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ราคา 6,850 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.  รับประทานอาหาร 
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-ชมสวนกลวยไม-การแสดงง-ูบอสราง หัตถกรรมประดิบฐรม ท่ีโดงดังไปถึงตางประเทศ 

8.00 น. รับแขกจากท่ีพัก 

9.30 น. ชมการฝกชางลูกชางและการแสดงของชางแสนรู สัมผัสกับวิถีชีวิตของควาญชางและชางอยาง 

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

11.30 น. ชมการแสดงงูและการรีดพิษงู 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 



13.00 น. พาแขกไปที่นํ้าพุรอนสันกําแพง  มีพ้ืนที่ท้ังหมด 75 ไร อยูในเขตของสหกรณการเกษตรสันกําแพง  ภายในน้ําพุสันรอนกําแพง มีสวน
ดอกไมรมรื่น มีบอใหแชนํ้ารอน และแชเทา 

14.00 น.  ถึงหมูบานบอสราง ชมการทํารม ซึ่งสวนมากจะทํากันใตถุนบาน แลวนําออกมาวางเรียงรายเต็มกลางลานบาน เพ่ือผึ่งแดดให แหง 
ทําใหแลดูสวยงามอยางย่ิงดวยสีสันและลวดลายบน รมน้ันสะดุดตาผูพบเห็น รมท่ีผลิตในหมูบานบอสรางนี้มี 3 ชนิด ดวยกันคือ รมท่ี
ทําดวยผาแพร ผาฝายและกระดาษสา ซ่ึงแตละชนิดมีวิธี ทําอยางเดียวกัน ถาหากนักทองเท่ียวประสงคจะชมข้ันตอนการผลิต เจาของ
บานก็จะทําการอธิบายต้ังแตการทํากระดาษสาไปจนถึงวาด ลวดลายบนรมใหชม ท้ังน้ีเพราะการทํากระดาษสายังใชกรรมวิธีเกาแกท่ี
นาสนใจมาก โดย ใชวิธีงาย ๆ และสวนใหญทําดวยมือทั้งสิ้น 

15.00 น. ชมหมูบานผาไหม (Thai Silk Village) สามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑผาไหมทุกประเภท ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและมีการออกแบบที่หรูหรา 

16.00 น. แวะซ้ือของท่ีระลึก  
18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า 

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 ในชวงท่ีมีน้ํามากละอองนํ้าจะสาดกระเซ็นไปท่ัว
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 ออนชอยบนช้ินงานแกะสลักไมดวยมือลวน ๆ  ท่ีใคร ๆ 
เห็นก็ชอบและหลงใหล 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า 

 

 


