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ราคา 7,350 บาท 
วันแรก  รับเขา-เท่ียวดอยสุเทพ-ดอยปุย-ขันโตกแบบลานนา 

ตอนเชา  รับเขาจากสนามบิน/ขนสงอาเขต/สถานีรถไฟ แลวเดินทางเขาสูท่ีพัก เพ่ือแตงตัวไป  
9.00 น. พาเท่ียวชมวัด สามวัดในเมืองเชียงใหม วัดเชียงม่ัน มีพระเสตังคมณี(พระแกวขาว)และพระศิลาซ่ึงเปนพระพุทธรูปปางปราบชาง

นาฬาคีรี ประดิษฐานอยูในพระวิหาร มีประวัติศาสตรอันยาวนาน วัดพระสิงห เปนวัดสําคัญวัดหน่ึงของเมืองเชียงใหม เปนท่ี
ประดิษฐานพระสงิห (พระพุทธสิหิงค)พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิคูเมืองเชียงใหมและแผนดินลานนา วัดเจดียหลวง  เปนพระอารามหลวง
แบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย เปนองคพระเจดียท่ีมีความสําคัญท่ีสุดองคหน่ึงในเชียงใหม 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น. นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ เปนหน่ึงในวัดของจังหวัดเชียงใหมท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด ในวัดมีเจดียทรงเชียงแสน ฐานสูงยอมุม

ระฆังทรงแปดเหลี่ยมปดดวยทองจังโก 2 ช้ัน ลานเจดียเปนจุดชมทิวทัศนเมืองเชียงใหม ทางข้ึนเปนบันไดนาคเจ็ดเศียรกอปูน / เที่ยว
หมูบานแมวดอยปุย บานมงดอยปุย ราษฎรสวนมาก ประกอบอาชีพคาขาย และบางสวน ทําการเกษตรกรรมกันบาง
เล็กๆนอยๆ บริเวณหมูบานจําหนายของท่ีระลึกจํานวนมากซึ่งมีท้ังที่ผลิตภายในหมูบาน และนํามาจากที่อ่ืนวางขายใหแก
นักทองเที่ยว  มีพิพิธภัณฑมง สวนดอกไมซ่ึงมีบริการถายรูปแตงชุดชาวเขา บริเวณรอบๆ หมูบานมีทิวทัศนท่ีสวยงาม สามารถมองเห็น
ดอยอินทนนทได  

16.00 น. กลับเขาที่พัก เพ่ือพักผอนตามอัธยาศัย 

18.30 น. รวมรับประทานอาหารแบบขันโตก ขันโตกดินเนอร และชมการแสดงพ้ืนเมือง การฟอนเล็บ ฟอนเทียน 

นอกจากน้ันการแสดงอ่ืนๆ ท่ีจัดใหมีคือ ฟอนดาบ ฟอนเง้ียว ฟอนนอยใจยา ฟอนมุยเชียงตา หรือฟอนสาวไหม รวมถึงการละเลน
ประยุกตของชาวเขาเผาตางๆ 

21.00 น. รถรับทานกลับท่ีพัก  

วันท่ีสอง  ชมการแสดงของชาง-ข่ีชาง-น่ังเกวียน-มอนแจม-ลองแพ-ชมกลวยไม 

8.00 น.  รับทานจากท่ีพัก ไปสูปางชางแมตะมาน  

8.30 น. ชมสวนกลวยไม ฟารมผึ้ง อําเภอแมริม โดยรวบรวมพันธุกลวยไมที่แปลกและหาดูไดยากไวดวย อาทิ สายนํ้าผึ้งพิพิธภัณฑกลวยไม
ไทย เปนสวนกลวยไมท่ีใหญท่ีสุดในเชียงใหม มีฟารมผีเสื้อ แมวไทย และสัตวอ่ืนๆ 

9.30 น. ถึงปางชางแมตะมาน โอบลอมดวยธรรมชาติของทิวเขา สายน้ํา และวัฒนธรรมชาวทองถิ่นชนบท ระยะเวลามากกวา 10 ป ที่ปาง
ชางเปดใหบริการกับนักทองเท่ียวไดมาเที่ยวชมและทํากิจกรรมรวม กับชางไทยใจดี สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผาลีซอ ลองแพไม
ไผในลําน้ําแมแตง และเดินปาระยะสั้น  ชมการแสดงชาง, ช่ีชางทองปา, น่ังเกวียนเท่ียวหมูบานชาวเขา  



จากนัน้เดินทางไปยังดอยมอนแจม แหลงทองเที่ยวสุดฮิตของอําเภอแมริมเปนจุดชมวิวท่ีอยูสูงกวา 1,300 เมตร ชมวิว ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมน
ติก ทามกลางขุนเขาและเมฆหมอก ถายรูปกับเด็กดอยแกมแดง เลือกซ้ือสินคาเกษตรนานาชนิด จุใจกับการ เก็บสตรอเบอรรี่สดจากไร 

12.00 น. รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต 
13.00 น. ลองแพไมไผไปตามแมนํ้าแตง ซ่ึงไหลคดเคี้ยวไปตามหุบเขาดวยกระแสนํ้าท่ีไมเช่ียวจนเกินไป และมีทัศนียภาพตลอดสองฝงลํานํ้าท่ี

งดงามมาก  
14.00 น. เดินทางถึงที่พัก 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า 

20.00 น. สงกลับท่ีพัก  

วันท่ีสาม  ดอยอินทนนท-นํ้าตกวชิรธาร-นํ้าตกสิริธาร-ดอยอางกา-โครงการหลวง-เจดียนวมลเมทนีดล 

8.00 น.  รับแขกจากท่ีพัก แลวเดินทางสูดอยอินทนนท  เปนสวนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลัย พาดผานจากประเทศเนปาล ภูฐาน พมา เปนยอด
เขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย  ดอยอินทนนท เดิมมีชื่อวา "ดอยหลวงอางกา" ตอมาไดตั้งชื่อตามพระนามของพระเจาอินทวิชยนนท เจาผู
ครองนครเชียงใหม องคท่ี 7  ซ่ึงกอนท่ีจะถึงดอยอินทนนท จะชมนํ้าตกวชิรธาร เปนนํ้าตกขนาดใหญ ตัวนํ้าตกอยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 750 เมตร น้ําจะด่ิงจากผาดานบนตกลงสูแองนํ้าเบื้องลาง ในชวงท่ีมีนํ้ามากละอองนํ้าจะสาดกระเซ็นไปท่ัว
บริเวณรูสึกไดถึงความเย็นและชุมช้ืน สะพานไมท่ีทอดยาวเขาไปหาหนาผาน้ันจะเปยกลื่นอยูตลอดเวลาในฤดูนํ้ามากแตหากเดินเขา
ไปจนสุดจากจุดน้ันจะไดสัมผัสกับความงามของนํ้าตกมากที่สุด นํ้าตกสิริธาร เปนนํ้าตกท่ีไหลมาจากลํานํ้าแมกลาง บริเวณเทือกเขา
ดอยอินทนนท และไหลลงสูน้ําแมปงท่ีอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เปนนํ้าตกท่ีไหลลงมาจากผาหินขนาดใหญมีความสูงของ
นํ้าตกประมาณ 50 เมตรจากฐานไหลลดหลั่นกันลงมาเปน 2 ชั้นตอกันอยางสวยงามมาก และมีปริมาณนํ้ามากและไหลแรงตลอดทั้ง
ป สามารถไดยินเสียงของนํ้าตกในระยะไกล ความสูงจากระดับนํ้าทะเลที่ประมาณ 870 เมตร 

    

12.00 น.  รับประทานอาหารเท่ียง 

13.00 น.  พาเท่ียวชมดอยอางกา จุดสูงสุดของแดนสยาม ระดับความสูงเหนือน้ําทะเล 8,000 ฟุต ชมพันธไมเมืองหนาว, ขาวตอกฤาษี, กุหลาบ
พันป, กลวยไมปา และพันธไมปาอ่ืนๆ นําแขกชมพระธาตุเจดียนวมลเมทนีดล มีความหมายวา “พระสถูปเจดียบรรจุพระบรมธาตุที่
ย่ิงใหญเพียงฟาจดดิน” เพื่อเปนนิมิตรหมายการสรางเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา องคพระ
มหาสถูปเจดียมีสัณฐานทรงระฆัง 8 เหลี่ยม มีลวดลายแบงออกเปน 3 ชวง แทนพระบารมี 3 ขั้นตอนที่พระพุทธเจาไดทรงบําเพ็ญ อัน
ประกอบดวย บารมีข้ันแรก 10 ข้ัน อุปบารมี 10 ข้ัน และปรมัตถบารมี 10 ขั้น รวมเปน บารมี 30 ทัศ แวะซ้ือผักผลไมเมืองหนาว จาก
โครงการหลวง ตลาดแมวเชน สตรอเบอรี่ ทอ เปนตน 

16.00 น. แวะดูหมูบานไมแกะสลักบานถวาย (ถามีเวลา) เย่ียมชมวิถีชีวิตชางแกะสลักไมบานถวาย  ที่ใชใตถุนบานเปนท่ีทํางานแกะสลัก
ไม  ตามบานเรือนของชาวบานถวายท่ีประกอบอาชีพดานน้ี  กับความงดงาม ออนชอยบนช้ินงานแกะสลักไมดวยมือลวนๆ ที่ใคร ๆ 
เห็นก็ชอบและหลงใหล 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า 

 


