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 NC.03  แอ๋วเชียงใหม่  ดอยม่อนแจ่ม แม่กําปอง 

      แอ่วเชียงใหม่ – ดอยม่อนแจ่ม - บ้านแม่กาํปอง  5 วนั  
                  ชมทุ่งดอกเวอร์บีน่า - ถ่ายรูปคู่กับคิงคองยักษ์ 

                            โดยรถโค้ชปรับอากาศ (BUS)                                                                       

     ดอยม่อนแจ่ม ทุ่งดอกเวอร์บีน่า หมู่บ้านแม่กาํปอง ห้วยตึงเฒ่า  ดอยสุเทพ  วัดศรีสุพรรณ 

                                                                             ( พกัเชียงใหม่ 2 คนื ) 

 

 

รุ่งเรืองทัวร์ฮอลิเดย์ ขอนาํทา่นสู่ดินแดนเอ้ืองเหนือ เมืองแห่งการท่องเที่ยว สมัผสัหมู่มวลดอกไมง้ามท่ามกลางบรรยากาศที่

หนาวเยน็ ณ ดอยม่อนแจ่ม  สมัผสัธรรมชาติ บา้นเล็กในป่าใหญ่ ณ หมู่บ้านแม่กําปอง ประทบัใจกบัประติมากรรมที่เป็นเอกลกัษณ์

ของนครลา้นนา  ที่พกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน อาหารทอ้งถ่ินแสนอร่อย มคัคุเทศกแ์ละทีมงานบริการท่านตลอดการเดินทางที่แสนสุข

สะดวกสบายกบัการท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง ประทบัใจกบัทีมงานท่ีชาํนาญงานอยา่งเป็นกนัเอง  

กาํหนดการเดนิทาง  30 ธันวาคม 2563 – 03 มกราคม 2564  

วันแรก กรุงเทพ –  เชียงใหม่ 

18.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย เจา้หนา้ที่บริษทัทวัร์ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

19.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารว่างพร้อมเคร่ืองดื่มบนรถ  

 

วันที่สอง เชียงใหม่ - ดอยม่อนแจ่ม – ทุ่งดอกเวอร์บีน่า – ถนนคนเดิน 
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เช้า อรุณสวสัด์ิ ณ จ.เชียงใหม่   

    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ เดินทางสู่  ดอย

ม่อนแจ่ม อ.แม่ริม นาํท่านเดินชมแปลงผกั ดอกไมเ้มืองหนาว 

สูดอากาศบิรสุทธ์ิ ชมทะเลหมอก กอดภูเขา จิบกาแฟ จิบชา

สมุนไพรของโครงการหลวง เพลิดเพลินกบัไอเยน็เบาๆ นัง่ซุม

ชมทิวเขาสลบัซบัซอ้น ส่วนอีกฝ่ังชมความสวยงามของแปล

พชืผกัเมืองหนาวแปลงสตอเบอร์ร่ี ของโครงการหลวงหนอง

หอย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  

บ่าย  นําท่านชมความงดงามของ  ทุ่ งดอกเวอร์บีน่า ณ ยิ่งยงสวน

ดอกไม้ ให้ท่านถ่ายภาพเก็บความประทบัใจพร้อม ชมทุ่งดอก

เวอร์บีนา สีม่วงสดใส บานสะพร่ังท่ามกลางวิวภูเขาเขียวขจีท่ี

โอบลอ้ม พร้อมสัมผสักบัสายหมอกบางเบาในยามเชา้ และอากาศที่เยน็สบายตลอดปี  ไดเ้วลาพอสมควรนาํ

ท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองเชียงใหม่  

เย็น อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน 

  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน จ.เชียงใหม่ 

 

วันที่สาม หมู่บ้านแม่กําปอง -  นํ้าตกแม่กําปอง – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก - เชียงใหม่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

หลงัอาหารเช้านาํท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กําปอง  หมู่บา้น

เล็กๆ  ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม

สมบูรณ์ มีลาํธารไหลผ่านหมู่บา้น และป่าไมท้ี่สมบูรณ์ สภาพ 

อากาศที่น่ีจึงเยน็สบายตลอดปี ด่ืมดํ่าธรรมชาตินํ้ าตกแม่กาํปอง 

เดินชมวถีิชีวติชาวบา้น ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จิบกาแฟยามบ่าย ท่ี

ร้าน The Giant Chiang Mai ร้านกาแฟบนตน้ไมสุ้ดฮิต  

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ นํ้าตกแม่กําปอง ร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้น่านัง่ชิลสุดๆ จากนั้นนาํท่านแวะชม ศูนย์พัฒนาโครงการ

หลวงตีนตก พร้อมเลือกซ้ือของฝาก เป็นอีกหน่ึงศูนยฯ์ ที่เกิดจากนํ้ าพระทยัและ พระวสิยัทศัน์ อนักวา้งไกลขององค์

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ก่อสร้าง เพือ่เป็นแหล่งพฒันา สาธิต และส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม และกาแฟใหเ้ป็น

อาชีพเสริมใหแ้ก่ ราษฎรนอกเหนือจากการปลูกเม่ียง โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรมีรายไดเ้สริม

นอกจากการปลูกเม่ียง   

เย็น อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย      

    พักโรงแรมระดับมาตรฐาน จ.เชียงใหม่ 

 



                                 

 

            

วันที่ส่ี วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ – ห้วยตึงเฒ่า – วัดศรีสุพรรณ - ร้านวนัสนันท์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  ก่อสร้างตามแบบศิลปะลา้นนา มีเจดียท์รงเชียง

แสน ฐานสูงยอ่มุมระฆงัทรงแปดเหล่ียมปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชั้น ลานเจดียเ์ป็นจุดชมทิวทศัน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้น

เป็นบนัไดนาคเจด็เศียรก่อปูน  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากวา้ง

ใกลเ้มืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพกบั หุ่นฟางคงิคองยกัษ์ ที่อ่างเก็บนํ้ า

หว้ยตึงเฒ่า สถานที่พกัผอ่นของชาวเชียงใหม่ ที่สร้างความต่ืนเตน้

และดึงดูดใหน้กัท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพหุ่นคิงคองและชม

บรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาเป็นฉากหลงัอยา่งไม่ขาดสาย มี

สะพานไมไ้ผท่อดยาวกลางนา นอกจากน้ียงัมีกระท่อมกลางนา 

ซ่ึงเปิดใหบ้ริการเป็นที่พกัอีกดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่าน

เดินทางสู่ตวัเมืองเชียงใหม่ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วัดศรี

สุพรรณ เป็นวดัเก่าแก่แห่งหน่ึงใน จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นใน พ.ศ.

2043  ชมอุโบสถเงินหลงัแรกของโลก อุโบสถขนาดไม่ใหญ่มาก 

(สุภาพสตรีหา้มเขา้อุโบสถ)รูปทรงสถาปัตยกรรมทาํไดส้วยมาก 

มีความงดงาม อ่อนชอ้ย ดูคลา้ยกบัวดัร่องขุ่น จ.เชียงราย นาํท่านเก็บภาพความประทบัใจจนถึงเวลาที่เหมาะสม  ได้

เวลาพอสมควร นาํท่านอิสระชอ้ปป้ิงของฝาก ณ ร้านวนัสนันท์ อาทิเช่น อาหารพื้นเมืองและอาหารแปรรูปผลิตผล

ทางการเกษตรภาคเหนือ มีช่ือเสียงจากผลิตภณัฑ ์"แหนมไบโอเทค" ท่ีผา่นกระบวนการหมกัแบบพเิศษ สามารถ

รับประทานไดท้นัที และยงัมีอาหารเหนือสาํเร็จรูป ทั้งนํ้ าพริกหนุ่ม นํ้ าพริกอ่อง ตาํขนุน แกงฮงัเลหมูหรือไก่ ลาบ

หมูเชียงใหม่ ตาํขนุน ฯลฯ 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

  ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

วันที่ห้า กรุงเทพฯ  

05.00 น.  ถึงกรุงเทพ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

***************************************************************** 

อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ         8,980    บาท (พักห้องละ 2ท่าน ) 

                                เด็ก 2-11 ขวบ ราคาท่านละ  6,980  บาท (พักรวมกับผู้ปกครองไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ       2,000    บาท 

หมายเหตุ ชาวต่างชาติต้องจ่ายเพิ่มค่าเข้าอทุยานแห่งชาติ 



อัตรานี้รวม ค่าพาหนะ / ที่พกั / อาหาร / ค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ / ค่ามคัคุเทศกน์าํเที่ยว / ค่าประกนั

อุบติัเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์ 

อัตรานี้ไม่รวม  

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่อยูน่อกเหนือรายการท่องเที่ยว /ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % / ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

ส่ิงที่ควรนาติดตัวไปด้วย เส้ือกนัหนาว,แวน่กนัแดด,ครีมทาผวิ,กลอ้งถ่ายรูป,ยาประจาํตวั  

เงื่อนไขการสมัคร บัตรซ้ือแล้วไม่รับคนื  

- เวลาสมคัรชาํระเงินทั้งหมด หรือมดัจาํคร้ังแรกที่ละ 2,000 บาท ท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง 14 วนั  

กรุณาโอนเงินมัดจํา หรือ จ่ายหมด มาที ่

ช่ือบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ  

เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลาพู (บัญชีออมทรัพย์)  

- ถา้เล่ือนการเดินทางจะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้ 15 วนั และทางบริษทัฯ จะหกัไว ้25% ของราคาทวัร์  

- ระหวา่งการเดินทางถา้ท่านไม่ไดท่้องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือวา่สละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการ

ที่ขาดไปได ้ 

- โปรแกรมการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพือ่ความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยติุธรรมสาํหรับท่านโดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

 

บัตรซ้ือแล้วไม่รับคนื 

 

 

 

 


