
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

   

  

 

   

 

 

 

 
 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง  ม.ีค. - พ.ค. 63                   (3วนั2คนื) 
                                                                                                                           

วนัแรก     รบัที�เชยีงใหม ่– วดัพระธาตดุอยสเุทพ– บา้นมง้ ดอยปยุ – บา้นขา้งวดั 
                    วดัอโุมงค ์– ถนนคนเดนิทา่แพ   

07.00 น. เจา้หนา้ที�ทําการตอ้นรับคณะที�จดุนัดพบ ณ เชยีงใหมเ่ปลี�ยนขึ�นรถตูป้รับอากาศ รบัประทาน
อาหารเชา้ (1) ออกเดนิทาง 

09.00น. นําชมวดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวหิารเป็นหนึ�งในวัดที�มคีวามสําคัญมากที�สดุของจังหวัด
เชยีงใหมก่อ่สรา้งตามแบบศลิปะลา้นนาสรา้งในสมยัพระเจา้กอืนากษัตรยิอ์งคท์ี� 6 ของ
อาณาจกัรลา้นนา 

11.00น. นําชม บา้นมง้ ดอยปยุ หมูบ่า้นแหง่นี� มแีหลง่ทอ่งเที�ยว 
มากมาย ไมว่่าจะเป็น “เสน้ทางยอ้นอดตีสูช่มุชนวฒันธรรมมง้”  
กบัการชมสัญลักษณ์สถานแหง่การเสด็จฯ บา้นดอยปยุ  
สวนดอกไม ้, พพิธิภัณฑช์าวเขา “เสน้ทางชมธรรมชาต”ิ 
เที�ยวชมสวนนํ�าตก เป็นตน้ 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (2) ณ.รา้นอาหาร 
14.00น. สดุชวิ กับ“บา้นขา้งวดั” เป็นคอมมนูติี�มอลลส์ไตลพ์ื�นเมอืง  

จากแนวความคดิที�ตอ้งการสรา้งชมุชนที�มวีถิชีวีติ การอยูร่ว่มกนัของผูค้นในสมัยกอ่น มกีาร
พึ�งพาอาศัยกนั ชว่ยเหลอืกัน ดแูลซึ�งกนัและกนั ภายใตก้ารออกแบบที�อยูอ่าศัยที�รายลอ้มดว้ย
ธรรมชาต ิองิบรรยากาศแบบสมยัเกา่ผสมกับความรว่มสมยัในปัจจุบนั จากสิ�งเหล่านี�จงึกอ่ใหเ้กดิ
ขึ�นมาเป็น ชมุชน บา้น’ขา้งวัด’ 

15.00น. นําชม วดัอโุมงค(์อโุมงคเ์ถรจนัทร)์ เป็นชื�อเรยีกวัดเกา่ที� “พระเจา้กอืนาธรรมกิราช” ทรงสรา้ง
อโุมงคข์ึ�นเพื�อถวายเพื�อใหพ้ระมหาเถรจันทร ์ผูเ้ชี�ยวชาญในพระไตรปิฏกอาศัย มอีายมุากกวา่ 



700 ปี ต่อมา หลวงพ่อ ปัญญานันทภกิข ุประธานวดัอโุมงค ์ในสมยันั�น (2492-2509) ตั �งชื�อใหม่
เป็น สวนพุทธธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.00น. นําทา่นเขา้พัก โรงแรม ลา้นนาทา่แพ หรอืเทยีบเทา่ จัดเก็บสมัภาระเขา้หอ้งพัก หลังจากนั�น

อสิระกับการเดนิชอ้ปปิ�ง ณ.ถนนคนเดนิทา่แพ (วันอาทติย)์ ตามอธัยาศัย (อสิระอาหารเย็น) 

วนัสอง     เชยีงใหม ่– ผาชอ่– บา้น100อนั1000อยา่ง - วดัพระธาตดุอยคํา - แมก่ําปอง   

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (3) หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง  
09.00น. นําทา่นสัมผัสแกรนแคนยอ่นเมอืงไทยใน ผาชอ่ เป็นปรากฏ 

การณ์ตามธรรมชาตทิี�เกดิจากการกดัเซาะของ ลมฝนจนทํา 
ใหแ้ผน่ดนิที�เชื�อกันวา่เมื�อหลายรอ้ยหรอืพันปีกอ่นบรเิวณ 
แหง่นี�เคยเป็นทางเดนิของแมนํ่�าปิง ซึ�งสงัเกตไดจ้ากกอ้น 
กรวดหนิ กลมมนกระจัดกระจายอยูใ่นเนื�อดนิจํานวนมาก  
จนกระทั�งแมนํ่�าปิงไดเ้ปลี�ยนสายยา้ยทศิไหลผ่านไปที�อื�น 

11.00น. นําชม บา้น 100 อนั 1000 อยา่ง พพิธิภัณฑเ์อกชนอนั 
เกดิจากความตั �งใจของ อาจารยช์รวย ณ สนุทร  
วัตถุประสงคเ์พื�ออนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวลา้นนา โดยงานแต่ละชิ�นที�นํามาจัดแสดง
นั�นเป็นผลงานสดุ วจิติรบรรจงของชา่งฝีมอืลา้นนา ซึ�งบางชิ�นจัดวา่หาชมไดย้าก บางชิ�นเป็นงาน
แกะสลักสามมติทิี�ดูสวยงามเหลอืเชื�อ 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (4) ณ.รา้นอาหาร 
13.00 น. นําทา่นเดนิทางขึ�นกราบนมสัการสักการะ วดัพระธาตดุอยคํา  

เป็นวัดสําคัญในจังหวัดเชยีงใหม ่อายเุกา่แกก่วา่ 1,300 ปี สรา้ง  
ในปี พ.ศ. 1230 รัชสมยัพระนางจามเทวกีษัตรยิแ์หง่หรภิญุชยั  
โดยพระโอรสทั �ง 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ย 
เจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ ศาลาการ 
เปรยีญกฏุสิงฆ ์และพระพทุธรูปปนูปั�น เดมิชื�อวัดสวุรรณบรรพต  
แตช่าว บา้นเรยีกวา่ "วดัดอยคํา" 

16.00น. ถงึ หมูบ่า้นแมก่ําปอง ดว้ยสภาพภมูปิระเทศโดยทั�วไปเป็นที�ดอนและระดับความสงูถงึ 1,300 
เมตรจากระดบันํ�าทะเล ทําใหท้ี�นี�มอีากาศเย็นและชื�นตลอดทั �งปี สมัผัสวถิชีวีติชาวบา้นแมกํ่าปอง
เป็นหมูบ่า้นที�ทําเมี�ยง กาแฟ และชา เป็นอาชพีหลัก นําทา่นเขา้พักโฮมสเตย ์เฮอืนอา้ยอูด๊ 
และบา้นป้ายแดงหลังจากนั�น อสิรเดนิเลน่ ชม วัดแมกํ่าปอง นํ�าตกแมก่ําปอง รา้นกาแฟชมนก
ชมไม ้เดนิชมความเป็นอยูข่องชาวแมกํ่าปองตามอธัยาศัย 

18.00น. รับประทานอาหารเย็น (5) ณ.โฮมสเตยท์ี�พัก หลังอาหารอสิระตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

วนัท ี�สาม แมก่ําปอง – เดอะไจแอนท ์– นํ �าพรุอ้น – วดัศรสีุพรรณ – เชยีงใหม ่

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (6) ณ.หอ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดนิทาง 
10.00น. นําทา่นสู ่เดอะ ไจแอนท ์รา้นกาแฟที�มคีอนเซ็ปตแ์อบองิอยูก่บัตน้ไมใ้หญ ่ที�จะทําใหไ้ดสั้มผัส

ความสวยงามและธรรมชาตขิองป่าเขา  ที�แสนจะอลงัการจนเหมอืนหลดุมาอกีโลกหนึ�ง  
11.00น. นําชม นํ �าพรุอ้นสนักําแพง เป็นแหล่งนํ�าพรุอ้น บรรยากาศร่มรื�น สวยงาม ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา

ธรรมชาต ิไมด้อก นานาพรรณ และไดต้ื�นตาตื�นใจกบัความมหศัจรรยธ์รรมชาตทิี�ี� มาจากความ
เปลี�ยนแปลงจากใตพ้ื�นโลกกอ่กําเนดินํ�ารอ้นที�ม ีอณุหภมูถิงึ 100 องศาเซลเซยีส  

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (7) ณ.รา้นอาหาร 
14.00น. ชม อโุบสถเงนิ วัดศรสีพุรรณ เป็นวัดเกา่แก ่ สรา้งขึ�นใน พ.ศ.2043 โดยพระเจา้พลิกปนัดดาธิ

ราช หรอื พระเมอืงแกว้ กษัตรยิเ์ชยีงใหมร่าชธานี และพระนางสริยิสวด ีพระราชมารดามหาเทวี
เจา้ โปรดเกลา้ใหม้หาอํามาตยช์ื�อเจา้หมื�นหลวงจา่คํา สรา้งวัดชื�อวา่ “วัดศรสีพุรรณอาราม” 
ตอ่มาไดเ้รยีกสั �นๆ วา่ “วัดศรสีพุรรณ” 

16.00น. นําทา่นสู ่รา้นไอศครมีโฮมเมด ดไีซน์เก ๋ของโนส้ อดุม หลายๆคนคงรูจั้กกันด ีIberry เป็น
แหล่งรวมไอศกรมีหลากหลายสไตล ์ทั �งแบบไทยๆ อติาเลยีน ญี�ปุ่ น และอเมรกิา จนออกมาเป็น
ไอศกรมีรสชาตติา่งๆ ที�มใีหเ้ลอืกมากมายจนไมรู่ส้กึเบื�อ หลังจากนั�นนําทา่นหาซื�อของฝาก รา้น
วนัสนันท ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00น. รับประทานอาหารเย็น(8) ณ.รา้นรา้นอาหาร หลังอาหารนําทา่นสูส่นามบนิเชยีงใหม ่

.........น. ไดเ้วลาอนัเหมาะสม นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเชยีงใหม ่/ ทา่รถ บขส. เชยีงใหม ่โดยสวัสดิ
  ภาพพรอ้มทั �งรอยยิ�มและความประทบัใจ 
 

   
อตัราคา่บรกิาร 

 
 (โปรแกรมอาจปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม) 

 
- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 คน ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี� 

โดยจะคนืเงนิที�ลกูคา้ไดชํ้าระไวแ้ลว้ทั �งหมด 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเด ี�ยว 
วนัที� 6-8/20-22/27-29 ม.ีค.63 
 
วนัที�3-5/17-19/24-26 เม.ย.63 
 

วนัที� 8-10/22-24 พ.ค.63 

        5,999        1,500 



 
อตัราคา่บรกิารวม   -ไดรเ์วอรไ์กด ์ 

- คา่รถตูป้รบัอากาศ    
- คา่อาหารทกุมื�อตามโปรแกรม        
- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆตามโปรแกรม  
- คา่ทพัีกลา้นนาทา่แพ 1 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 
- คา่ที�พักโฮมสเตย ์1 คนื ( พักหอ้งละ 2-4-6 ทา่น) ตามขนาดหอ้งพัก  
- นํ�าดื�มวนัละ 1 ขวด     
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
 
 

อตัรานี�ไมร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัต่าง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครื�องดื�มมนิบิาร ์ 
- คา่อาหาร เครื�องดื�ม นอกเหนือรายการ , คา่เดนิทางไป-กลับ   
- คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

                       
 
เงื�อนไขการจอง - มดัจํา 3,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมดัจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็ม
จํานวนแลว้ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั �งสิ�นใหก้บัลกูคา้ เนื�องจากทวัรร์ายการนี�เป็นทวัร์
ราคาพเิศษ 
- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดยจะ
คนืเงนิที�ลกูคา้ไดชํ้าระไวแ้ลว้ทั �งหมด 
 

 
หมายเหต ุ เดอะ ไจแอนท ์เขา้เฉพาะเดอืน ก.ย. – ต.ค. เทา่น ั�น ตงัแต ่พ.ย.เขา้รม่บอ่สรา้งแทน 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
 ประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสําคัญ  

 
 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 


