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รหัสโปรแกรม : 21930 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

วนัแรก (ศุกร์ 22/10/64) กรุงเทพฯ–เชียงใหม่ 

17.30 น. พร้อมกนั ณ จุดนัดพบ จุดที ่1 สวนลุมพนีิ โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัควรบริการตรวจเช็คสัมภาระในการเดินทาง 
18.00 น. ออกเดินทางไปรับคณะสมาชิก ณ จุดนัดพบที ่2 ป้ัม ปตท วภิาวดี  
18.30 น. รับคณะ ณ จุดนดัพบท่ี 2 จากนั้นออกเดินทางสู่ภาคเหนือ โดยรถโคช้ปรับอากาศ บริการอาหารมื้อเยน็(1)แบบ

ปิกนิกบนรถ พร้อมฟังเร่ืองราวท่ีน่าสนใจจากมคัคุเทศกส์นุกสนานกบักิจกรรมสันทนาการสมควรแก่เวลา
พกัผอ่นตามอธัยาศยั (พกัคา้งคืนบนรถโคช้ปรับอากาศ ) 
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วนัทีส่อง (เสาร์23/10/64) ดอยม่อนแจ่ม-ภูเกบ็ตะวนั-SKYWALKม่อนแจ่ม-ตลาดม้ง-สวนดอกไม้-วดับ้านเด่น-ไชยปราการ 

06.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ  เชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้า(2)ที ่ห้องอาหาร
ของโรงแรม 

07.00 น. เปล่ียนพาหนะเป็น รถตู้ปรับอากาศVIP ขนาด9ทีน่ั่ง ออกเดินทางสู่ ดอย
ม่อนแจ่ม “ม่อนแจ่ม” เป็นส่วนหน่ึงของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนอง
หอย ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ บนสันเขาท่ีสูงเหนือ
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,350 เมตร  

08.00 น. ถึง ม่อนแจ่ม เดินเล่นบนม่อนแจ่ม ชมบรรยากาศท่ีธรรมชาติได้
สร้างสรรคไ์วอ้ยา่งลงตวั น าท่านชม ภูเกบ็ตะวนั  LANDMARK ใหม่
เอ่ียมของม่อนแจ่ม อยูห่่างจากจุดชมววิม่อนแจ่มเพียง 20 เมตรเท่านั้น จุด
ชมววิอีกแห่งท่ีคุณจะไดรั้บชมทศันียภาพสวยงามของธรรมชาติ มี
ทางเดินลอยฟ้ายืน่ออกไปจากเนินเขา เป็นสะพานไมท่ี้ท าใหคุ้ณเขา้ใกล้
ธรรมชาติมากยิง่ข้ึน ถ่ายภาพกบัววิสวยๆกนัแบบจุใจ จากทุ่งดอกไมสี้
สวย น่ารัก ๆ ท่ีแต่งแตม้สีสันใหท่ี้น่ีสวยงามไม่แพท่ี้ไหนๆ จนถึงเวลาท่ี
เหมาะสม จากนั้นน าท่านชม SKYWALK ม่อนแจ่ม จุดชมววิแห่งใหม่
ในม่อนแจ่ม เดินเขา้มาจากทางเขา้ม่อนแจ่มจนสุดทาง  อยูด่า้นขวามือ คุณ
จะเจอกบัสะพานไมไ้ผท่อดยาวตลอดแนวเชิงเขา ยาวประมาณ 200 กวา่
เมตร สองฝ่ังสะพานประดบัดว้ยตน้สร้อยหงอนไก่สีแดงสดขนานไป
ตลอดแนว เม่ือมองลงไปดา้นล่างจะพบกบัทุ่งดอกคอสมอสสีชมพูหวาน
แกมม่วงสลบักบัสีขาว ผลิดอกบานสะพร่ังชวนหลงใหล น าทุกท่าน
ถ่ายภาพกีบดอกไมสี้สดใสอยา่งใกลชิ้ด  

12.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ตลาดม้ง  ม่อนแจ่ม อิสระใหท้่านไดชิ้มอาหารทอ้งถ่ินท่ี
มีจ าหน่ายอยูอ่ยา่งมากมาย อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการ
เทีย่วชม เก็บความประทบัใจจนถึงเวลาท่ีเหมาะสม  

บ่าย เหมาะสมกบัเวลา อ าลาดอยม่อนแจ่ม น าท่านเดินทางสู่ วดับา้นเด่น (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
15.00 น. เดินทางถึง วดับ้านเด่น หรือ วดัเด่นสะหลศีรีเมืองแกน  วดัท่ีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวยีนกนั

มาชมความสวยงามไม่ขาดสาย ภายในวดัมี
พื้นท่ีกวา้ง และมีส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่
สวยงาม  ลกัษณะรูปแบบสถาปัตยกรรม
ลา้นนาประยกุต ์น าท่านนมสัการพระธาตุ
ประจ าปีเกิดทั้ง 12 ราศี พร้อมทั้งชม  อุโบสถ 
หอไตร วหิารเสาอินทขิล กุฏิไมส้ักทองทรง
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ลา้นนา พระวหิาร พระสถูปเจดีย ์พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ อิสระเก็บภาพความสวยงามและความประทบัใจ 
จนถึงเวลาท่ีเหมาะสม แลว้เดินทางสู่ อ.ไชยปราการ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(3)ที ่ร้านอาหารท้องถิ่น หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
พกั โรงแรม พรหมประทาน อ.ไชยปราการ ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

วนัทีส่าม (อาทิตย ์25/10/64) เชียงใหม่-ดอยอ่างขาง-ฮิโนกิแลนด์-หมู่บ้านคิงคองยกัษ์ ห้วยตึงเฒ่า 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า(4)ที ่ห้องอาหารของโรงแรม  
07.30 น. น าท่านเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน ข้ึนสู่ดอยอ่างขางระหวา่งทาง ชมววิทีม่ีความสวยงามงามของดอกพญาเสือโคร่ง

หรือซากุระเมืองไทย น าท่านเก็บภาพความสวยงาม ณ จุดชมววิม่อนสน  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อจนถึง สถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง   เป็นสถานี วจิยัแห่งแรกของโครงการหลวง  เปล่ียนพื้นท่ีจากไร่ฝ่ินมาเป็นแปลงเกษตรเมือง
หนาว สภาพอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี  ใหท้่านไดช้มพนัธ์ุไมเ้มืองหนาวนานาชนิด แปลงสาธิตต่างๆ  พืชพรรณ
ไมเ้มืองหนาว เช่น กีวี,่ลาสเบอร์ร่ีพลบั,บว๊ย ฯลฯ    

12.30 น. รับประทานอาหารอาหารกลางวนั(5)ที ่ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย หลงัอาหารน าทุกท่านเดินทางสู่  ฮิโนกแิลนด์ (Hinoki Land) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเนรมิตรหมู่บา้นโบราณและ

ปราสาทของชาวญ่ีปุ่น มาไวท้่ามกลางบรรยากาศววิภูเขาท่ีสวยงาม บนพื้นท่ีกวา่ 83 ไร่  ดว้ยงบประมาณกวา่ 
1,200 ลา้นบาท  โดยบา้นและอาคารแต่ละหลงัก่อ สร้างจากไมส้นฮิโนกิท่ีมีกล่ินหอมเป็นเอกลกัษณ์ อิสระเก็บ
ภาพความประทบัใจจนถึงเวลาท่ีเหมาะสม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ LANDMARK แห่งใหม่ของเชียงใหม่ ณ หมู่
บ้านคิงคองยกัษ์ ห้วยตึงเฒ่า น าท่านถ่ายภาพกบัหุ่นฟางคิงคองยกัษ ์จนถึงเวลาท่ีเหมาะสม จากนั้นน าท่านเดินทาง
ไปทอ่งเท่ียว ณ ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด  ณ ถนนคนเดินประตูท่าแพ เลือกชมเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ 
มากมายหลายชนิด พร้อมอิสระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว  

20.30 น. เหมาะสมทกบัเวลาน าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกั โรงแรม บีพ ีระดับ3ดาว หรือเทยีบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน 

วนัทีส่ี่ (จนัทร์ 26/10/64)  ดอยแม่ก าปอง-น า้ตกแม่ก าปอง-ชมววิร้านกาแฟ-ศูนย์หัตถกรรมท าร่มบ่อสร้าง-สันก าแพง 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า(6)ที ่ห้องอาหาร  
07.30 น. อ าลาท่ีพกั เดินทางสู่ ดอยแม่ก าปอง (ใชเ้วลาเดินทาง1ชัว่โมงคร่ึง-2ชัว่โมง) 
09.00 น. เดินทางถึง หมู่บ้านแม่ก าปอง หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีหลายท่านไดย้นิคร้ังแรก อาจยงัไม่คุน้หู แต่พอไดฟั้งวา่ เป็นหมู่บา้น

เล็กๆ ในหุบเขาท่ีชาวบา้นใชชี้วติอยูก่นัอยา่งเรียบง่าย และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์บบโฮมสเตยใ์น
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาไม่ขาดสาย เพื่อสัมผสัวถีิชีวติของคนท่ีน่ี น าท่านชม น า้ตกแม่ก า
ปอง เป็นน ้าตกสุดอลงัการกลางขนุเขาท่ีจดัวา่เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดในบริเวณบา้นแม่ก าปอง 
มีทั้งหมด 7 ชั้น น ้าตกแห่งน้ียงัเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยสามารถเดินข้ึนถึง "ดอยม่อนลา้น" ยอดเขา
ท่ีสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,700 เมตร สามารถมองเห็นทิวทศัน์ไดท้ั้ง 3 จงัหวดั คือ เชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง 
จากนั้นเดินทางสู่ วดัคันธาพฤกษา หรือ วดัแม่ก าปอง ชมวหิารท่ีท าดว้ยไมส้ักทอง แกะสลกัลวดลายวจิิตรงดงาม
เป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัของชุมชนแม่ก าปอง และท่ีน่าสนใจเห็นจะเป็นโบสถก์ลางน ้าซ่ึงใชส้ าหรับ
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ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีความสวยงามและดูสงบน่ิงเป็นอยา่งยิง่ น าทุกท่านเก็บภาพความประทบัใจ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟแม่ก าปอง ชมบรรยากาศอนัร่มร่ืนและเงียบสงบ จนถึงเวลาท่ีเหมาะสม อสิระ
อาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว  
กลบัสู่เมืองเชียงใหม่ จากนั้นน าท่านเดินทางไปท่ี ศูนย์หัตถกรรมท าร่มบ่อสร้าง น าท่านเรียนรู้วธีิการท าร่มบ่อ
สร้างท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก จากนั้นเดินทางสู่บ่อน ้าร้อนสันก าแพง อิสระแช่เทา้ผอ่นคลายความเอยลา้จนถึงเวลาท่ี
เหมาะสม แลว้น าท่านซ้ือของฝากกลบับา้นท่ี วนัสนันท์ ท่านเลือกซ้ือสินคา้หถัตกรรม ณ ศูนย์หัตถกรรรม ท าร่ม
บ่อสร้าง  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(7)ที ่ล าดีตีข้ั๋วแดง   
20.30 น. เหมาะสมกบัเวลาน าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร (พกัคา้งแรมบนรถ) 

วนัที่ห้า(องัคาร์ 26/10/64)  กรุงเทพมหานคร 

06.00 น. เดินทางถึงจุดหมายโดยสวสัดิภาพ............. 
หมายเหตุ รายการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ค านึงถงึลูกค้าเป็นหลัก 
ส่ิงของทีจ่ าเป็นควรน าติดตัว ยาประจ าตวั, รองเทา้สวมสบาย, เส้ือกนัหนาว, ของใชจ้  าเป็น   
 

ใบเสนอรายการ 
ก าหนดเดินทางวนัที ่ 22-26 ต.ค. 64     ค่าบริการท่านละ 4,999 บาท     พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม  

 รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
 รถตูท้่องเท่ียวเชียงใหม่ 
 ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง    
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ   
 มคัคุเทศก ์พร้อมผูช่้วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง 
 อาหารตามรายการท่ีระบุ และเคร่ืองด่ืม 
 วงเงินประกนัชีวติ 1,000,000  บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000  บาท 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ  
 ค่าทิปไกด ์ผูช่้วยไกด ์พนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 
เง่ือนไขการช าระเงิน   มัดจ าท่านละ 1,500 บาท  ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วนั 
 การคืนบัตรเดินทาง 

 แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด 
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 ก่อนเดินทาง 20 วนั (ท าการ) ยดึมัดจ า 

 แจ้งภายใน 20 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงิน 
 
 

มาตรการป้องกนั โควทิ -19  

 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรับแต่ท่านทีเ่ข้าเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้

  ผูเ้ดินทางตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโควทิ ครบแลว้ทั้ง 2 เขม็   มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั และไม่อยูใ่นกลุ่มเส่ียง 
  ส าหรับผูท่ี้เคยป่วยดว้ยโรค โควทิ-19 แลว้ไม่เกินสามเดือนนบัจากการรักษาส้ินสุด ท่านตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ท่ีเคยติดเช้ือ

มาแลว้ภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และไดรั้บการฉีดวคัซีนครบแลว้ทั้ง 2 เขม็ 
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