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01. วนัแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – เชีงใหม่ - ม่อนจอ๊ด - ม่อนแจ่ม 

 

07.00 น.  สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ ประต ู2  Row B   

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก (กรุณาน าบัตรประชาชนตดิตัวไปด้วย ) 
08.30 น.  ออกเดินทางสูจ่งัหวดัเชียงใหม ่ โดยสายการบนิ Thai Smile เท่ียวบินท่ี WE 104 (1.20 ชม.)  
09.50 น.  ถงึสนามบนิเชยีงใหม่ รบัสมัภาระตรวจเช็คใหค้รบถว้น  
น าท่านเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศสู ่อ  าเภอแมร่ิม (43 กม. / 1 ชม.)  
 

ใบอนญุาตฯ เลขที่ 114/11 
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น าชมนาข้าวสรรพสี “Rainbow Rice บา้นซาง”แปลงนาขา้วหลากหลายสีสนัสวยงามราวกับน าผืนพรมสีต่างๆ มาปู   
เรียงอยู่บนทอ้งทุ่งในพืน้ท่ีบา้นซาง ต าบลขีเ้หลก็ อ  าเภอแมร่ิม เป็นแปลงทดลองการปลกูขา้วของวา่ท่ีรอ้ยตรีธเนศ  แซวหลี 
นกัวิชาการเกษตรปฏิบตัิการสงักดัศนูยป์ฎิบตัิการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง ส  านกังานพฒันาท่ีดินเขต 6 กรมพฒันาท่ีดิน
โดยน างานวิจยัของ ดร.อภิชาติ  วรรรณวิจิตร ผูอ้  านวยการศนูยวิ์ทยาศาสตรข์า้ว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ก าแพงแสน
เม่ือปี พ.ศ.2553 ท่ีผสมขา้มพนัธุร์ะหว่างพนัธุพ์่อ “ขา้วเจา้หอมนิลพนัธุก์ลายใบขาว” กบัพนัธุแ์ม่ “ขา้วก ่าหอมนิล” ท าให้
ไดข้า้วสรรพสีถงึ 5 สายพนัธุ ์

อาหารกลางวนั 

บ่าย   น าท่านสู่ดอยม่อนจ๊อด (Mon Jodd) (3.7 กม. / 10 นาที) สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ “สวยยืนหนึ่งในลา้นนา”           
เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัสวยงามในหลากหลายสไตล ์อาทิ สายกรีน สายแคม้ป์ สายวินเทจ สายฮิป สายหวาน สายอารต์
สายคาเฟ่ฯ สถานท่ีแห่งนีโ้อบกอดไปดว้ยภูเขา ตน้ไม ้ดอกไม ้และความอดุมสมบรูณข์องธรรมชาติท่ีหลากหลาย 
จากนัน้เดินทางสู่ดอยม่อนแจ่ม (6.6 กม. / 15 นาที) เป็นท่ีตัง้ของศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตัง้ขึน้เมื่อ               
พ.ศ.2517 เพ่ือสง่เสริมและพฒันาอาชีพของเกษตรกร โดยแนะน าพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ มาปลกูทดแทนการปลกูฝ่ิน การท า
ไร่เลื่อนลอยเพ่ือยกระยกระดับความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึน้  โดยส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักเมืองหนาว เช่น 
ผกักาดหอม ผกักาดหางหงษ ์ ผกักาดขาว กะหล ่าปลี ปวยเหล็ง บล๊อคโคลี่ ฯลฯ  นอกจากนีย้งัไมผ้ลเมืองหนาว เช่น องุ่น 
อะโวคาโด พลบั พลมั และบ๊วย เป็นตน้  ศนูยแ์ห่งนีย้งัไดเ้พาะเลีย้งแมลงก าจัดศตัรูพืช เช่นมวนพิฆาต แมลงชา้งปีกใส 
แมลงหางหนีบ แลว้น าไปปล่อยในแปลงผักอินทรียเ์พ่ือเป็นการควบคุมการใชส้ารเคมี ใหค้  าแนะน าฝึกอบรมใหค้วามรู ้
เรื่องตา่งๆ แก่เกษตรกร  ชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่ามง้ ซึง่อาศยัอยู่บนดอยมอ่นแจ่ม และดื่มด ่ากบัทศันียภาพแบบ 
พาโนรามา่  
จากนัน้เดินทางกลบัเชียงใหม ่(40 กม. / 1 ชม.) 

อาหารค ่า  

ท่ีพกั   SMILE LANNA HOTEL หรือเทียบเท่า (พกั 3 คืน) 
โรงแรม สมายล ์ลา้นนา  (SMILE LANNA)  มีทัง้หมด 63 หอ้ง อยู่ในอาคารท่ีโอ่โถงสง่างามซึ่งเป็นการผสมผสานท่ีลงตวั
ของศิลปะตะวนัออกและศิลปะลา้นนารว่มสมยั หอ้งพกัมีความกวา้งขวาง สะอาดเรียบรอ้ย และมีความปลอดภยั ภายใน
หอ้งพกัตกแตง่ดว้ยการเพ่ิมรูปแบบแนวบตูิคกบัศิลปะลา้นนาไทยดว้ยเฟอรนิ์เจอรไ์มท่ี้ทนัสมยั 
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02. วนัท่ีสองของการเดินทาง       แดนเทวดา - วดับา้นเด่น - สวนไมด้อกกาแล          
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

ออกเดินทางสู่ “แดนเทวดา” อ าเภอแม่แตง (41 กม./ 1 ชม.) แลนดม์ารก์ใหม่สุดอลงัการ ตื่นตาไปกับหนา้ผาน า้ตก
จ าลองท่ีสามารถเดินขึน้ไป และมีช่องกลางน า้ตกส าหรบับนัทกึภาพสวยๆ “แดนเทวดา” แบ่งออกเป็น 4 โซนหลกัๆ 
โซนท่ี 1   คือรา้นกาแฟ 
โซนท่ี  2  เป็นสวนดอกไมห้นา้น า้ตก 
โซนท่ี  3  เป็นสวนญ่ีปุ่ นอยู่หลงัน า้ตก 
โซนท่ี  4  จ าลองตลาดเก่าของแมแ่ตง มีสินคา้โอท็อปจ าหน่าย 
แปลงดอกไมท่ี้อยู่หนา้น า้ตกเป็นแปลงดอกมากาเรส และ Celosia  ถา้เดินออ้มไปหลงัน า้ตกจะเป็นสวนและรา้นอาหาร
สไตลญ่ี์ปุ่ น มีล  าธารไหลผ่าน มีทางเดินไมแ้ละสะพานใหถ้่ายภาพ 

อาหารกลางวนั 

เดินทางสูวั่ดบ้านเด่น (10 กม. / 15 นาที) วดันีต้ัง้อยู่บนเนินเตีย้ๆ และใตเ้นินนัน้เป็นถ า้ศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีชาวบา้นพากนันบัถือ 
จึงเรียกกนัว่า “วดับา้นเด่น” ต่อมาครูบาเทือง นาถสีโล เจา้อาวาสไดท้ าการบูรณะวดัขึน้มาใหม่ ใหม้ีความวิจิตรงดงาม
ตระการตาดว้ยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยลา้นนา จุดเด่นของวดันีอ้ยู่ ท่ีส่งปลูกสรา้งท่ีมีความสวยงาม วิจิตรตระการตา        
ซึง่ครูบาเทืองมีความตัง้ใจจะใหเ้ป็นศาสนสถานท่ีงดงามแฝงดว้ยคติธรรม เป็นอบุายในการดงึคนเขา้วดัเพ่ือขดัเกลาจิตใจ 
ใหเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อนทางจิตใจมากกวา่การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
จากนัน้เดินทางสู่ร้านอาหารกาแล (47 กม. / 1 ชม.) รา้นอาหารกาแลนอกจากอาหารจะอร่อยแลว้ รอบๆ รา้นตกแต่ง
ดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์ทางรา้นเอาใจใสเ่รื่องทศันียภาพ รสชาติอาหาร รวมถงึการบริการอีกดว้ย 

อาหารค ่า 

ท่ีพกั  SMILE LANNA HOTEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
03. วนัท่ีสามของการเดินทาง           เชียงใหม่ - ล าพูน  
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม    

ออกเดินทางสู่ล าพูน (32 กม. / 40 นาที) โดยใชเ้ส้นทางหมายเลข 106  มีความส าคญัใชต้ิดต่อคา้ขายระหว่างชาว  
เมืองเชียงใหมแ่ละเมืองล าพนูมาตัง้แตส่มยัพระยามงัราย สรา้งเมืองเชียงใหม่ กว่า 700 ปี  แต่การปลกูตน้ยางนาริมถนน
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เริ่มในสมยัพระเจา้อินทรวิชยานนท ์เจา้ผูค้รองนครเชียงใหมอ่งคท่ี์ 7  ไดป้ลกูตลอดขา้งทางตัง้แต่เชิงสะพานนวรฐั อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ยาวไปจรดเขตจงัหวดัล าพูน และปลกูตน้ขีเ้หล็กเมื่อเขา้เขตจงัหวดัล าพูน เรียกกนัว่าเป็นตน้ไมห้มายทาง 
จนกลายเป็นเอกลกัษณจ์นทกุวนันี ้ เมืองล าพนูเป็นเมืองเลก็ๆ แตเ่ตม็ไปดว้ยเรื่องราวประวตัิศาสตรอ์นัย่ิงใหญ่ และเก่าแก่
ท่ีสดุในดินแดนลา้นนา มีสถานที่ส  าคญัเชิงประวตัิศาสตร ์และศิลปวฒันธรรม ทัง้วดัวาอาราม เจดียเ์ก่าแก่ ศิลปะลา้นนา
แทท่ี้มีลวดลายอนัวิจิตรงดงาม  
น าท่านสกัการะพระธาตุหริภุญชัย เป็นปูชนียสถานส าคญัในภาคเหนือสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีอยู่คู่เมืองล าพูนมาอย่างยาวนาน
มากกว่าพันปี เป็นเจดียแ์บบลา้นนาไทยแท้ๆ  ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองค า  หากเดินทางมาถึง                 
เมืองล าพนูก็ตอ้งมาสกัการะทกุครัง้ 
น าชมพพิธิภัณฑชุ์มชนเมืองล าพูน ดา้นหลงัพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติหริภณุชยั โดยใชพื้น้ท่ีของคุม้เจา้ราชสมัพนัธว์งษ ์
ล  าพนู ซึง่เป็นอาคารเก่าแก่อายกุวา่ 100 ปี เป็นพิพิธภณัฑบ์อกเลา่ประวตัิความเป็นมาอนัยาวนานของเมืองล าพูน เมืองท่ี
มีความศรทัธา ทางพทุธศาสนาท่ีรุง่เรืองจากอดีตจนถงึปัจจบุนั  

อาหารกลางวนั 

จากนั้นชมวัดจามเทวี หรือท่ี ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดกู่กุด เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยลา้นนาไทยท่ีมีความส าคัญ            
ทัง้ทางดา้นประวตัิศาสตรแ์ละโบราณคดี ตามหลกัฐานท่ีไดพ้บศิลาจารึกเช่ือว่าพระราชโอรสของพระนางจามเทวี คือ  
พระเจดียม์หนัตยศ และพระเจา้อนันตยศโปรดใหส้รา้งวดันีข้ึน้เพ่ือถวายพระเพลิง แลว้โปรดใหส้รา้งเจดียเ์หลี่ยมมียอด 
หุม้ดว้ยทอง เรียกว่า พระเจดยี์สวุรรณจงัโกฏิ หรือ พระเจดยี์จามเทวี เป็นเจดียส์ี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย
ภายในบรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย ์แห่งนครหริภุญชัย พระเจดียอ์งคนี์น้ับเป็นแบบสถาปัตยกรรมท่ีมี
ความส าคญัของศิลปกรรมหริภญุชยั สมควรแก่เวลาเดินทางสูจ่งัหวดัเชียงใหม่ 
น าชมวัดต้นเกว๋น หรือวัดอินทราวาส เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีถ่ายท าละคร “กลิ่นกาสะลอง” มีบรรยากาศคกึคกัจากประชาชน
และนกัท่องเท่ียวไปกราบสกัการะพระพุทธรูปในวิหาร และรูปหล่อครูบาศรีวิชยัในศาลาดา้นนอกไม่เพียงแค่พระพุทธรูป
และรูปหล่อครูบาเท่านั้น บรรยากาศภายในวัดมีลักษณะทรงโบราณแบบลา้นนายังเป็นท่ีสนใจของผูเ้ย่ียมชมดว้ย                  
ท่ีมาท่ีไปของช่ือวดัตน้เกว๋นนี ้มาจากช่ือตน้ไมช้นิดหนึ่งในบริเวณท่ีสรา้งวิหารในปัจจุบนั ทางเหนือเรียกว่า “ตน้บ่าเกว๋น”  
(ภาคกลางเรียก “ตะขบ” นั่นเอง) ภายหลงัจงึเปลี่ยนช่ือมาตัง้ตามเจา้อาวาสที่เช่ือวา่เป็นผูส้รา้งวดันี ้คือ “ท่านครูบาอินทร”์ 
วดัแห่งนีส้รา้งเมื่อ จ.ศ.1218-1231 (พ.ศ.2399-2412) ในสมยัพระเจา้กาวิโลรสสรุิยวงศเ์จา้หลวงเชียงใหม่ แต่หลกัฐาน             
ในส่วนผูส้รา้งวดันีย้ังไม่ปรากฏอย่างชัดเจน  บรรยากาศเมื่อครัง้อดีตวัดแห่งนีใ้ชเ้ป็นท่ีพักขบวนแห่พระธาตุจอมทอง               
มาสู่นครเชียงใหม่  ซึ่งกระท าในทุกปีเป็นประเพณีของเจา้หลวงเชียงใหม่และประชาชน จึงถือไดว้่ามีความส าคัญ             
ส  าหรบัชาวเชียงใหม่อย่างมาก วดัแห่งนีถู้กขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.2526  และยงัเป็น 1 ใน10 รายช่ือ                      
แหลง่ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

อาหารค ่า 

ท่ีพกั   SMILE LANNA HOTEL 
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04. วนัท่ีส่ีของของการเดินทาง           เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ   
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม    

ออกเดินทางไปชมอุทยานหลวงราชพฤกษ ์บนเนือ้ท่ีกวา้งกว่า 500 ไร่ เป็นท่ีรวบรวมพรรณไมน้านาชนิดทั่วทุกมมุโลก 
จดัแสดงเป็นสวนตา่งๆ ตกแตง่ดว้ยพนัธุไ์มส้วยงาม และภมูิสถาปัตยกรรม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ท่ีการจดัแสดง โดยแบ่ง
อทุยานเป็นสวนไทย สวนนานาชาติ และสวนองคก์รตา่งๆ โดยนั่งรถรางชมรอบๆ และลงไปชม บนัทกึภาพสวยๆ แตล่ะจดุ   

อาหารกลางวนั 

หลงัอาหาร น าท่านสูส่นามบิน 
16.55 น.  เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน WE 165 (1.25 ชม.) 
18.20 น.  ถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ รบัสมัภาระตรวจเช็คใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ  
หมายเหตุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
  
   

อัตราคา่บรกิาร   ** รบัสมาชิกได ้6  ท่าน ตอ่ 1 ตู ้ ** 
 ผูใ้หญ่     ท่านละ   18,500.-  บาท 

 พกัเด่ียว   เพ่ิม         3,500.-  บาท 
หมายเหตุ    อตัราคา่บริการขา้งตน้ไมร่วมตั๋วฯ กรุงเทพฯ - เชียงใหม ่- กรุงเทพฯ  
         ราคาตั๋วเริ่มตน้ท่ี  2,880.00 – 5,680.00 บาท (ราคานี ้ขึน้อยู่กบัวนัท่ีจอง) 
 

อัตรานี้รวม 

 1.  รถตูป้รบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  
 2.  ท่ีพกัตามรายการ หรือ เทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
 3.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารวา่ง เครื่องดื่มและผลไม ้
 4.  คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
 5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
       - วงเงินคา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตทุ่านละ  500,000  บาท  
 6.  มคัคเุทศกท่ี์เขม้แข็งจากชยัทวัร ์ 
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อัตรานี้ไม่รวม 

 1.  ตั๋วเครื่องบินชัน้ทศัทศันาจร กรุงเทพฯ-เชียงใหม-่กรุงเทพฯ โดย Thai Smile 
      กระเป๋าโหลดได ้1 ชิน้ น.น.ไมเ่กิน 20 กิโลกรมั และถือขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ น.นไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 
 2.  คา่อาหารและเครื่องดื่มพิเศษ 
 3.  คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น  คา่โทรศพัท ์, คา่มินิบาร ์, คา่ซกัรีด 
 

สิ่งอ านวยความสะดวกในรถ  

 แอลกอฮอลส์เปรย ์, หนา้กากอนามยั , ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

การยกเลิก        

 1. ยกเลิกการเดินทาง  นอ้ยกวา่ 10 วนั หกัคา่บริการ 50 % 
 2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัคา่บริการ 100 % 
 
 
 

ติดต่อ  :  065 635 1997 , 080 571 5551 

Line ID : @chaitour   E-mail : domestic@chaitour.co.th 
จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

