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ทัวร์เชยีงใหม่ สะเมิง กัลยาณิวัฒนา 4 วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไ-ปกลับ กรงุเทพฯ - เชียงใหม่ ..อาหารกลางวันและเย็น ลูกค้าจ่ายเอง
ไกด์จะแนะนำร้านอรอ่ยๆให้

กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน

นมัสการ ใหว้พระ

วัดต้นแกว๋น
วัดพระธาตุดอยคำ



 ตื่นตากับ

 แกรนด์แคนยอน
ไรส่ตรอเบอรี ่- ทุ่งดอกเก๊กฮวย
Royal Rose Gardent

สบายๆกับ

กาดฝรัง่หางดง
โฮมสเตย์ สะเมิง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

    2  -  3  คน  ปรับปรงุ

    4  -  5  คน  ปรับปรงุ

    6  -  8  คน  ปรับปรงุ

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินเชียงใหม่ - หางดง - วัดต้นแกว๋น - กาดฝรัง่หางดง - Royal Rose Gardent -
อำเภอสะเมืง



กำหนดการ
05:30     พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช้ัน 3 สายการบินแอร์เอเชีย
07:30     เหนิฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ เท่ียวบินท่ี FD 3445
08:45     ถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ
09:30     เดินทางสู่ วัดต้นแกว๋น แกรนด์แคนยอน กาดฝรัง่หางดง
13:30     เดินทางต่อ ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย Royal Rose Gardent 
ก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดต้นแกว๋น  วัดเก่าแก่และมีความสำคัญกับชาวล้านนา

ด้วยเป็นวัดท่ีมีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า
หมู่บ้านเครื่องป้ันดินเผาเหมืองกุง  เครือ่งป้ันดินเผาท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
แกรนด์แคนยอน  แหล่งท่องเท่ียวสุดอันซีนแหง่หนึง่ของจังหวัดเชียงใหม่
กาดฝรั ่งหางดง  เป็นแหล่งนัดพบและช้อปป้ิงท่ีนา่สนใจ เต็มไปด้วยร้านค้า
ร้านอาหารท้ังแบบท้องถิ่นและนานาชาติ
ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย ชุมชนแกะสลักไม้สวยงามท่ีใหญ่ท่ีสุดแหง่หนึง่ของเมืองไทย
Royal Rose Gardent  สำหรับคนท่ีรักดอกไม้
และต้องการสัมผัสความสวยงามของสวนกุหลาบแบบอังกฤษ
อำเภอสะเมิง  เป็นอำเภอท่ีพื้ นท่ีส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูง อากาศเย็นเกือบท้ังปี 

อาหาร
กลางวัน       อิสระร้านอาหาร
เย็น             ท่ีโฮมสเตย์ อาหารพื้ นบ้าน

ท่ีพัก ภูผาวิวดอย รีสอร์ท หรอือื่นๆ

วันท่ี 1
สนามบินเชียงใหม่ - หางดง - วัดต้นแกว๋น - กาดฝรัง่หางดง - Royal Rose Gardent -
อำเภอสะเมืง

วันท่ี 2
โฮมสเตย์ สะะเมิง - ไรส่ตรอเบอรี ่- น้ำพุร้อนโป่งกวาว - ทุ่งดอกเก๊กฮวย - อ.กัลยาณวัิฒนา



กำหนดการ
07:30   รับทานอาหารเช้า ทีรสีอร์ท
09:30    ออกเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว น้ำพุร้อนโป่งกวาว ไรส่ตรอเบอรี่
13:30     เดินทางต่อยัง ทุ่งดอกเก๊กฮวยนายพล
16:00     เดินทางถึงอำเภอกัลยาณวัิฒนา เช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว น้ำพุร้อนโป่งกวาว  เป็นท่ีนยิมในการมาแช่บ่อน้ำพุร้อนในหน้าฝนและหน้าหนาว 

ไร ่สตรอเบอรี่   สตรอเบอรีส่ด อรอ่ย ลูกใหญ่ๆ ช่ำๆเลย มาท่ีสะเมิงไม่ผิดหวัง
ทุ่งข้าวบาร์เลย์   อีกหนึง่ Landmark เดือนเมษายน ข้าวบาร์เลย์จะเริม่สุก
ท้องทุ่งจะเหลืองอรา่มเป็นสีทอง
ถ้ำหลวงแม่สาบ   เป็นถ้ำท่ีสวยงามอีกถ้ำหนึง่ ภายในถ้ำมีลวดลายท่ีสวยงาม
สวนดอกเก๊กฮวย  ไรวั่งธาร ไรน่ายพล  กำลังกลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮติของนักท่องเท่ียว
อำเภอกัลยาณีวัฒนา  อำเภอนา่เท่ียว ต้ังอยู่บนเทือกเขาสูงรายล้อม ด้วยป่าสน
บรรยากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี  

อาหาร
เช้า           ท่ีโฮมสตย์
กลางวัน     อิสระร้านอาหาร
เย็น           อิสระร้านอาหาร

ท่ีพัก บ้านวิวน้ำ แค้มป้ิง แอนด์ ร ีสอร์ท หรืออ่ืนๆ

วันท่ี 2
โฮมสเตย์ สะะเมิง - ไรส่ตรอเบอรี ่- น้ำพุร้อนโป่งกวาว - ทุ่งดอกเก๊กฮวย - อ.กัลยาณวัิฒนา

วันท่ี 3
โฮมสเตย์ - โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ - หมู่บ้านแม่ตะละม้ง - สะเมิง



กำหนดการ
07:30   รับทานอาหารเช้า ทีรสีอร์ท
09:30    ออกเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว บ่อน้ำพุร้อน โครงการหลวงวัดจันทร์
วัดจันทร์
13:30    เดินทางต่อยัง บ้านห้วยฮอ่ม วัดจันทร์ จุดชมวิวพระธาตุ
เดินทางกลับสู่สะเมิง เช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว บ่อน้ำพุร้อน บ้านเหมืองแรบ่่อน้ำพุร้อนขนาดเล็กสำหรับต้มใข่ได้

โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์  อากาศเย็นสบายตลอดปี เท่ียวได้ทุกฤดู
บ้านห้วยฮ่อม เป็นเครอืข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนเหล่อชอ
ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของ 3 หมู่บ้าน คือ  บ้านห้วยฮอ่ม
บ้านดอยตุง และบ้านห้วยครก 
วัดห้วยฮ่อม วัดเพียงแหง่เดียวซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน 
วิหารแว่นตาดำ วัดจันทร์ สิ่งศักดิ์ สิทธ ิ์คู่อำเภอและเป็นวัดท่ีมีวิหารแปลกจากวิหารท่ัวไป
จุดชมวิวพระธาตุ ไม่ควรพลาดการชมวิวในมุมสูงของตัวอำเภอกัลยาณวัิฒนา  

อาหาร
เช้า           ท่ีโฮมสตย์
กลางวัน     อิสระร้านอาหาร
เย็น           อิสระร้านอาหาร

ท่ีพัก ภูผาวิวดอย รีสอร์ท หรอือื่นๆ

วันท่ี 3
โฮมสเตย์ - โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ - หมู่บ้านแม่ตะละม้ง - สะเมิง

วันท่ี 4
สะเมิง - สถานเีกษตรหลวงปางดะ  - อทุยานราชพฤกษ์ - วัดดอยคำ - สนามบินเชียงใหม่ -
ดอนเมือง



กำหนดการ
09:00   เช็คเอ้าท์ท่ีพัก เดินทางสู่สถานเีกษตรหลวงปางดะ 
10:00   เดินทางต่อยัง อุทยานราชพฤกษ์ วัดดอยคำ
13:30    กลับสู่ตัวเมือง หากยังเวลาสามารถชมสถานท่ีเท่ียวตามท่ีลูกค้าต้องการได้
17:30    เดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:55    เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชียเท่ียวบินท่ี FD
3430
21:05     ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ   

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว สถานีเกษตรหลวงปางดะ  เป็นสถานวิีจัยหนึง่ในสี่ของมูลนธิโิครงการหลวง

เป็นศูนย์การเรยีนรู้ การขยายพันธ ุ์ ไม้ผล 
อุทยานราชพฤกษ์  หรอื สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์
วัดพระธาตุดอยคำ  นมัสการหลวงพ่อทันใจ 
หากมีเวลาแวะสถานท่ีท่องเท่ียวในตัวเมืองและซื้ อของฝากก่อนเดินทางสู่สนามบิน

อาหาร
เช้า          ท่ีโฮมสตย์
กลางวัน    อิสระร้านอาหาร

วันท่ี 4
สะเมิง - สถานเีกษตรหลวงปางดะ  - อทุยานราชพฤกษ์ - วัดดอยคำ - สนามบินเชียงใหม่ -
ดอนเมือง

ราคาน้ีรวม

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
ค่าท่ีพัก 3 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน (กรณเีศษ เสรมิเตียงพัก 3 ท่าน)
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีสำหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย
น้ำดื่มระหว่างเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

ราคาน้ีไม่รวม  



ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ
ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนอืจากรายการระบุ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1121

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1121
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