
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
   

  
 
   

 
 
 
 

 

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

                                                                                                                              
วนัแรก     กรงุเทพฯ – เชยีงใหม ่– วดัพระธาตดุอยสุเทพ– บา้นมง้ ดอยปุย – บา้นขา้งวดั 

                    วดัอุโมงค ์– ถนนคนเดนิทา่แพ   

04:30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ชัน้ 3 ประต ู14 เคาน์เตอร ์สายการบนินกแอร ์โดย
มเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและสมัภาระ 

06:05 น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงใหม ่โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 8300    
07.15 น. ถงึเชยีงใหมเ่ปลีย่นขึน้รถตูป้รับอากาศ รับประทานอาหารเชา้ (1) ออกเดนิทาง 
09.00น. นําชมวดัพระธาตดุอยสุเทพราชวรวหิารเป็นหนึง่ในวัดทีม่คีวามสําคัญมากทีส่ดุของจังหวัด

เชยีงใหมก่อ่สรา้งตามแบบศลิปะลา้นนาสรา้งในสมัยพระเจา้กอืนากษัตรยิอ์งคท์ี ่6 ของ
อาณาจักรลา้นนา 

11.00น. นําชม บา้นมง้ ดอยปุย หมูบ่า้นแหง่นี้ มแีหลง่ทอ่งเทีย่ว 
มากมาย ไมว่า่จะเป็น “เสน้ทางยอ้นอดตีสูช่มุชนวัฒนธรรมมง้”  

กับการชมสญัลักษณ์สถานแหง่การเสด็จฯ บา้นดอยปยุ  
สวนดอกไม ้, พพิธิภณัฑช์าวเขา “เสน้ทางชมธรรมชาต”ิ 
เทีย่วชมสวนน้ําตก เป็นตน้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88


12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ.รา้นอาหาร 
 

14.00น. สดุชวิ กับ“บา้นขา้งวดั” เป็นคอมมนูติีม้อลลส์ไตลพ์ืน้เมอืง  
จากแนวความคดิทีต่อ้งการสรา้งชมุชนทีม่วีถิชีวีติ การอยูร่ว่มกันของผูค้นในสมัยกอ่น มกีาร

พึง่พาอาศัยกัน ชว่ยเหลอืกัน ดแูลซึง่กันและกัน ภายใตก้ารออกแบบทีอ่ยูอ่าศัยทีร่ายลอ้มดว้ย
ธรรมชาต ิองิบรรยากาศแบบสมัยเกา่ผสมกับความรว่มสมัยในปัจจบุัน จากสิง่เหลา่นี้จงึกอ่ใหเ้กดิ

ขึน้มาเป็น ชมุชน บา้น’ขา้งวัด’ 
15.00น. นําชม วดัอุโมงค(์อุโมงคเ์ถรจนัทร)์ เป็นชือ่เรยีกวัดเกา่ที ่“พระเจา้กอืนาธรรมกิราช” ทรงสรา้ง

อโุมงคข์ึน้เพือ่ถวายเพือ่ใหพ้ระมหาเถรจันทร ์ผูเ้ชีย่วชาญในพระไตรปิฏกอาศัย มอีายมุากกวา่ 

700 ปี ตอ่มา หลวงพอ่ ปัญญานันทภกิข ุประธานวัดอโุมงค ์ในสมัยนัน้ (2492-2509) ตัง้ชือ่ใหม่
เป็น สวนพทุธธรรม 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
17.00น. นําทา่นเขา้พัก โรงแรม ลา้นนาทา่แพ หรอืเทยีบเทา่ จัดเก็บสมัภาระเขา้หอ้งพัก หลังจากนัน้

อสิระกับการเดนิชอ้ปป้ิง ณ.ถนนคนเดนิทา่แพ (วันอาทติย)์ ตามอัธยาศัย (อสิระอาหารเย็น) 
 

วนัสอง     เชยีงใหม ่– ผาช่อ– บา้น100อนั1000อยา่ง - วดัพระธาตดุอยค า - แมก่ าปอง   

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (3) หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง  
09.00น. นําทา่นสมัผัสแกรนแคนยอ่นเมอืงไทยใน ผาช่อ เป็นปรากฏ 

การณ์ตามธรรมชาตทิีเ่กดิจากการกัดเซาะของ ลมฝนจนทํา 
ใหแ้ผน่ดนิทีเ่ชือ่กันวา่เมือ่หลายรอ้ยหรอืพันปีกอ่นบรเิวณ 

แหง่นี้เคยเป็นทางเดนิของแมน้ํ่าปิง ซึง่สงัเกตไดจ้ากกอ้น 
กรวดหนิ กลมมนกระจัดกระจายอยูใ่นเนื้อดนิจํานวนมาก  

จนกระทั่งแมน้ํ่าปิงไดเ้ปลีย่นสายยา้ยทศิไหลผา่นไปทีอ่ืน่ 
11.00น. นําชม บา้น 100 อนั 1000 อยา่ง พพิธิภณัฑเ์อกชนอัน  

เกดิจากความตั ้งใจของ อาจารยช์รวย ณ สนุทร  

วัตถปุระสงคเ์พือ่อ นุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวลา้นนา โดยงานแตล่ะชิน้ทีนํ่ามาจัดแสดง
นัน้เป็นผลงานสดุ วจิติรบรรจงของชา่งฝีมอืลา้นนา ซึง่บางชิน้จัดวา่หาชมไดย้าก บางชิน้เป็นงาน

แกะสลักสามมติทิีด่สูวยงามเหลอืเชือ่  
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ.รา้นอาหาร 
13.00 น. นําทา่นเดนิทางขึน้กราบนมัสการสกัการะ วดัพระธาตดุอยค า  

เป็นวัดสําคัญในจังหวัดเชยีงใหม ่อายเุกา่แกก่วา่ 1,300 ปี สรา้ง  
ในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวกีษัตรยิแ์หง่หรภิญุชยั  

โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ย 
เจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตุของพระพทุธเจา้ ศาลาการ 

เปรยีญกฏุสิงฆ ์และพระพทุธรปูปนูปั้น เดมิชือ่วัดสวุรรณบรรพต  
แตช่าว บา้นเรยีกวา่ "วัดดอยคํา" 

16.00น. ถงึ หมูบ่า้นแมก่ าปอง ดว้ยสภาพภมูปิระเทศโดยทั่วไปเป็นทีด่อนและระดับความสงูถงึ 1,300 

เมตรจากระดับน้ําทะเล ทําใหท้ีน่ี่มอีากาศเย็นและชืน้ตลอดทัง้ปี สมัผัสวถิชีวีติชาวบา้นแมกํ่าปอง
เป็นหมูบ่า้นทีทํ่าเมีย่ง กาแฟ และชา เป็นอาชพีหลัก นําทา่นเขา้พักโฮมสเตย ์เฮอืนอา้ยอูด๊ 

และบา้นป้ายแดงหลังจากนัน้ อสิรเดนิเลน่ ชม วัดแมกํ่าปอง น้ําตกแมกํ่าปอง รา้นกาแฟชมนก
ชมไม ้เดนิชมความเป็นอยูข่องชาวแมกํ่าปองตามอัธยาศัย 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1230


 
 

18.00น. รับประทานอาหารเย็น (5) ณ.โฮมสเตยท์ีพั่ก หลังอาหารอสิระตามอัธยาศัย 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

วนัทีส่าม แมก่ าปอง – เดอะไจแอนท ์– น า้พุรอ้น – วดัศรสีุพรรณ – กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (6) ณ.หอ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
10.00น. นําทา่นสู ่เดอะ ไจแอนท ์รา้นกาแฟทีม่คีอนเซ็ปตแ์อบองิอยูก่ับตน้ไมใ้หญ ่ทีจ่ะทําใหไ้ดส้มัผัส

ความสวยงามและธรรมชาตขิองป่าเขา  ทีแ่สนจะอลังการจนเหมอืนหลดุมาอกีโลกหนึง่  
11.00น. นําชม น า้พุรอ้นสนัก าแพง เป็นแหลง่น้ําพรุอ้น บรรยากาศรม่รืน่ สวยงาม ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา

ธรรมชาต ิไมด้อก นานาพรรณ และไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับความมหัศจรรยธ์รรมชาตทิี่ี ่มาจากความ
เปลีย่นแปลงจากใตพ้ืน้โลกกอ่กําเนดิน้ํารอ้นทีม่ ีอณุหภมูถิงึ 100 องศาเซลเซยีส  

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ.รา้นอาหาร 

14.00น. ชม อุโบสถเงนิ วัดศรสีพุรรณ เป็นวัดเกา่แก ่ สรา้งขึน้ใน พ.ศ.2043 โดยพระเจา้พลิกปนัดดาธิ
ราช หรอื พระเมอืงแกว้ กษัตรยิเ์ชยีงใหมร่าชธานี และพระนางสริยิสวด ีพระราชมารดามหาเทวี

เจา้ โปรดเกลา้ใหม้หาอํามาตยช์ือ่เจา้หมืน่หลวงจา่คํา สรา้งวัดชือ่วา่ “วัดศรสีพุรรณอาราม” 
ตอ่มาไดเ้รยีกสัน้ๆ วา่ “วัดศรสีพุรรณ” 

16.00น. นําทา่นสู ่รา้นไอศครมีโฮมเมด ดไีซน์เก ๋ของโนส้ อดุม หลายๆคนคงรูจั้กกันด ีIberry เป็น
แหลง่รวมไอศกรมีหลากหลายสไตล ์ทัง้แบบไทยๆ อติาเลยีน ญีปุ่่ น และอเมรกิา จนออกมาเป็น
ไอศกรมีรสชาตติา่งๆ ทีม่ใีหเ้ลอืกมากมายจนไมรู่ส้กึเบือ่ หลังจากนัน้นําทา่นหาซือ้ของฝาก รา้น

วนัสนันท ์ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
18.00น. รับประทานอาหารเย็น(8) ณ.รา้นรา้นอาหาร หลังอาหารนําทา่นสูส่นามบนิเชยีงใหม ่

21.10 น. เหนิฟ้าสู ่จ.กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD 8325    
22.20 น. ถงึกรงุเทพฯดว้ยความสขุและความประทับใจ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อตัราคา่บรกิาร 

 
อตัราคา่บรกิารวม   -  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป กลับ กรงุเทพฯ-เชยีงใหม-่กรงุเทพฯ  
            ** สายการบนิทีใ่ช ้นกแอร ์/แอรเ์อเชยี/ไลออนแอร ์

- คา่รถตูป้รับอากาศ    
- คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม        

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามโปรแกรม  
- คา่ทพัีกลา้นนาทา่แพ 1 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

- คา่ทีพั่กโฮมสเตย ์1 คนื ( พักหอ้งละ 2-4-6 ทา่น) ตามขนาดหอ้งพัก  
- มัคคเุทศก ์(ในกรณีคณะทัวร ์8 ทา่น)  
- น้ําดืม่วันละ 1 ขวด     

- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
 

อตัรานีไ้มร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 
- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการ  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
                      - คา่น้ําหนักกระเป๋า 10 หรอื 15 โล 
 

เง ือ่นไขการจอง -  มดัจ า 5,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 
- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็ม

จํานวนแลว้ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้ับลกูคา้ เนื่องจากทัวรร์ายการนี้เป็นทัวร์
ราคาพเิศษ 
- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนี้โดยจะ

คนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

หมายเหต ุ เดอะ ไจแอนท ์เขา้เฉพาะเดอืน ก.ย. – ต.ค. เทา่น ัน้ ตงัแต ่พ.ย.เขา้รม่บอ่สรา้งแทน 
- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับ

 ประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสําคัญ  
 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
***กรณีทีลู่กคา้ยกเลกิการเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิไดทุ้กกรณี*** 

 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่8-10 / 22-24 ม.ีค.63 
 
วนัที ่5-7 / 26-28 เม.ย.63 

 
วนัที ่10-12 / 24-26 พ.ค.63 

 
 
 

9,500 
 

1,500 


