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ราคา 8,900 บาท 
วันแรก  รับเขา-เท่ียวดอยสุเทพ-ดอยปุย-ขันโตกแบบลานนา 

ตอนเชา  รับเขาจากสนามบิน/ขนสงอาเขต/สถานีรถไฟ แลวเดินทางเขาสูท่ีพัก เพ่ือแตงตัวไป  
9.00 น. พาเท่ียวชมวัด สามวัดในเมืองเชียงใหม วัดเชียงม่ัน มี พระแกวขาวและพระศิลา พระพุทธรูปปางปราบชางนาฬาคีรี ประดิษฐานอยู

ในพระวิหาร วัดพระสิงห เปนวัดสําคัญของเมืองเชียงใหม ที่ประดิษฐานพระสิงห (พระพุทธสิหิงค) วัดเจดียหลวง  พระอารามหลวง
ท่ีมีความสําคัญในเชียงใหม 

12.00 น.  รับประทานอาหาร 
13.30 น. นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ เปนหน่ึงในวัดของจังหวัดเชียงใหมท่ีมีความสําคัญ ในวัดมีเจดียทรงเชียงแสน / เที่ยวหมูบานแมวดอย

ปุย มีบริการถายรูปแตงชุดชาวเขา บริเวณรอบๆ หมูบานมีทิวทัศนที่สวยงาม สามารถมองเห็นดอยอินทนนทได  
16.00 น. กลับเขาที่พัก เพ่ือพักผอนตามอัธยาศัย 

18.30 น. รวมรับประทานอาหารแบบขันโตก ขันโตกดินเนอร และชมการแสดงพ้ืนเมือง การฟอนเล็บ ฟอนเทียน 
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 มีฟารมผีเสื้อ แมวไทย และสัตวอ่ืนๆ 

11.30 น. ชมการแสดงงแูละการรีดพิษงู 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. พาแขกไปที่นํ้าพุรอนสันกําแพง   ภายในนํ้าพุสันรอนกําแพง มีสวนดอกไมรมรื่น มีบอใหแชนํ้ารอน และแชเทา 

14.00 น.  ถึงหมูบานบอสราง ชมการทํารม ที่สวนใหญทําดวยมือทั้งสิ้น 

15.00 น. ชมหมูบานผาไหม (Thai Silk Village)  เลือกซื้อผลิตภัณฑผาไหมทุกประเภท ท่ีมีคุณภาพดีที่สุดและมีการออกแบบที่หรูหรา 

16.00 น. แวะซ้ือของท่ีระลึก  

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

8.00 น.  รับแขกจากท่ีพัก แลวเดินทางสูดอยอินทนนท  ชมนํ้าตกวชิรธาร เปนน้ําตกขนาดใหญ สัมผัสกับความงามของน้ําตกมากท่ีสุด 
นํ้าตกสิริธาร เปนนํ้าตกที่ไหลมาจากลํานํ้าแมกลาง บริเวณเทือกเขาดอยอินทนนท และไหลลงสูนํ้าแมปง 

    

 



12.00 น.  รับประทานอาหารเท่ียง 

13.00 น.  พาเท่ียวชมดอยอางกา จุดสูงสุดของแดนสยาม ชมพันธไมเมืองหนาว, ขาวตอกฤาษี, กุหลาบพันป, กลวยไมปา และพันธไมปาอื่นๆ 
นําแขกชมพระธาตุเจดียนวมลเมทนีดล “พระสถูปเจดียบรรจุพระบรมธาตุท่ียิ่งใหญเพียงฟาจดดิน 

16.00 น. แวะหมูบานไมแกะสลักบานถวาย (ถามีเวลา) เยี่ยมชมวิถีชีวิตชางแกะสลักไมบานถวาย   

วันท่ีส่ี  เชียงราย 

8.00 น. เดินทางไปเชียงราย 

9.30 น. แวะพักท่ีนํ้าพุรอนแมขะจาน นํ้าพุรอนธรรมชาติ สามารถตมไขดวยความรอนราว 80 องศา จะสามารถทําใหไขสุกไดภายใน 3 นาที
นอกจากน้ียังมีพ้ืนท่ีสําหรับนั่งแชเทา เพ่ือความผอนคลายจากการเดินทางอันแสนเม่ือยลา หรือจะใชบริการอาบนํ้าแรก็ได 

11.00 น. แวะ วัดรองขุน ชมวัดที่สรางดวยศิลปะสวยงามอลังการตามรูปแบบของอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ชมโบสถขาวลวดลายปูนปน
วิจิตรงดงาม ชมภาพวาดในผาผนังในโบสถ ชมหองแสดงผลงานภาพเขียนของอาจารยเฉลิมชัย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. ถึงเชียงแสน ชมทัศนียภาพ สามประเทศ คือพมา ไทย ลาว ชมหอฝน สถานที่จัดแสดงเร่ืองราวทางประวัติศาสตรของฝนใน
สามเหลี่ยมทองคํา  

14.30 น. เดินทางไปแมสาย  ชอปปงตลาดแมสาย มีสินคามากมายใหเลือกซ้ือมากมาย  สวนใหญเปนสินคามาจากประเทศจีนและพมา  
      

15.30 น. แวะชมบานดํา ของอาจารยถวัลย หรือ พิพิธภัณฑบานดํา สรางข้ึนโดย อ.ถวัลย ดัชนี อาคารสถาปตยกรรมแหงนี้เปนแบบกาแล 
ภายในเนนจัดแสดงผลงานศิลปะลํ้าคา จนถึงบรรดาหนังสัตวปานานาชนิด เชน หนังงู หนังหมี หนังควายปา หนงัเสือ ฯลฯ 

17.00 น. ถึงท่ีพัก และพักผอนตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

วันท่ี 5  เชียงราย-ทาตอน-ฝาง-เชียงดาว-เชียงใหม 

8.00 น. เดินทางไปลองแมนํ้ากก เปนกิจกรรมท่ีขึ้นช่ือของ จ. เชียงราย เปนการแลนเรือทวนสายน้ํา จากบานทาตอน 

 9.30 น. เดินทางไปทาตอน สามารถแวะชม บานชาวเขาและกะเหรี่ยงคอยาว  อาบหรือแชน้ําพุรอน ถามีเวลาแวะชมไรสมธนาธร 
11.30 น. แวะชมวัดทาตอน  เปนวัดที่ต้ังอยูบนเนินเขาตอเนื่องกันหลายลูก เปนวัดท่ีมีทิวทัศนงดงามดานบนมีจุดชมวิวซ่ึงจะมองเห็นชุมชน ทุง

นา และแมนํ้ากกไหลคดเคี้ยวอยูเบ้ืองลางซ่ึงสามารถมองขามฝงพมา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. เดินทางกลับเชียงใหม แวะบานมง ชมโครงการหลวงบานหวยลกึ โครงการน้ีดําเนินการจัดพ้ืนที่ทํากินใหแกชาวเขาเผาแมว 
กะเหรี่ยง และคนเมืองในบริเวณพื้นท่ี โดยทําการสงเสริม วิจัย และเพาะพันธุใหแกเกษตรกร ผลิตผล ไดแก ผักจําพวกผักสลัด แคนตา
ลูป ฯลฯ ไมดอก เชน เบญจมาศ พีค็อก ฯลฯ ไมผล เชน เสาวรส ทับทิม ฝร่ังค้ันน้ํา เปนตน 

14.00 น. แวะถ้ําเชียงดาว เปนถํ้าที่นาสนใจ ต้ังอยูเชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายใน แตละถ้ํา มีความงามจากการเสกสรรปนแตงของ
ธรรมชาติ ชวนใหตื่นตาต่ืนใจกับปรากฏการณของหินงอกหินยอย ท่ีกอให เกิด รูปรางตางๆเปนถํ้าขนาดใหญ ภายในมีหินงอกหินยอย
ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติท่ีสวยงาม  

15.00 น. ถึงท่ีพักเชียงใหม หรือสงออกสนามบิน ขนสง หรือสถานีรถไฟ 
 
   

 


