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4 ดอยงาม @เชียงใหม่ 3 วัน 2 คนื 
วันแรก    เชียงใหม่- ม่อนแจ่ม - เฮือนโบราณ 60 -พระธาตุดอยค า-ดอยสุเทพ-ถนนคนเดิน  
05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาเตอร์ D สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าท่ี SodA คอยให้

การต้อนรับและอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ 
07.25 น. เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล เท่ียวบินท่ี WE 

102 (ระหว่างทางบริการท่านด้วยอาหารว่าง พร้อมเคร่ืองด่ืม)ในน า
ลงมาทานด้านล่าง 

08.45 น. น าท่านเดินทางสู่จุด Check In แห่งใหม่ Sky walk ม่อนแจ่ม เป็น
สะพานไม้ไผ่ท่ีทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร 
เป็นทางเดินชมธรรมชาติ สองข้างทางประดับด้วยดอกไม้เมืองหนาว
สีสันสวยงาม ด้านล่างมีทุกดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ท่านสามารถลงไปถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้ได้อย่างใกล้ชิด 
สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่ สวนลุงรน สวนดอกไม้ท่ีสวยงาม ก่อนน าคณะเดินทางต่อ 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง   อาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารปลาเผา ผักสด (2) 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่ โดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยค า สักการะหลวงพ่อทันใจ เป็นผู้ท่ีนิยม

และมีช่ือเสียงมากในเรื่องของความศักด์ิสิทธิ์ มีผู้เดินทางมาขอพร บนบานแล้วประสบความส าเร็จและได้
เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน  

 
 
 
 
15.00 น. น าเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ไหว้ขอพร เช่ือกันว่าหากมาสักการะและ

อธิษฐานจะมีแต่ความส าเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ปลอดภัยผ่านอุปสรรคนานาไปได้ 
ค่ า    อาหารค่ า ณ ร้านแกงร้อนบ้านสวน (3) หลังอาหารอิสระ ณ ถนนคนเดินเชียงใหม่ตามอัธยาศัย 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ที่พัก 
เข้าท่ีพัก  ณ ที่พักเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ 4 ดาว / ได้มาตรฐาน SHA 
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วันที่สอง     ดอยอ่างขาง –  ฮิโนกิแลนด์ – สวนอินทผาลัมโกหลัก - วัดบ้านเด่นสะหล ี
เช้า  อรุณสวัสด์ิยามเช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
08.00 น. น าท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยอ่างขาง  ชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ด้วยความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวนานา

ชนิด ท าให้ต่อมาสถานีเกษตรฯ จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว เปิดให้นักท่องเท่ียวสามารถเข้ามาเท่ียว
ชมภายในสถานีฯได้   ภายในสถานีฯ จอดแวะถ่ายภาพได้ตลอดทุกจุด แต่จะมีจุดท่องเท่ียวหลัก คือ  สวนสมเด็จ
ซึ่งต้ังอยู่ด้านหน้าทางเข้า ติดกันคือโรงเรือนเพาะพันธุ์กุหลาบ และเรือนดอกไม้ต้ังอยู่ตรงข้ามสวนสมเด็จ  ถัดไป
บริเวณใจกลางสถานี ฯ คือ สวน 80  สวนกุหลาบอังกฤษ และสโมสรอ่างขางซึ่งเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ  ไป
จบโปรแกรมท่ีสวนบ๊วยและโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผักซึ่งอยู่ตรงข้ามสวนบ๊วย ซึ้งมีจุด Check In ท่ีสวยงามมากกว่า 
12 จุด ท่ีไม่ควรพลาด 

 
 
 
 
 
 

เที่ยง   อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารศิริชัย (5)  
บ่าย น าคณะ ชมอาณาจักรไม้หอมแห่งแรกของไทย ฮิโนกิแลนด์ ท่ีได้จ าลองบรรยากาศสุดอลังการจากญี่ปุ่น 

จุดเด่นส าคัญ ๆ ด้านหน้าโครงการเป็นเสาโทริอิแบบเรียวบุ ด้านหน้าโครงการจะพบซุ้มประตูโคมแดงขนาด
ใหญ่ จ าลองมาจาก วัดอาซากุสะ และไฮไลท์สุด คือ ปราสาทฮิโนกิ 4 ชั้น ท่ีสร้างจากไม้สนฮิโนกิท่ีขึ้นช่ือว่า
เป็นไม้ช้ันสูงและเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่น 
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14.30 น. จากนั้นน าชม สวนอินทผลัม บ้านโกหลัก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกอินทผลัมท่ีแรกของประเทศไทยท่ีจดสิทธิบัตร 
ปลูกกว่า 750 ต้น ท่ีให้ผลผลิตคุณภาพ รสชาติอร่อย และแปรรูปให้เป็นน้ าอินทผลัมได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.00 น. เดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดท่ีมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น เต็มไปด้วยความวิจิตรตระการตา 

อลังการ รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบ้านสวนชมจันทร์ (6)  

        เข้าท่ีพัก> ณ ที่พักโรงแรม เบลล์วิลล่า เชียงใหม่ 4 ดาว / ได้มาตรฐาน SHA 

วันท่ีสาม     ดอยอินทนนท์ – น้ าตกวชิระธาร -ห้วยตึงเฒ่า - วัดอุโมงค์ -ของฝาก 
เช้า  อรุณสวัสด์ิยามเช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
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08.00 น. น าท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์  เดิมมีช่ือว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา
หิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร สัมผัสยอดดอยท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สัมผัสสายหมอก สัมผัสเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ  สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ ชม สถานีเรดาห์ น าท่านเดิน  ชมต้นกุหลาบพันปี  (ออกดอก
 ตามเส้นทางเดินท่ีร่มรื่น )ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ชมป่าดึกด าบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่าง ๆ อาทิ 
มอส ไรเค่น เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดล      และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิร ิ มองเห็นทิวทัศน์ของดอยอนิ
ทนนท์ได้อย่างสวยงาม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารครัวมิตรภาพ (8)  
บ่าย น าท่านชม น้ าตกวชิระธาร น้ าตกท่ีมีความสวยงาม และอยู่ไม่ไกล และให้ท่านได้ซื้อของฝากจากชาวเขา  
15.30 น. น าท่านเดินทางสู่ จุด Check In อีก 1 แห่ง ณ ห้วยตึงเฒ่า อิสระสัมผัสบรรยากาศสูดโอโซนให้เต็มปอด 

ไฮไลท์ ท่ีนี้ คือ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และเพื่อน ๆ  รายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาโอบล้อมไว้ 
ท่ีนี่ยังมีแลนด์มาร์คคล้าย ๆ สะพานซูตองเป้ ทอดยาวเหนือท้องทุ่งไปยังกระท่อมท่ีอยู่ปลายนาด้วยระยะทาง
กว่า 100 เมตร  
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17.00 น. น า ท่านชม วั ดอุ โ มงค์  หรื อ  สวนพุทธธรรม 

โบราณสถานท่ีอยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี 
สร้างขึ้นในสมัยพญามังราย ต่อมาพญากือนาทรง
สร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นท่ี
วิปัสสานากรรมฐาน ก าแพงภายในและใต้พระเจดีย์
ศิลปะพุทธแบบลังกาวงศ์เป็นอุโมงค์หลายช่อง
ทางเดินทะลุกันได้ ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังท่ีมี
ความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์จากนั้นเดินทางสู่  

18.30 น.  ท่านเดินทางสู่ วนัสนันท์ ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นช่ือ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ าพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น 
ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนน าคณะส่งจุดนัดพบ.. 

50.20 น.  เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิไทยสไมล์ เท่ียวบินท่ี WE 121  
10.22 น.  คณะเดินทางกลับถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

การันตี บรกิารระดับ  
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทั้งนี้โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเปน็ส าคัญ 

ตารางวันเดินทาง 
วันเดินทาง ราคา  /ทา่น  พักเด่ียวเพิ่ม 

5 – 7  พฤศจิกายน 2564     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
8 – 10  พฤศจิกายน 2564     13,900.-บาท 1,800.- บาท 

12  – 14 พฤศจิกายน 2564     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
19  – 21 พฤศจิกายน 2564     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
22  – 24 พฤศจิกายน 2564     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
26  – 28 พฤศจิกายน 2564     13,900.-บาท 1,800.- บาท 

29 พฤศจิกายน – 1 ธนัวาคม 2564     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
3  – 5 ธันวาคม 2564     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
4  – 6 ธันวาคม 2564     13,900.-บาท 1,800.- บาท 

13 – 15 ธนัวาคม 2564     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
17 – 19 ธนัวาคม 2564     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
19 – 17 ธนัวาคม 2564     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
20 – 22 ธันวาคม 2564     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
26 – 24 ธนัวาคม 2564     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
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27 – 29  ธนัวาคม 2564     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
 31 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565     13,900.-บาท 1,800.- บาท 

3 – 5 มกราคม 2565     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
7 – 9 มกราคม 2565     13,900.-บาท 1,800.- บาท 

10 – 12 มกราคม 2565     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
14 – 16 มกราคม 2565     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
17 – 19 มกราคม 2565     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
21 –23 มกราคม 2565     13,900.-บาท 1,800.- บาท 
28 –30 มกราคม 2565     13,900.-บาท 1,800.- บาท 

 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ช าระเป็นเงินสดกับมัคคุเทศก์หน้างาน 
 .1ส่วนต่างแถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู้ แถวที่ บาท 300 เพิ่ม 2 แถวที่/บาท 600  เพิ่ม 1 
 .2และส่วนต่างวันหยุดต่อเนือ่ง เพิ่ม บาทต่อทา่น 1,500 บาทต่อท่าน  เทศกาลปีใหม่เพิ่ม 1,000 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
     ค่าต๋ัวเครื่องบินสายการไทยสไมล์ พร้อมน้ าหนัก 20 ก.ก 
     ค่า รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพักเบลล์วิลล่าเชียงใหม่ ระดับ 4 ดาว จ านวน 2 คืน)ห้องละ 2 ท่าน( 
 ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารเลิศรส จ านวน 8 มื้อ  
 ค่ามัคคุเทศก์น าเท่ียว  
 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  )ตามเงื่อนไขกรมธรรม์( 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 

    ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป  
เง่ือนไขการจอง  

   -ช าระเงินในระบบผ่านแอปฯ เปา๋ตัง ที่ผูก G Wallet และได้รับสิทธิ์ตามโครงการเท่านัน้ 
- รายการทัวร์เมื่อช าระเงนิเพือ่จองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงนิได้ทุกกรณี 
- ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนไม่มีการช าระเงินมัดจ า 
- ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได้ 
- โปรแกรมทัวรอ์าจมีการสลับล าดับการเท่ียวเพื่อความเหมาะสม 
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีท่ีไม่ได้รว่มทริปในบางวนั 


