
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
   

 

"Dream Destinations" กาลคร ัง้หน่ึง...ตอ้งไป 

ดินแดนแหง่ฝนั สกัคร ัง้แลว้คุณจะหลงรกั 

สมัผสัเสน้ทางธรรมชาตกินัที่ดอยอนิทนนท ์ 

อา่งขาง ดอยในฝนัที่ทา่นตอ้งไป 

ลยุดอยม่อนแจม่สมัผสัอากาศดี ววิสวย 

 
รายละเอยีดการเดนิทาง                                                                                             PHD-N2F 
 

วนัแรก     กรงุเทพฯ – เชยีงใหม ่– ดอยอนิทนนท–์ พระธาตจุอมทอง – ผาช่อ   

 
04:30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ชัน้ 3 ประตู 14 

เคาน์เตอร ์สายการบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรอืงสมัภาระ 

06:05 น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงใหม ่โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 8300    

07.15 น. ถงึเชยีงใหมเ่ปลีย่นขึน้รถตูป้รับอากาศ รับประทานอาหารเชา้ (1) ออกเดนิทางสู ่

10.00น.  ถงึบรเิวณ ยอดดอยอนิทนนท ์ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสถานีเรดาห ์ของกองทัพอากาศไทยและเป็นที่

ประดษิฐาน สถปูเจา้อนิทรวชิยานนท ์เจา้เมอืงเชยีงใหมอ่งคส์ดุทา้ย เดนิสู ่เสน้ทางธรรมชาติ

ดอยอา่งกา ชมดอกกหุลาบพันปี และขา้วตอกฤๅษี มอสทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทย หลังจากนัน้

นําทา่น นมสัการพระมหาธาตนุภเมทนดีล โดยสรา้งถวาย พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วและ 

พระมหาธาตนุภพลภูมสิริ ิโดยสรา้งถวายพระบาทสมเด็จพระบรมราชนิีนาถเนื่องในวโรกาสทรง

เจรญิพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  

12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั (2)ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารนําทา่นชมความสวยงามของ

น า้ตกวชริธาร 



 

 

14.00น.  นําทา่นไหว ้พระธาต ุณ.วดัพระธาตศุรจีอมทองวรวหิาร ตามประวัตสินันษิฐานวา่ เป็นวัดที่

สรา้งขึน้ในราว พทุธศตวรรษที ่20 แตจ่ากลักษณะทางศลิปกรรมของสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ ภายใน

วัด ปรากฏเป็นลกัษณะของศลิปกรรม ในสมัยหลัง พทุธศตวรรษที ่24 เป็นวัดประจําปีเกดิ ปีชวด 

16.00น. นําทา่นสมัผัสแกรนแคนยอ่นเมอืงไทยใน ผาช่อ เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาตทิีเ่กดิจากการกัด

เซาะของ ลมฝนจนทําใหแ้ผ่นดนิทีเ่ชือ่กันว่าเมือ่หลายรอ้ยหรอืพันปีก่อนบรเิวณแห่งนี้เคยเป็น
ทางเดนิของแมน้ํ่าปิง ซึง่สงัเกตไดจ้ากกอ้นกรวดหนิ กลมมนกระจัดกระจายอยู่ในเนื้อดนิจํานวน
มาก จนกระทั่งแมน้ํ่าปิงไดเ้ปลีย่นสายยา้ยทศิไหลผา่นไปทีอ่ืน่  

 
 

 
 
    

 
 

 
 
 

18.00 น. นําทา่นเขา้ทีพั่ก โรงแรมพนูเพชร หรอื เทยีบเทา่ หลังจากนัน้ บรกิารอาหารเย็น (3)  
ณ.หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหารอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง        เชยีงใหม ่– วดัพระธาตดุอยสุเทพราชวรวหิาร - ดอยอา่งขาง 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(4) หลงัอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง  

09.00 น. นําทา่นเดนิทางขึน้กราบนมัสการสกัการะ  

วดัพระธาตดุอยสุเทพราชวรวหิาร เป็นพระอารามหลวง  

ตัง้อยูบ่นยอด ดอยสเุทพ เป็นหนึง่ในวัดของจังหวัดเชยีงใหม ่

ทีม่คีวามสําคัญมากทีส่ดุ ในวัดมเีจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสงูยอ่

มมุระฆงัทรงแปดเหลีย่มปิดดว้ยทองจังโก 2 ชัน้ จากนัน้ออก

เดนิทางสู ่อ.เชยีงดาว   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ รา้นอาหาร  

14.00 น. เดนิทางถงึ ดอยอา่งขาง เขา้CHECK IN ทีพั่กบนดอยอา่งขาง  

  ณ อา่งขางวลิลา่ หรอืเทยีบเทา่ เดนิเลน่เทีย่วชมตลาดแมว้

ตลาดชาวเขาบนดอยอา่งขาง ชมิชาสมัผัสวถิชิวีติ ของชาวเขา

บนดอยอา่งขาง เทีย่วชมสถานีเกษตรทีส่งูโครงการหลวงดอย

อา่งขาง เป็นสถานีเกษตรทีท่ดลองปลกูพชืผักและไมเ้มอืง

หนาวนานา ชนดิ  

18.00 น. อสิระอาหารเย็น ดอยอา่งขาง หลังจากนัน้เขา้ทีพั่กพักผอ่นตาม 

  อัธยาศัยกับรรยากาศสบายๆกับดาวเต็มฟ้าทีห่าไมใ่ดจ้ากในเมอืง 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88


 

 

วนัทีส่าม        ดอยอา่งขาง – วดับา้นเดน่  – มอ่นแจม่ – เชยีงใหม ่- กรงุเทพฯ  

 

05.00 น. นําชมทัศนียภาพแสงแรกยามเชา้ ทะเลหมอกทีร่าย

ลอ้มเทือกเขาสูงตํ่า  ที่ที่งดงามแห่งหนึ่งของ

เมอืงไทยทีจ่ดุชมววิบา้นขอบดง้ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้(6)บนดอยอา่งขาง หลังอาหาร 

เก็บสมัภาระออกเดนิทาง 

11.00 น. นําชม  วดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน เดมิชือ่วัด 

  “ศรบีญุเรอืง” เป็นวัดสวยทีส่รา้งขึน้ดว้ยศลิปลา้นนา

  ประยกุตต์ัง้เดน่บนเนนิเตีย้ๆเห็นไดแ้ตไ่กล ภายใต ้

  เนนินัน้เป็นถ้ําศักสทิธิ ์ทีช่าวบา้นนับถอืจงึเรยีกกันวา่ 

  "วัดบา้นเดน่" เป็นวัดทีม่คีวามวจิติรงดงามตระการตา

  ดว้ยศลิปสถาปัตยกรรมไทยลา้นนาและยงัเป็นสถานทีน่มสัการพระธาตปุระจ าปีเกดิท ัง้ 12 ราศ ี 

  ภายในวัดยังม ีอโุบสถ หอไตร หอกลองวหิารเสาอนิทขลิ กฏุไิมส้กัทองทรงลา้นนา ทีส่วยงาม  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ.รา้นอาหาร 

14.00 น. ชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ทา่มกลางขนุเขาและเมฆหมอก สมัผัสความหนาวเย็น ณ.ดอย

มอ่นแจม่  สถานทีถ่า่ยทําละครหลายเรือ่ง ถา่ยรปูจดุชมววิยอดฮติแบบพานอรามา่ 360องศาทีม่ี

ความสวยงามของธรรมชาตทิีล่งตัว 

15.00 น. เยีย่มชม สวนเอเดน พรอ้มเลอืกซือ้ผลไมส้ดจากไร ่และนําทา่นหาซือ้ของฝากรา้นวนสันนัท ์

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(8) ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.10 น. เหนิฟ้าสู ่จ.กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD 8327    

23.20 น. ถงึกรงุเทพฯดว้ยความสขุและความประทบัใจ 

   
 

อตัราคา่บรกิาร 

   *** ต้องการเดินทางช่วง ศุกร์ , เสาร์   เพิม่ท่านละ 2,000  บาท*** 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่7-9 / 28-30 ต.ค. 61  8,599 
1,800 

วนัที ่4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27 พ.ย. 61 9,599 

วนัที ่16-18 / 23-25 ธ.ค. 61 9,999 

2,000 วนัที ่ 14-16 / 21-23 ต.ค.61  

            2-4 / 9-11 ธ.ค. 61  

10,999 



 

 

อตัราคา่บรกิารวม   - คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป กลับ กรงุเทพฯ-เชยีงใหม-่กรงุเทพฯ  

          ** สายการบนิทีใ่ช ้NOK AIR / LION AIR หรอื AIR ASIA ** 

- คา่รถตูป้รับอากาศ    

- คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม        

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามโปรแกรม  

- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)   

- มัคคเุทศก ์      

- ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

อตัรานีไ้มร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการ  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการจอง - มดัจ า 3,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็ม

จํานวนแลว้ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้ับลกูคา้ เนื่องจากทัวรร์ายการนีเ้ป็นทัวร์

ราคาพเิศษ 

- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนีโ้ดยจะ

คนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ทัง้หมด  

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับ

 ประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสําคัญ  

 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 
 


