
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ันที่ 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์แถว F 

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) เจา้หนา้ท่ีทวัร์ใหก้ารตอ้นรับ อาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระ และ
เช็คอิน 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวดัเชียงใหม่ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เทีย่วบินที ่PG215 
09.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ....  

นาํท่านสู่ แม่ก าปอง เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตั้งอยูท่่ามกลางขนุเขา มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีลาํธาร
ไหลผา่นหมู่บา้น และป่าไมท่ี้สมบูรณ์ สภาพอากาศท่ีน่ีจึงเยน็สบายตลอดปี ด่ืมดํ่าธรรมชาตินํ้ าตกแม่กาํปอง 
เดินชมวิถีชีวิตชาวบา้น ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จิบกาแฟยามบ่าย ท่ีร้าน The Giant Chiang Mai ร้านกาแฟบน
ตน้ไมสุ้ดฮิต  

 

  
 

   
 

  

วนัแรก: กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) - เชียงใหม่ - แม่ก าปอง - วดัพระธาตุดอยค า 



 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกแก่การท่องเทีย่ว 

นาํท่านเดินทางสู่ “วดัพระธาตุดอยค า” ตั้งอยูบ่ริเวณดอยคาํ ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษห่์างจากตวัเมือง
ประมาณ 10 กิโลเมตร จึงกลายเป็นสถานหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปขอพรจาก “หลวงพ่อทนัใจ” เป็นพระวดั
คู่บา้นคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปี และถือวา่เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นสถานอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิเป็นศูนยร์วมนํ้าใจของผูท่ี้นบัถือศาสนาพุทธเลยก็วา่ได ้
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร  

 น าท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พัก โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ (SHANGRI LA 
HOTEL CHIANG MAI) หรือระดับเทยีบเท่า 

    
 
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร  

 นาํท่านเดินทางสู่ อ.แม่วาง จากนั้นนาํท่านลงสู่ลาํธาร ล่องแพไม้ไผ่ เส้นทางท่ีแม่วางเป็นเส้นทางล่องแพไม้

ไผ ่ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดในเชียงใหม่ ต่ืนเตน้ ทา้ทายตลอดสายนํ้ าแม่วาง ให้ทุกท่านไดส้นุกอยา่งเต็มท่ี พร้อม
สัมผสัววิริมนํ้าสองขา้งทางทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 

 

วนัที่สอง: แม่วาง - ล่องแพไม้ไผ่ - MORI FRAM 



  
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 นาํท่านสู่ MORI NATURAL FARM โมริ เนเชอรัลฟาร์ม คาเฟ่ ฟาร์มเล็กๆ และบา้นพกัสไตล์

ญ่ีปุ่น นอกจากน้ียงัมีววิสวยๆ และเจา้หมาอาคิตะ 3 ตวั ท่ีช่ือวา่ พี่โบชิ พี่มิกิ พี่ฮาชิ และพี่หมาพนัธ์ุโกลเดน้ ท่ีช่ือ
วา่พี่แมกซ์ ท่านจะไดส้ัมผสักบักล่ินไอสไตลช์นบทญ่ีปุ่นท่ามกลางขนุเขา พร้อมจิบชา กาแฟยามบาย ชิล ชิล... 

(บริการ Afternoon Tea) 
 

    
 

น าท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พัก ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท (PANVIMAN CHIANGMAI SPA 
RESORT) หรือระดับเทยีบเท่า 

   
 



 
 

     
 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร  
 สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่ทีพ่กั.... 
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร  

 นาํท่านเดินทางข้ึนสู่ ดอยม่อนแจ่ม สถานท่ีพกัแห่งใหม่ของโครงการหลวง เพิ่งเปิดตวัไม่เม่ือปลายปี 2552 

เป็นพื้นท่ีบนสันเขาในระดบัความสูงประมาณ1,350 เมตรจากระดบันํ้าทะเล บริเวณหมู่บา้นมง้หนองหอย อาํเภอ
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  

นาํท่าน ชมววิดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของทุ่งดอกไม ้ร้านขายของท่ีระลึก ผกัผลไมเ้มืองหนาวท่ีชาวบา้น

นาํมาขาย เม่ือใกลถึ้งม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถขา้งล่างไม่อนุญาตให้นาํรถข้ึนไป จากนั้นเดินข้ึนไปประมาณ 200 
เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ชมทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนาว ตั้งอยู่ในพื้นท่ีของโครงการการหลวงเดิม 
ดอกไมไ้ร่ดอกลมหนาว เป็นทุ่งกวา้งในพื้นท่ีลดหลัน่ไปภูเขา เห็นวิวของแปลงผกัขั้นบนัไดอยูเ่บ้ืองหนา้ ซ่ึงทุ่ง
ดอกไมมี้ให้ชมแบบเต็มอ่ิมในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไป ภายในไร่ดอกลมหนาว เต็มไปด้วย
ดอกไมห้ลากหลายพนัธ์ุ ทั้งทุ่งดอกเวอร์บีน่า ดอกคอสมอส ดอกหงอนไก่สีแดง ดอกกระดาษหลากสี ท่ีปลูก
แซมกนั เดินไปถ่ายรูปกบั สกายวอล์คม่อนแจ่ม ตั้งอยูติ่ดกบัไร่สตรอเบอร่ีปลายฟ้า เป็นทางเดินไมไ้ผแ่บบสั้นๆ 
ระหวา่งทางเดินประดบัดย้ดอกไมเ้มืองหนาวสีสันสดใส สามารถยืนชมวิว ถ่ายภาพ วิวทิวทศัน์ของภูเขาท่ีเรียง
รายสลบัซบัซอ้นท่ีสามารถหยุดยืนชมไดทุ้กจุด นอกจากน้ีบริเวณดา้นหนา้ยงัมีบริการเช่าชุดแบบชนเผา่แบบมง้ 

ใหเ้ช่าใส่ถ่ายภาพดว้ย (รวมสวนดอกไม้ และ SkyWalk) 
 
 

วนัที่สาม: ม่อนแจ่ม (สวนดอกไม้+SkyWalk) - วดัป่าดาราภริมย์ - ตลาดวโรรส -  



 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกแก่การท่องเทีย่ว 

 นาํท่านเยี่ยมชม วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นวดัท่ีมีความสวยงามแห่งหน่ึงของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติด

อนัดบัตน้ๆ ของวดัในเชียงใหม่ ส่ิงก่อสร้างลว้นมีความวิจิตร ในสถาปัตยกรรมแบบลา้นนา วดัป่าดาราภิรมยมี์
ความสาํคญัเป็นพระอารามหลวงแห่งท่ี 7 ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

  
 

นาํท่านชอ้ปป้ิงท่ี กาดหลวง หรือ ตลาดวโรรส ถือเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ และเป็น

ตลาดเก่าแก่ท่ีมีประวติัอนัยาวนานมานบัร้อยปี นกัท่องเท่ียวหรือคนเชียงใหม่เอง ก็จะตอ้งมาจบัจ่ายหาซ้ือขา้ว
ของกนัยงักาดหลวงแห่งน้ี ตลาดแห่งน้ียงัมีสินคา้ต่างๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวมกัจะมาหาซ้ือของฝากกนัเสียส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะสินคา้อาหารพื้นเมืองท่ีข้ึนช่ือจาํพวกไส้อัว่ แหนม นํ้าพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภณัฑ์ผกั ผลไมแ้ปรรูป 
นอกจากน้ียงัมีแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองราคาถูกอีกมากมาย  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่... 
19.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เทีย่วบินที ่PG220 
20.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 



อตัราค่าบริการ 
ส าหรับผู้ใหญ่/เดก็  

ราคา 14,900 บาท/ท่าน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
พกัห้องเดียว เพิม่ท่านละ 4,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม  
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย ์
2. ค่าภาษีเช้ือเพลิง และสนามบิน 
3. นํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสาํหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 กก. 
4. ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุในโปรแกรม หรือระดบัเทียบเท่า 
5. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ พร้อมคนขบั 
6. ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
7. ค่าเคร่ืองด่ืม และของวา่ง บริการบนรถระหวา่งเดินทาง 
8. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในโปรแกรม 
9. ค่าประกนัการเดินทาง 
10. ค่ามคัคุเทศกน์าํเท่ียว  

 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
2. ค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ทั้งหมดท่ีสั่งเพิ่ม เช่นโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์, ใช้

จ่ายส่วนตวั ฯลฯ  

3. ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ 300 บาท 
 

 
เง่ือนไขการจองทวัร์และช าระเงิน 

ช าระเงนิมัดจ า 5,000 บาท/ท่าน หลงัจากการทาํการจองภายใน 2 วนั 

และชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  
 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป   คืนเงินค่าทวัร์บางส่วนโดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
- ยกเลิกก่อนเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่ามดัจาํทวัร์ทั้งหมด และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี) 
- ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัร์เตม็จาํนวน 

 
 



หมายเหตุ 
- การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป 
- บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยท่ีไม่อาจแกไ้ขได ้
- บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดการยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง คาํางของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

- การงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องบริการคืน
ได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 

 
 


