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NC.03 แอ๋ วเชียงใหม่ ดอยม่ อนแจ่ ม แม่ กําปอง

แอ่ วเชียงใหม่ – ดอยม่ อนแจ่ ม - บ้ านแม่ กาํ ปอง 5 วัน
ชมทุ่งดอกเวอร์ บีน่า - ถ่ ายรู ปคู่กับคิงคองยักษ์
โดยรถโค้ ชปรับอากาศ (BUS)

ดอยม่ อนแจ่ ม ทุ่งดอกเวอร์ บีน่า หมู่บ้านแม่ กาํ ปอง ห้ วยตึงเฒ่ า ดอยสุ เทพ วัดศรีสุพรรณ
( พักเชียงใหม่ 2 คืน )

รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ ขอนําท่านสู่ดินแดนเอื้องเหนือ เมืองแห่งการท่องเที่ยว สัมผัสหมู่มวลดอกไม้งามท่ามกลางบรรยากาศที่
หนาวเย็น ณ ดอยม่ อนแจ่ ม สัมผัสธรรมชาติ บ้านเล็กในป่ าใหญ่ ณ หมู่บ้านแม่ กําปอง ประทับใจกับประติมากรรมที่เป็ นเอกลักษณ์
ของนครล้านนา ที่พกั ระดับมาตรฐาน 2 คืน อาหารท้องถิ่นแสนอร่ อย มัคคุเทศก์และทีมงานบริ การท่านตลอดการเดินทางที่แสนสุข
สะดวกสบายกับการท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง ประทับใจกับทีมงานที่ชาํ นาญงานอย่างเป็ นกันเอง

กําหนดการเดินทาง 30 ธันวาคม 2563 – 03 มกราคม 2564

วันแรก
18.00 น.
19.00 น.

กรุงเทพ – เชียงใหม่
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริ ษทั ทัวร์ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารว่ างพร้ อมเครื่องดื่มบนรถ

วันที่สอง

เชียงใหม่ - ดอยม่ อนแจ่ ม – ทุ่งดอกเวอร์ บีน่า – ถนนคนเดิน

เช้ า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

อรุ ณสวัสดิ์ ณ จ.เชียงใหม่
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ เดินทางสู่ ดอย
ม่ อนแจ่ ม อ.แม่ ริม นําท่านเดินชมแปลงผัก ดอกไม้เมืองหนาว
สูดอากาศบิรสุทธิ์ ชมทะเลหมอก กอดภูเขา จิบกาแฟ จิบชา
สมุนไพรของโครงการหลวง เพลิดเพลินกับไอเย็นเบาๆ นัง่ ซุม
ชมทิวเขาสลับซับซ้อน ส่วนอีกฝั่งชมความสวยงามของแปล
พืชผักเมืองหนาวแปลงสตอเบอร์รี่ ของโครงการหลวงหนอง
หอย
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
นํา ท่ า นชมความงดงามของ ทุ่ ง ดอกเวอร์ บี น่ า ณ ยิ่ ง ยงสวน
ดอกไม้ ให้ท่านถ่ายภาพเก็บความประทับใจพร้อม ชมทุ่งดอก
เวอร์ บีนา สี ม่วงสดใส บานสะพรั่งท่ามกลางวิวภูเขาเขียวขจีที่
โอบล้อม พร้อมสัมผัสกับสายหมอกบางเบาในยามเช้า และอากาศที่เย็นสบายตลอดปี ได้เวลาพอสมควรนํา
ท่านเดินทางกลับสู่ตวั เมืองเชียงใหม่
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน จ.เชียงใหม่
หมู่บ้านแม่ กําปอง - นํ้าตกแม่ กําปอง – ศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงตีนตก - เชียงใหม่
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านําท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านแม่ กําปอง หมู่บา้ น
เล็ กๆ ตั้ง อยู่ท่ ามกลางขุน เขา มี ท รัพ ยากรธรรมชาติ ที่อุ ด ม
สมบูรณ์ มีลาํ ธารไหลผ่านหมู่บา้ น และป่ าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพ
อากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี ดื่มดํ่าธรรมชาติน้ าํ ตกแม่กาํ ปอง
เดินชมวิถีชีวติ ชาวบ้าน ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย จิบกาแฟยามบ่าย ที่
ร้ าน The Giant Chiang Mai ร้านกาแฟบนต้นไม้สุดฮิต
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ นํ้าตกแม่ กําปอง ร่ มรื่ นไปด้วยต้นไม้ น่านัง่ ชิลสุดๆ จากนั้นนําท่านแวะชม ศูนย์ พัฒนาโครงการ
หลวงตีนตก พร้อมเลือกซื้อของฝาก เป็ นอีกหนึ่งศูนย์ฯ ที่เกิดจากนํ้าพระทัยและ พระวิสยั ทัศน์ อันกว้างไกลขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ก่อสร้าง เพือ่ เป็ นแหล่งพัฒนา สาธิต และส่งเสริ มการเพาะเห็ดหอม และกาแฟให้เป็ น
อาชีพเสริ มให้แก่ ราษฎรนอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริ มให้เกษตรมีรายได้เสริ ม
นอกจากการปลูกเมี่ยง
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน จ.เชียงใหม่

วันที่สี่
เช้ า

วัดพระธาตุดอยสุ เทพฯ – ห้ วยตึงเฒ่ า – วัดศรีสุพรรณ - ร้ านวนัสนันท์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุ เทพราชวรวิหาร ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดียท์ รงเชียง
แสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิ ดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดียเ์ ป็ นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้น
เป็ นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ห้ วยตึงเฒ่ า ชมบรรยากาศทุ่งนากว้าง
ใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพกับ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ ที่อ่างเก็บนํ้า
ห้วยตึงเฒ่า สถานที่พกั ผ่อนของชาวเชียงใหม่ ที่สร้างความตื่นเต้น
และดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพหุ่นคิงคองและชม
บรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาเป็ นฉากหลังอย่างไม่ขาดสาย มี
สะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางนา นอกจากนี้ยงั มีกระท่อมกลางนา
ซึ่งเปิ ดให้บริ การเป็ นที่พกั อีกด้วย ได้เวลาพอสมควรนําท่าน
เดินทางสู่ตวั เมืองเชียงใหม่ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดศรี
สุ พรรณ เป็ นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นใน พ.ศ.
2043 ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก อุโบสถขนาดไม่ใหญ่มาก
(สุภาพสตรี หา้ มเข้าอุโบสถ)รู ปทรงสถาปั ตยกรรมทําได้สวยมาก
มีความงดงาม อ่อนช้อย ดูคล้ายกับวัดร่ องขุ่น จ.เชียงราย นําท่านเก็บภาพความประทับใจจนถึงเวลาที่เหมาะสม ได้
เวลาพอสมควร นําท่านอิสระช้อปปิ้ งของฝาก ณ ร้ านวนัสนันท์ อาทิเช่น อาหารพื้นเมืองและอาหารแปรรู ปผลิตผล
ทางการเกษตรภาคเหนือ มีชื่อเสียงจากผลิตภัณฑ์ "แหนมไบโอเทค" ที่ผา่ นกระบวนการหมักแบบพิเศษ สามารถ
รับประทานได้ทนั ที และยังมีอาหารเหนือสําเร็จรู ป ทั้งนํ้าพริ กหนุ่ม นํ้าพริ กอ่อง ตําขนุน แกงฮังเลหมูหรื อไก่ ลาบ
หมูเชียงใหม่ ตําขนุน ฯลฯ
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร
ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
วันที่ห้า
กรุงเทพฯ
05.00 น.
ถึงกรุ งเทพ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*****************************************************************
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ราคาท่ านละ
8,980 บาท (พักห้ องละ 2ท่ าน )
เด็ก 2-11 ขวบ ราคาท่ านละ
หมายเหตุ

6,980 บาท (พักรวมกับผู้ปกครองไม่ มีเตียงเสริม)
2,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
ชาวต่ างชาติต้องจ่ ายเพิ่มค่าเข้ าอุทยานแห่ งชาติ

อัตรานี้รวม ค่าพาหนะ / ที่พกั / อาหาร / ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ / ค่ามัคคุเทศก์นาํ เที่ยว / ค่าประกัน
อุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือรายการท่องเที่ยว /ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % / ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
สิ่ งที่ควรนาติดตัวไปด้ วย เสื้อกันหนาว,แว่นกันแดด,ครี มทาผิว,กล้องถ่ายรู ป,ยาประจําตัว
เงื่อนไขการสมัคร บัตรซื้อแล้ วไม่ รับคืน
- เวลาสมัครชําระเงินทั้งหมด หรื อมัดจําครั้งแรกที่ละ 2,000 บาท ที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 14 วัน
กรุณาโอนเงินมัดจํา หรือ จ่ ายหมด มาที่
ชื่อบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ
เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิ กรไทย สาขาบางลาพู (บัญชีออมทรัพย์)
- ถ้าเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯทราบล่วงหน้า 15 วัน และทางบริ ษทั ฯ จะหักไว้ 25% ของราคาทัวร์
- ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องเงินหรื อส่ วนบริ การ
ที่ขาดไปได้
- โปรแกรมการเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงเพือ่ ความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยตุ ิธรรมสําหรับท่านโดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บัตรซื้อแล้ วไม่ รับคืน

