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วันแรกของการเดินทาง จ.เชียงใหม่ – วดัศรีสุพรรณ – วดัป่าดาราภิรมย ์– ม่อนแจ่ม - 
สวนดอกไมเ้มืองหนาวSky Walk ม่อนแจ่ม - สวนสม้ My Garden – Dinner 

หมูกระทะ     ( - / L / D ) 
08.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ให้การต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  (อ้างองิจากสายการบินไทยสมายล์ WE102 BKK-CNX เวลา 07.25-08.35 น.) 

  ได้เวลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 
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09.00 น. น าท่านชม วดัศรีสุพรรณ ชมความงาม “อุโบสถเงินหลงัแรกของโลก” 

เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่คร้ังอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว 

กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสริิยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ 

ให้มหาอ ามาตย์ชื่อเจ้าหม่ืนหลวงจ่าค า สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสพุรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า 

“วัดศรีสพุรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก 

ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเคร่ืองเงินชุมชนวัวลาย 

ซึ่งเป็นชุมชนท าหัตถกรรมเคร่ืองเงินที่มีชื่อเสยีงของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 
 

10.30 น. น าท่านชม วดัป่าดาราภิรมย ์วัดสวย เชียงใหม่ ชมสถาปัตยกรรมสดุวิจิตรกว่า 100 ปี 

ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังที่ว่าการอ าเภอแม่ริมและค่ายดารารัศมี ต าบลริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ และเป็นพระอารามหลวงล าดับที่ 7 ของเชียงใหม่ 

ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมล้านนาได้เป็นอย่างดี บรรยากาศร่มร่ืนและเงียบสงบ 

เหมาะแก่การมาท าบุญไหว้พระเพื่อให้จิตใจสงบและผ่องใสเป็นอย่างมาก และยังเป็นวัดที่ใช้ถ่ายท าละคร 

“เพลิงพระนาง” อกีด้วย 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต ์(1) รา้นอาหาร ใบ ออรคิ์ด&บตัเตอรฟ์ลายฟารม์ หรือเทียบเท่า 

 

  

 

 

 

 

 

13.30 น. พาท่านชมความงามของธรรมชาติ สายลม แสงแดด บนความสูงราว 1,350 เมตร ณ ม่อนแจ่ม 

จากดอยที่เสื่อมโทรมจากการท าเกษตรเลื่อนลอย เป็นเขาหัวโล้นเตียน จนได้รับการฟ้ืนฟูมในช่วงปี พ.ศ. 

2527 ตามแนวพระราชด าริ จนกลายเป็น 

หนึ่งในดอยใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีความสวยงามมากที่สดุแห่งหนึ่ง พาท่านแวะถ่ายรูปที่ ม่อนแจ่ม 

Skywalk จุดชมวิวไฮไลทท์ี่ต้องไม่พลาด รวมไปถึงสะพานไม้ไผ่ยาวกว่า 100 เมตร 

ให้ท่านได้อิสระเกบ็บรรยากาศทุกอณ ูสดุอากาศกนัอย่างเตม็ปอด  น าท่านชมทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนาว 

ชมสวนดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาลที่ตั้งอยู่บนม่อนแจ่ม อสิระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศัย 

(รวมค่าเขา้สวนและ Sky walk) 
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15.00 น. น าท่าชม สวนของฉนั My garden สวนสม้ม่อนแจ่ม เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในภายในบ้านแม่ขิ 

ใกล้กบัทุ่งดอกเกก๊ฮวยแม่ขิ สวนส้มยอดดอยและสวนป้างฮวา เป็นสวนส้มที่พื้นที่ค่อนข้างกว้าง 

ปลูกลดหล่ันลงไปตามเนินเขา มีการจัดมุมพรอพถ่ายภาพน่ารักไว้หลายมุม มีพรอพให้ยืมถ่ายรูป 

ทั้งหมวก ร่มใส ตระกร้าสะพายหลัง รองเท้าบูทยาง อกีทั้งยังมีร้านอาหารเลก็ๆ 

ขายอาหารตามสั่งจานเดียวแบบง่ายๆ เคร่ืองดื่มและขนม 

เป็นอกีสวนส้มในม่อนแจ่มในเส้นทางที่น่าแวะมาเยี่ยมชมและเกบ็ภาพสวยกลับบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 น. น าท่าน Check In เข้าสู่ที่พกับนม่อนแจ่ม ณ ม่อนอิงดาว หรือเทียบเท่า  

**ที่พกัข้ึนอยู่กบัวนัที่ท่านท าการจอง** 

18.00 น. บริการอาหารเยน็ (2) ชุดหมูกระทะ หอมๆเคล้ากบับรรยากาศยามเยน็แสนสบาย 

 พักผ่อนตามอธัยาศัย 
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วันที่สองของการเดินทาง   สวนดอกไมแ้ม่ริม -วดัพระธาตุดอยสุเทพ - วดัพระธาตุดอยค า       
(B /L/ D) 
07.00 น. อรุณสวัสด์ิยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (3) ณ ที่พกั เมนู ขา้วตม้ ชา กาแฟ 

 จากนั้นให้ท่านได้อสิระสัมผัสกบับรรยากาศยามเช้า 

09.00 น. Check Out คืนกุญแจ พร้อมน าสมัภาระขึ้นรถ 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 น. ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบั ทุ่งดอกไมข้องเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ 

จะบานสะพร่ัง สวยงามเป็นอย่างย่ิง 

นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดส าหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่(เนือ่งจากสภาพอากาศ 

และการปลูกดอกไมข้องแต่ละสวนอาจมีเวลาไม่เท่ากนั ทางบริษทัฯ 

จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนสวนที่เขา้ชม โดยจะตรวจสอบ ณ วนัที่คณะเดินทางไปถึง 

โดยเลือกสวนที่สวยที่สุด ณ เวลานั้นใหท่้านไดเ้ขา้ชม) (รวมค่าเขา้สวน) 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ รา้นอาหารกาแล หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

13.30 น. พาท่านไหว้พระสกัการะขอพรกนัที่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความส าคัญมากที่สดุในเชียงใหม่ 

สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากอืนาธรรมิกราช 

ความโดดเด่นของวัดทางขึ้นพระธาตุนั้นเป็นบันไดนาคเจด็เศียรก่อปูนทอดยาวขึ้นไปด้านบนพระธาตุ 

และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสนปิดด้วยทองจังโก ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา 

อกีทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอกีแห่งหนึ่งด้วย 

นอกจากนี้ที่นี่ยังมีการจัดงาน ประเพณีเตียวข้ึนดอย เพื่อสกัการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจ าทุกปี 

และนอกจากจะเป็นพระธาตคุู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว 

ยังเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของคนเกิดปีมะแมอกีด้วย (รวมค่าลิฟทข้ึ์นดอยสุเทพ) 
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15.30 น. พาท่านไหว้พระขอพรกนัที่ วดัพระธาตุดอยค า แต่เดิมชื่อ วดัสุวรรณบรรพต 

เป็นวัดที่มีชื่อเสยีงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี 

ตั้งอยู่ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ บนวัดพระธาตุดอยค า มีจุดชมวิวที่สามารถมองเหน็ 

วิวทิวทศันร์อบเมืองเชียงใหม่ 

นอกจากนี้ยามค ่าคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยค าจะเหน็องค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว 

17.00 น. น าท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน จ.เชียงใหม่ 

19.00 น. บริการอาหารเยน็ (5) แบบขนัโตกพื้ นเมือง พรอ้มชมการแสดงลา้นนา 

 พักผ่อนตามอธัยาศัย 

 

วันที่สามของการเดินทาง  แม่ก าปอง-กาแฟระเบียงวิว-วดัคนัธาพฤกษา-ชุมชนโหล่งฮิมคาว-

เดินทางกลบั  
                                                                                                                                                                                   

( B / L / - ) 
07.00 น. อรุณสวัสด์ิยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. Check Out คืนกุญแจ พร้อมน าสมัภาระขึ้นรถ 

 น าท่านออกเดินทางไปยัง หมู่บา้นแม่ก าปอง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 60 กม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30 น. พาท่านเที่ยวชม หมู่บา้นแม่ก าปอง อ.แม่ออน เป็นหมู่บ้านขนาดเลก็ อยู่บนเนินเขาท่ามกลางธรรมชาติ 

มีต้นไม้ ล าธาร และน า้ตกอยู่ในตัวหมู่บ้าน จึงสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี 

การมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้สามารถมาได้ทั้งแบบวันเดียว 

หรือมาพักที่โฮมสเตย์ในหมู่บ้านสกัคืนกไ็ด้บรรยากาศดีไม่น้อย 

พาทุกท่านแวะ รา้นกาแฟระเบียงวิว ร้านกาแฟยอดฮิตที่อยู่ในหมู่บ้านแม่ก าปอง 

ทุกท่านที่มาหมู่บ้านแม่ก าปองต้องไม่พลาดร้านนี้  เพราะร้านนี้จะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ  

ที่สามารถมองเหน็วิวของหมู่บ้านแม่ก าปองได้ด้วย (รวมค่ารถทอ้งถิน่ข้ึนน ้าตกแม่ก าปอง 100 

บาทต่อท่าน) 
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จากนั้นน าท่านชม วดัคนัธาพฤกษา หรือ วัดแม่ก าปองที่วัดแห่งนี้ที่โบสถ์กลางน า้ 

เป็นวัดเก่าแก่และเงียบสงบ มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ มีวิหารที่ท าด้วยไม้สักทองทั้งหลัง 

แกะสลักลวดลายอนัวิจิตร และเป็นวัดประจ าหมู่บ้านแม่ก าปองอกีด้วย 

11.00 น. ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางไปยังชุมชนโหล่งฮิมคาว 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) รา้นอาหารมีนา มีขา้ว หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.00 น. จากนั้นพาท่านชม ชุมชนโหล่งฮิมคาว คือชุมชนงานคราฟต์ในอ าเภอสนัก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่เกดิขึ้นจากการที่ คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ชักชวนเพื่อนฝงูและพี่น้องที่มีใจรักงานฝีมือ ศิลปะ 

ชีวิตแบบแช่มช้า และวัฒนธรรมล้านนา 

มาสร้างหมู่บ้านและเปิดบ้านเป็นร้านขายผลิตภัณฑข์องตนอย่างน่ารัก โดยเปิดเป็นร้านค้าหลากหลาย 

ทั้งงานฝีมือ ผ้ามัดย้อม ผ้าทอ กระเป๋า เคร่ืองประดับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร รวมทั้งยังมีกจิกรรม 

workshop โดยได้รับการสนับสนุนให้มี กาดต่อนยอน กาดที่รณรงค์ให้ใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ 

พูดจากนัม่วนๆ เป็นการเปิดชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสมัผัสศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ของชาวโหล่งฮิมคาว รวมทั้งซื้อหาของฝากในราคาย่อมเยาแบบมีสไตล์ 

14.30 น. ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ 

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ พร้อมโบกมืออ าลาทมีงานด้วยความประทบัใจไม่รู้ ลืม  

17.00 น. คณะเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพและปลอดภัย ขอขอบคุณทุกท่าน 

(อ้างองิจากสายการบินไทยสมายล์ WE165 CNX-BKK เวลา 17.00-18.20 น.) 

หมายเหตุ โปรแกรมทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั  
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สิง่ที่ควรน าติดตวั 

 1. กล้องถ่ายรูป 

2. แว่นกนัแดด, ครีมกนัแดด  

3. หมวก,ร่ม ,เสื้อกนัหนาว,รองเท้าผ้าใบ 

4. ยารักษาโรคประจ าตัวและของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง วนันี้  – 31 มนีาคม 2566 

โรงแรมท่ีพกั 
เดินทาง 2 ท่าน 

(ราคาท่านละ) 

เดินทาง 4 ท่าน 

(ราคาท่านละ) 

เดินทาง 6 ท่าน 

(ราคาท่านละ) 

เดินทาง 8 ท่าน 

(ราคาท่านละ) 

พกัเดีย่ว 

จ่ายเพิม่ท่านละ 

ม่อนอิงดาว รีสอรท์ 

*ท่ีพกัข้ึนอย่กบัวนัท่ีท่านท าการจอง* 

+ 

Furama Hotel 

 (ระดบั 4 ดาว) 

10,500.- 9,300.- 8,000.- 7,400.- 1,800.- 

ม่อนอิงดาว รีสอรท์ 

*ท่ีพกัข้ึนอย่กบัวนัท่ีท่านท าการจอง* 

+ 

โรงแรมรติลา้นนา ริเวอรไ์ซด ์

สปา รีสอรท์ เชียงใหม่ 

(ระดบั 5 ดาว) 

11,800.- 10,600.- 9,300.- 8,700.- 3,100.- 

**ยกเวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษแ์ละช่วงเทศกาลปีใหม่ 25 ธนัวาคม 2565-05 มกราคม 2566 ช าระเพิม่ท่านละ 500 บาท** 

**พกัม่อนแจ่ม วนัศุกร ์เสาร ์อาทิตย ์ช าระเพิม่ท่านละ 500 บาท 

หมายเหตุ  ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง(1)อายุ 3-6 ปี คิด50% (2)อายุ 7-11 ปี คิด70% (3)อายุ 12ปีขึ้นไปคิดราคาผู้ใหญ่ 

**กรณีเดก็เสริมเตียง พกัโรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ ช าระเพิ่มคืนละ 500 บาทต่อห้อง 

**กรณีเดก็เสริมเตียง พกัโรงแรมรติลา้นนา ริเวอรไ์ซด ์สปา รีสอรท์ เชียงใหม่  ช าระเพิ่มคืนละ 1,000 บาทต่อห้อง 

 

อตัราน้ีรวม 

✔ รถตู้ปรับอากาศVIP รวมน า้มันเชื้อเพลิง ตลอดการเดินทาง 

**กรณีเดินทาง 2 ท่าน ไม่มีไกดใ์หบ้ริการ** 

**กรณีตอ้งการไกดช์ าระเพิ่มวนัละ 1,200 บาท ต่อไกด ์1 ท่าน** 

✔ อาหารและเคร่ืองด่ืมตามม้ือ ที่ระบุในรายการ 

✔ อาหารว่างและน า้ดื่มระหว่างการเดินทาง  

✔ มคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวก 1 ท่าน ต่อ 1 คัน  ตลอดการเดินทาง 

✔ ค่าธรรมเนียมน าเที่ยวชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ  

✔ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จ.เชียงใหม่ 2 คืน  พักห้องละ 2-3 ท่าน 



 

ML-CNXF01 
 

✔ ค่าประกนัอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ และน า้หนักกระเป๋าโหลดสมัภาระใต้ท้องเคร่ือง 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่ามินิบาร์,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท,์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 

- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุ 

- ค่าธรรมเนียมส าหรับชาวต่างชาติ 

- ค่าทปิไกด์และคนขับรถตามความพึงพอใจ 

 

***ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง กรุณาสอบถามทุกครั้งท่ีท าการจอง*** 


