป้ระดบัปลูกหมุนเวยีนตลอดทั้งปี และสวนกุหลาบ ซากุระไทยและซากุระญี่ปุ่ น 
(ตามฤดูกาล) 

16.30 น. ใหน้กัท่องเที่ยวเลือกชม เลือกชิมและทางสวนมีสม้ใหเ้ก็บเองไดต้ามสะดวก เพราะความสวยงามงามของผล
สม้ในเวลาติดผล สีสนัของผลสม้ที่โดดเด่นตดักบัใบสีเขียว ณ สวนส้มชไมพร 

18.00น. พาคณะเขา้สู่ที่พกั ณ โรงแรม ฝาง โมเดิร์น (พักตัวอาคารของทางโรงแรม กรณีอัพพักเป็นตัวบ้านเพิ่มท่าน
ละ 500 บาท) และพกัผอ่นตามอธัยาศยั (บริการอาหารในที่พัก) (มื้อที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที่สาม : น า้พุร้อนฝาง - ฮิโนกแิลนด์ – วดับ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน 
07.30 น. รับประทานอาหารพร้อมกนั ณ ร้านอาหารในที่พกั  (มื้อที่ 5) หลงัอาหารเชา้พาคณะเขา้ชม บ่อน ้ าพรุ้อนฝาง 
10.00 น. พาทุกท่านเขา้ชม ฮิโนกิแลนด์ Hinoki Land (ฮิโนกิแลนด)์ ไชยปราการ ประเทศญี่ปุ่ นขนาดยอ่ในเชียงใหม่ 

สถานที่จ  าลองเมืองส าคญัต่างๆของญี่ปุ่ น โอบลอ้มไวด้ว้ยภูเขาและป่าไมพ้ชืนานาพรรณที่ช่วยสร้างความชุ่ม
ช่ืน ที่น่ีใหบ้รรยากาศเหมือนอยูญ่ี่ปุ่ น  

12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่5) 
15.30น. วัดบ้านเด่นสะหรี ศรีเมืองแกน “วดับา้นเด่น” นอกจากจะแวดลอ้มดว้ยภูมิทศัน์ที่สวยงามแลว้ ที่ต ั้งของวดัยงั

อยูใ่นเขตเมือง เก่าโบราณที่เรียกวา่ เมืองแกน ชาวบา้นเลย เรียกช่ือวดัน้ีเตม็ๆ ว่า "วดัเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" 
เป็นตน้มา ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจา้อาวาสได้ท  าการบูรณะวดัขึ้นมาใหม่ ให้มีความ 
วิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวดัน้ีอยู่ที่ส่ิงปลูกสร้างที่มีความ



สวยงาม วิจิตรตระการตา ซ่ึงครูบาเทืองมีความ ตั้งใจ ว่าจะให้เป็น ศาสนสถานที่งดงาม แฝงดว้ยคติธรรม 
เป็นอุบายในการดึงคนเขา้วดัเพื่อการขดัเกลาจิตใจ ให้เป็นสถานที่พกัผ่อนทางจิตใจมากกว่า การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา โดยภายในวดัประกอบไปดว้ย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไมส้ัก
ทองทรงลา้นนา พระวหิาร สถูปเจดีย ์ศาลาที่ประดิษฐานพระส าคญัๆของไทย (องคจ์  าลอง) โดยท่านตั้งใจว่า
จะใหเ้ป็นศาสนสถานที่งดงามแฝง ดว้ยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเขา้วดั เพื่อการขดัเกลาจิตใจ เพื่อให้
เป็นสถานที่พกัผอ่นทางจิตใจ มากกวา่การประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา และดว้ยความที่ครูบาเทืองเป็นพระ
ที่มีปฏิปทาจึง ได้รับความเล่ือมใสศรัทธา จากผูค้นทัว่ไป ร่วมถวายปัจจยัสมทบทุนสร้างศาสนสถานที่
สวยงามและยิง่ใหญ่และกลายเป็นที่รู้จกัในเวลาไม่นาน 

16.00 น. พาคณะเลือกซ้ือของฝากของที่ระลึกติดไมติ้ดมือก่อนเดินทางกลบั ให้ทุกท่านไดช้อ้ปป้ิงซ้ือของฝากต่างๆ 
มากมาย อาทิ แคบหมู ไสอ้ัว่ น ้ าพริกต่างๆ ผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองต่างๆ มากมาย ณ ร้านของฝากวนัสนันท์ 

18.00น.  ส่งสมาชิกขึ้นเคร่ือง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

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

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี)   
 

ที่พกัระดบั 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม  สามารถเลือกที่พักได้ดงันี ้
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 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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่พกั : โรงแรมฝางโมเดร์ิน 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 


