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      แอ่วเชียงใหม่ – ดอยม่อนแจ่ม - บ้ำนแม่ก ำปอง  5 วนั  
                  ชมทุ่งดอกเวอร์บีน่ำ - ถ่ำยรูปคู่กบัคิงคองยักษ์ 
                            โดยรถโค้ชปรับอำกำศ (BUS)                                                                       
     ดอยม่อนแจ่ม ทุ่งดอกเวอร์บีน่ำ หมู่บ้ำนแม่ก ำปอง ห้วยตึงเฒ่ำ  ดอยสุเทพ  วดัศรีสุพรรณ 
                                                                             ( พกัเชียงใหม่ 2 คืน ) 
 

 

รุ่งเรืองทัวร์ฮอลเิดย์ ขอน ำท่ำนสู่ดินแดนเอ้ืองเหนือ เมืองแห่งกำรท่องเท่ียว สัมผสัหมู่มวลดอกไมง้ำมท่ำมกลำงบรรยำกำศ
ท่ีหนำวเยน็ ณ ดอยม่อนแจ่ม  สัมผสัธรรมชำติ บำ้นเลก็ในป่ำใหญ่ ณ หมู่บ้ำนแม่ก ำปอง ประทบัใจกบัประติมำกรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของนครลำ้นนำ  ท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน อำหำรทอ้งถ่ินแสนอร่อย มคัคุเทศกแ์ละทีมงำนบริกำรท่ำนตลอดกำร
เดินทำงท่ีแสนสุขสะดวกสบำยกบักำรท่องเท่ียวตลอดกำรเดินทำง ประทบัใจกบัทีมงำนท่ีช ำนำญงำนอยำ่งเป็นกนัเอง  

ก ำหนดกำรเดินทำง  30 ธันวำคม 2563 – 03 มกรำคม 2564  

รำยละเอยีดกำรเดินทำง 

http://www.roongruangtours2010.com/
mailto:roongruangtours@hotmail.com
http://www.logothailand.com/product.detail.php?lang=th&cat=&id=1010037##
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วันแรก กรุงเทพ –  เชียงใหม่ 

18.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมำย เจำ้หนำ้ท่ีบริษทัทวัร์ใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก 
19.00 น. ออกเดินทำงสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถโค้ชปรับอำกำศ บริกำรอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืมบนรถ   
 

วันท่ีสอง เชียงใหม่ - ดอยม่อนแจ่ม – ทุ่งดอกเวอร์บีน่ำ – ถนนคนเดิน 

เช้ำ อรุณสวสัด์ิ ณ จ.เชียงใหม่   
    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร 

หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงโดยรถตูป้รับอำกำศ เดินทำงสู่  
ดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม น ำท่ำนเดินชมแปลงผกั ดอกไมเ้มือง
หนำว สูดอำกำศบิรสุทธ์ิ ชมทะเลหมอก กอดภูเขำ จิบกำแฟ 
จิบชำสมุนไพรของโครงกำรหลวง เพลิดเพลินกบัไอเยน็เบำๆ 
นัง่ซุมชมทิวเขำสลบัซบัซอ้น ส่วนอีกฝ่ังชมควำมสวยงำมของ
แปลพืชผกัเมืองหนำวแปลงสตอเบอร์ร่ี ของโครงกำรหลวง
หนองหอย 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำร  
บ่ำย  น ำท่ำนชมควำมงดงำมของ ทุ่งดอกเวอร์บีน่ำ ณ ย่ิงยงสวน

ดอกไม้ ใหท้่ำนถ่ำยภำพเก็บควำมประทบัใจพร้อม ชมทุ่งดอก
เวอร์บีนำ สีม่วงสดใส บำนสะพร่ังท่ำมกลำงวิวภูเขำเขียวขจี
ท่ีโอบลอ้ม พร้อมสัมผสักบัสำยหมอกบำงเบำในยำมเชำ้ และ
อำกำศท่ีเยน็สบำยตลอดปี  ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำนเดินทำง
กลบัสู่ตวัเมืองเชียงใหม่  

เย็น อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย ณ ถนนคนเดิน 
  พกัโรงแรมระดับมำตรฐำน จ.เชียงใหม่ 
 

วันท่ีสำม หมู่บ้ำนแม่ก ำปอง -  น ้ำตกแม่ก ำปอง – ศูนย์พฒันำโครงกำรหลวงตีนตก - เชียงใหม่ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
หลังอำหำรเช้ำน ำท่ำน เ ดินทำงสู่  หมู่บ้ำนแม่ก ำปอง   หมู่บ้ำนเล็กๆ   ตั้ งอยู่ท่ ำมกลำงขุนเขำ มี
ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีล ำธำรไหลผ่ำนหมู่บำ้น และป่ำไมท่ี้สมบูรณ์ สภำพ อำกำศท่ีน่ีจึงเยน็
สบำยตลอดปี ด่ืมด ่ำธรรมชำติน ้ำตกแม่ก ำปอง เดินชมวิถีชีวิตชำวบำ้น ถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั จิบกำแฟยำมบ่ำย 
ท่ีร้ำน The Giant Chiang Mai ร้ำนกำแฟบนตน้ไมสุ้ดฮิต  

เท่ียง  อสิระอำหำรกลำงวันตำมอธัยำศัย 
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ น ้ำตกแม่ก ำปอง ร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้น่ำนัง่
ชิลสุดๆ จำกนั้นน ำท่ำนแวะชม ศูนย์พฒันำโครงกำรหลวง
ตีนตก พร้อมเลือกซ้ือของฝำก เป็นอีกหน่ึงศูนยฯ์ ท่ีเกิดจำก
น ้ำพระทยัและ พระวิสัยทศัน์ อนักวำ้งไกลขององค์
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว ก่อสร้ำง เพื่อเป็นแหล่งพฒันำ 
สำธิต และส่งเสริมกำรเพำะเห็ดหอม และกำแฟใหเ้ป็นอำชีพ
เสริมใหแ้ก่ รำษฎรนอกเหนือจำกกำรปลูกเม่ียง โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหเ้กษตรมีรำยไดเ้สริมนอกจำกกำรปลูกเม่ียง   

เย็น อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย      
    พกัโรงแรมระดับมำตรฐำน จ.เชียงใหม่ 

            

วันท่ีส่ี วัดพระธำตุดอยสุเทพฯ – ห้วยตึงเฒ่ำ – วัดศรีสุพรรณ - ร้ำนวนัสนันท์ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดพระธำตุดอยสุเทพรำชวรวิหำร  ก่อสร้ำงตำมแบบศิลปะลำ้นนำ มีเจดียท์รงเชียง
แสน ฐำนสูงยอ่มุมระฆงัทรงแปดเหล่ียมปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชั้น ลำนเจดียเ์ป็นจุดชมทิวทศัน์เมืองเชียงใหม่ ทำง
ขึ้นเป็นบนัไดนำคเจ็ดเศียรก่อปูน  

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร  
 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ห้วยตึงเฒ่ำ ชมบรรยำกำศทุ่งนำกวำ้ง

ใกลเ้มืองเชียงใหม่ ถ่ำยภำพกบั หุ่นฟำงคิงคองยักษ์ ท่ีอ่ำงเก็บน ้ำ
หว้ยตึงเฒ่ำ สถำนท่ีพกัผอ่นของชำวเชียงใหม่ ท่ีสร้ำงควำมต่ืนเตน้
และดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเดินทำงมำถ่ำยภำพหุ่นคิงคองและชม
บรรยำกำศทุ่งนำสีเขียวท่ีมีภูเขำเป็นฉำกหลงัอยำ่งไม่ขำดสำย มี
สะพำนไมไ้ผท่อดยำวกลำงนำ นอกจำกน้ียงัมีกระท่อมกลำงนำ 
ซ่ึงเปิดใหบ้ริกำรเป็นท่ีพกัอีกดว้ย ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำน
เดินทำงสู่ตวัเมืองเชียงใหม่ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดศรี
สุพรรณ เป็นวดัเก่ำแก่แห่งหน่ึงใน จ.เชียงใหม่ สร้ำงขึ้นใน พ.ศ.
2043  ชมอุโบสถเงินหลงัแรกของโลก อุโบสถขนำดไม่ใหญ่มำก 
(สุภำพสตรีหำ้มเขำ้อุโบสถ)รูปทรงสถำปัตยกรรมท ำไดส้วยมำก 
มีควำมงดงำม อ่อนชอ้ย ดูคลำ้ยกบัวดัร่องขุ่น จ.เชียงรำย น ำท่ำน
เก็บภำพควำมประทบัใจจนถึงเวลำท่ีเหมำะสม  ไดเ้วลำ
พอสมควร น ำท่ำนอิสระชอ้ปป้ิงของฝำก ณ ร้ำนวนัสนันท์ อำทิ
เช่น อำหำรพื้นเมืองและอำหำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตร
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ภำคเหนือ มีช่ือเสียงจำกผลิตภณัฑ ์"แหนมไบโอเทค" ท่ีผ่ำนกระบวนกำรหมกัแบบพิเศษ สำมำรถรับประทำนได้
ทนัที และยงัมีอำหำรเหนือส ำเร็จรูป ทั้งน ้ำพริกหนุ่ม น ้ำพริกอ่อง ต ำขนุน แกงฮงัเลหมูหรือไก่ ลำบหมูเชียงใหม่ 
ต ำขนุน ฯลฯ 

เย็น  บริกำรอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร 
  ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
 

วันท่ีห้ำ กรุงเทพฯ  

05.00 น.  ถึงกรุงเทพ โดยสวสัดิภำพและควำมประทบัใจ 
 

***************************************************************** 
อตัรำค่ำบริกำร            

ผู้ใหญ่ รำคำท่ำนละ       8,980    บำท (พกัห้องละ 2ท่ำน ) 

เด็ก 2-11 ขวบ รำคำท่ำนละ   6,980  บำท (พกัรวมกบัผู้ปกครองไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดี่ยวเพิม่ ท่ำนละ        2,000    บำท 

หมำยเหตุ ชำวต่ำงชำตต้ิองจ่ำยเพิม่ค่ำเข้ำอุทยำนแห่งชำติ 
อตัรำนีร้วม  
ค่ำพำหนะ / ท่ีพกั / อำหำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำมคัคุเทศกน์ ำเท่ียว / ค่ำประกนัอุบติัเหตุใน
วงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท เง่ือนไขตำมกรมธรรม ์ 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือรำยกำรท่องเท่ียว /ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % / ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 
ส่ิงท่ีควรนำติดตัวไปด้วย เส้ือกนัหนำว,แวน่กนัแดด,ครีมทำผิว,กลอ้งถ่ำยรูป,ยำประจ ำตวั  
 
เง่ือนไขกำรสมัคร บัตรซ้ือแล้วไม่รับคืน  
- เวลำสมคัรช ำระเงินทั้งหมด หรือมดัจ ำคร้ังแรกท่ีละ 2,000 บำท ท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 14 วนั  

กรุณำโอนเงินมัดจ ำ หรือ จ่ำยหมด มำท่ี 

ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลกัษณะวิลำศ  

เลขท่ีบัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงลำพ ู(บัญชีออมทรัพย์)  
 

- ถำ้เล่ือนกำรเดินทำงจะตอ้งแจง้ใหท้ำงบริษทัฯทรำบล่วงหนำ้ 15 วนั และทำงบริษทัฯ จะหกัไว ้25% ของรำคำทวัร์  
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- ระหวำ่งกำรเดินทำงถำ้ท่ำนไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะถือว่ำสละสิทธ์ิไม่อำจเรียกร้องเงินหรือส่วน
บริกำรท่ีขำดไปได ้ 
- โปรแกรมกำรเดินทำง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวงแต่ยติุธรรมส ำหรับท่ำน
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้  
 

บัตรซ้ือแล้วไม่รับคืน 
 
 

 
 


