รหัสโปรแกรม : 22152 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

** ไม่ตอ้ งรอกรุป๊ เต็ม !! แพ็คเกจ 2 ท่านก็เดินทางได้ **
พักม่อนเหนือ 1 คืน / พักในเมือง 1 คืน

วันแรก

สนามบินเชียงใหม่ - บ้านแม่กําปอง – ร้าน Teddu Coffee - วัดแม่กําปอง อิสระเดินเล่นนํ้าตกแม่กําปอง - ร้านระเบียงวิว - พิเศษ!! พาท่านไปนอน

ดูดาวสัมผัสไอหมอก “ ม่อนเหนือ โฮมสเตย์ ม่อนแจ่ ม ”
.......... น.

ลูกค้ าเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว ( คนขับรถตู ร้ อรับ
ท่ านเพื่อนําเที่ยว ) จากนั้น นําท่านเดินทางไปยัง“แม่กําปอง”ตั้งอยู่ ในกิ่งอําเภอแม่ ออน
จังหวั ดเชียงใหม่ เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ที่
ซ่ อนตัวอยู่ท่ามกลางป่ าเขาเขียวขจี มีลํา
ธารใสเย็น ไหลพาดผ่ า น ความสุ ข ของ
การมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่ กาํ ปอง คือ
การได้ มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็ น
ธรรมชาติของป่ าไม้ ลําธารและวิ ถี ชีวิ ต
ความเป็ นอยู่ ข องชาวบ้ านที่ ยั ง คงอยู่
ร่ วมกับ ธรรมชาติไ ด้ อ ย่ างลงตัว ทําให้
บ้ านแม่กาํ ปอง คือ สถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิต ที่หลายคนมักจะปักหมุดอยากมาเที่ยวให้ ได้ ซัก
ครั้ง

เทีย่ ง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนําท่านไปถ่ ายรูปชิคๆ ที่ร้านคาเฟ่ ริมนํา้ ตก “Teddu Coffee” คาเฟ่ ที่อยู่ ท่ามกลาง
ธรรมชาติ จุดเด่นของที่น่ีคือ แวดล้ อมไปด้ วยธรรมชาติ ให้ ท่านได้ สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะ
นั่งเอาเท้ าแช่ นํ้าตกเย็นๆ และอีก ไฮไลท์ของร้าน คือ มีสะพานแขวน เป็ นจุ ดถ่ายรู ปที่
นักท่องเทีย่ วนิยมขึ้ นไปถ่ายกันอย่างมาก

จากนั้นนําท่านเดินทางไป “วัดคันธาพฤกษา” (วัดแม่กําปอง) วิหารที่ทาํ ด้ วยไม้ สักทอง
แกะสลั ก ลว ดลา ยวิ จิ ตรงดง าม เป็ นงา น
สถาปั ต ยกรรมที่ ส ํา คั ญ ของชุ ม ชน วั ด นี้ เป็ น
ศูนย์ รวมจิตใจของชาวบ้ านแม่ ก ําปองมากว่ า
90 ปี แล้ ว บรรยากาศที่ส วยงามร่ ม รื่ น เงี ย บ
สงบ เหมาะสํา หรั บ คนที่ ช อบธรรมชาติ แ ละ
ความสงบ จากนั้นนําท่านไปชม “นํ้าตกแม่กํา
ปอง” สัม ผั ส ความเย็น สบายของนํ้า ตกที่อ ยู่
ท่ามกลางธรรมชาติของแม่กาํ ปอง จากนั้นนํา
ท่านไปชมวิวแม่กาํ ปองที่เป็ นไฮไลท์กว็ ่าได้ “ร้านระเบียงวิว” ร้ านกาแฟชื่อดังของแม่กาํ ปอง
เพราะร้ านนี้มีจุดชมวิวที่เห็นหมู่บ้านจากด้ านบนสวยที่สุดเหมาะมาถ่ายรูปตอนเย็น ชมพระ
อาทิตย์ตกรับรองว่าได้ รูปสวยๆ แน่นอน!!

ก่อนกลับแวะถ่ายรูปกับไฮไลท์อีกจุ ดของแม่กาํ ปอง นั้นก็คือ ร้ านกาแฟบ้ านริมห้ วยลุงปุ๊ ด &
ป้ าเป็ งร้ านที่เรียกว่ า ตั้งอยู่ ใจกลางหมู่บ้านแม่ กาํ ปอง ที่ใครผ่านไปมาต้ องแวะมาถ่ ายภาพ
ด้ วยตัวร้ านเป็ นบ้ านไม้ เก่าแก่ท่ีค่อนข้ างเป็ นเอกลักษณ์ ทําให้ นักท่องเที่ยวนิยมมายืนถ่ าย
โพสต์ท่าถ่ายภาพเก๋ๆ แนว ๆ บริเวณหน้ าร้ าน หากผ่านมายังถนนเข้ าสู่หมู่บ้านแม่กาํ ปอง
แล้ วนั้น เห็นคนยืนออกันเยอะๆ นั่นเดาได้ เลยว่าถึงร้ านนี้แล้ ว

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พิเศษ!! นาท่านเข้าพัก “ม่อนเหนือ โฮมสเตย์ ม่อนแจ่ม” (โดม VIP ) มีหอ้ งน้าในตัว
วันที่สอง ม่อนแจ่ ม – ไปเก็บส้มสดๆจากไร่ “ สวนส้มยอดดอย ” - ไฮไลท์!! ถ่ายรูปกับ
ทุ่งดอกมากาเร็ต ไร่กลิน่ เกสรแม่ริม – แวะคาเฟ่ “ฮิมนํ้าแม่จะ” - เข้าที่พกั
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1)
จากนั้น ท่านเดินทางไปยัง “สวนส้มยอดดอย” บ้ านแม่ขิ เชียงใหม่ สถานที่เที่ยวใหม่ ห่ าง
จากม่อนแจ่มประมาณ 8 กิโลเมตร ท่านจะได้ ฟินกับสวนส้ มที่ละลานตาเต็มต้ นจนอดใจจะ
ถ่ายรูปด้ วยไม่ได้ เลยทีเดียว (ค่าบริการ 50 บาท / ท่าน) อีกทั้งสวนแห่ งนี้ยังสามารถเด็ด
ใส่ตระกร้ าเพื่อซื้อติดมือกลับบ้ านได้ อีกด้ วย มีไฮไลท์ของสวนแห่ งนี้ คือเค้ าสร้ างสะพาน
เชื่อมทั้งสวนให้ เดินไปเที่ยวสวนส้ มได้ ง่าย มีพร็อพตามจุดต่างๆ ให้ ไปเซลฟี่ กัน นอกจากนั้น
ยังสามารถเก็บผลส้ มมาคั้นกินกันสดๆ ได้ อีกด้ วย และยังมีบริการกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร
ขนมเค้ ก และฟรีไวไฟ ห้ องนํา้ สะอาดไว้ บริการท่านอีกด้ วย

เทีย่ ง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนําท่านไปถ่ายรูปสวยๆ กับ “ไร่กลิน่ เกสรแม่ริม” ชมดอกไม้เมืองหนาว!!
จุดเช็คอินที่ห้ามพลาด ให้ ท่านได้ ชมทุ่งดอกไม้ เมืองหนาวนับหมื่นต้ น ไฮไลท์ของไร่แห่งนี้คือ
“ ทุ่งดอกมาร์กาเร็ต ” ทุ่งดอกไม้ สีม่วงนับหมื่นต้ นที่เรียงรายอย่ างสวยงาม อีกทั้งมีวิว
ด้ านหลังเป็ นภูเขายิ่งงดงามเหมือนอยู่เมืองนอกเลยทีเดียว ในแปลงดอกไม้ น้ัน ทางไร่ กลิ่น
เกสรจะทําทางเดินไม้ เอาไว้ ให้ นักท่องเที่ยวได้ เข้ าไปถ่ายภาพท่ามกลางสวนดอกไม้ และเพื่อ
ป้ องกันการเหยียบยํ่าไปบนแปลงดอกไม้ ด้วย ถือว่าเป็ นการจัดการบริหารได้ อย่างดี

( หมายเหตุ : การบานของดอกไม้แต่ละชนิดขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ บริษทั ฯไม่สามารถกําหนดได้
หากว่าช่วงเวลาทีล่ ูกค้าเดินทางมายังไร่ดงั กล่าวดอกไม้ยงั ไม่บานหรือโรยแล้ว
อาจมีการปรับเปลีย่ นหาไปสวนอื่นทดแทน )

จากนั้นนําท่านเดินทางไป “คาเฟ่ ฮิมนํ้าแม่จะ” คาเฟ่ น่ารักสีสันสดใส ตั้งอยู่ในเส้ นแม่ริม สะ
เมิง ก่อนขึ้นดอยม่อนแจ่ม ให้ บริการทั้งอาหาร เครื่องดื่มตกแต่งน่ารักมีมุมให้ ถ่ายภาพสวย
หลายมุม โดยเฉพาะร่ มสีสันสดใสที่ประดับอยู่ในหลายมุม และบริเวณสะพานแขวนที่ต้ังอยู่
ภายในร้ านโดยส่วนของคาเฟ่ ขายเครื่องดื่มจะตั้งอยู่ด้านหน้ า ส่วนด้ านในจะเป็ นร้ านอาหารที่
ตั้งอยู่ริมนํา้ ตก

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

นาท่านเข้าสู่ โรงแรมเดอะคอร์ (The Core) ใกล้มหาลัยเชียงใหม่ และ แหล่งช้อปปิ้ ง

วันที่สาม

พระธาตุดอยสุเทพ - ถ่ายรูปกับประตูท่าแพ – แวะซื้ อของฝากตลาดวโรรส
สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ พระธาตุ ดอยสุเทพ เป็ นวัดที่มีความสําคัญมากที่สุดของจังหวั ด
เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ใกล้ กับตัวเมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่มักจะมา
เที่ยวชม และไหว้ พระเพื่อเป็ นสิริมงคล ภายในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสนฐานสูงย่อมุมระฆังทรง
แปดเหลี่ยมปิ ดด้ วยทองจังโก 2 ชั้น อายุมากกว่า 500 ปี ทางขึ้นไปยังวัดต้ องเดินผ่านบันได
นาคกว่ า 300 ขึ้น หรือจะขึ้นไปโดยรถรางไฟฟ้ าก็ได้ เมื่อถึงวั ดแล้ วจะต้ องถอดรองเท้ าไว้
จากนั้น ถึงเข้ าไปยั งตัววั ดด้ านในได้ ด้ านในของวั ดมีเ จดีย์ต้ั งอยู่ ต รงกลางเดิ นได้ โ ดยรอบ
นักท่องเที่ยวมักจะไหว้ พระและถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก

จากนั้นนําท่านไปถ่ายรูปชิคๆ กับ “ประตูท่าแพ” หรือชื่อเดิมว่าประตูเชียงเรือก เป็ นประตู
ทางทิศตะวันออกของเมืองชั้นในเดิมทีประตูท่าแพเป็ นประตู 2 ชั้น วางตําแหน่งเยื้องกันดัง

ปรากฏในแผนที่เมืองนครเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2436 ปัจจุบันเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ และ
กรมศิลปากรได้ ร่วมกันสร้ างขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2528 ด้ านหน้ าจะมีลานกว้ างสําหรับการ
ออกมาจัดกิจกรรม หรือเป็ นแหล่งรวมตัวของผู้คน ทําให้ ประตูท่าแพนักท่องเที่ยวนิยมแวะ
เวียนมาถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกด้ วยศิลปะความงดงามของกําแพงเมือง

จ
า

เทีย่ ง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่านไป “แวะซื้ อของฝาก @ตลาดวโรรส” ให้ ท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิ แคปหมู
นํา้ พริกอ่อง แหนมหมู ขนมไทย ผลไม้ อบแห้ งต่างๆ ชา และ เมล็ดกาแฟ ฯลฯ
ได้ เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินเชียงใหม่ เพื่อทําการเช็คอินตัว๋ เครื่องบิน

...... น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
-----------------------

** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้วดังนี้
ลูกค้าได้รบั การฉีดวัคซีนชนิด Sinovac / MODERNA / Sinopharm / Pfizer ครบ 2 เข็ม
หรือได้รบั วัคซีนชนิด Johnson & Johnson / AstraZeneca จํ านวน 1 เข็ม ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
หรือได้รบั วัคซีนตามแนวทางการให้วคั ซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย
** กรณีลูกค้าได้รบั การฉีดวัคซีนน้อยกว่า 14 วัน ต้องมีผลตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK)
จากสถานพยาบาลไม่เกิน 72 ชัว่ โมงก่อนเดินทาง **
ผูท้ ีเ่ ดินทางเข้าเชียงใหม่ตอ้ งโหลด และ ลงทะเบียนผ่าน App CM ชนะ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 วัน
และเมือ่ ถึงเชียงใหม่แล้วต้อง บันทึกแบบประเมินตัวเอง ( ชม. 3 )และแสดงต่อเจ้าหน้าที่

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์ :
เดินทางช่วงตุลาคม 64 – มกราคม 65
Room type

จํ านวน

ราคา

คืนแรก ม่อนเหนือ ( โดม VIP )

2-3 ท่าน

6,999

คืนสอง เดอะคอร์ เชียงใหม่

4-5 ท่าน

5,999

ห้อง Deluxe King Bed Room

6-7 ท่าน

4,999

หรือ Deluxe Twin Bed Room

8 ท่าน

3,999

** ช่วงเทศกาลปี ใหม่ เดินทางระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 65
ราคาเพิม่ 1000 บาท / ท่าน **
ราคานี้ รวม






รถตูพ้ ร้อมคนขับดูแลท่านตลอดทั้งทริป
โรงแรมทีพ่ กั 2 คืน ( สําหรับ 2 – 3 ท่าน )
ค่าอาหารเช้า 2 มื้ อ
ค่านํ้ามันรถตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามเงือ่ นไขกรมธรรม์

ราคานี้ ไม่รวม








ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป - กลับ ( กรุงเทพฯ – เชียงใหม่)
ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง
ค่ามัคคุเทศก์นาํ เที่ยว
ค่าอาหารมื้ออื่นๆ
ค่าเข้ าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ ตามโปรแกรมทัวร์
ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการต่างๆ ในโรงแรมที่พัก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงือ่ นไขในการจอง
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

แพ็ กเกจทัวร์ส ามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่ านขึ้ นไป กรณีต้อ งการอัพ เกรดห้ อ งพั ก สามารถแจ้ ง
ล่วงหน้ าเพื่อคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม
ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน (คืนเงินค่าแพ็กเกจทั้งหมด ) ยกเว้นจองพีเรียดช่วงวันหยุดยาว
หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเก็บเครดิตไว้ใช้วนั อืน่ ได้
*** กรณีทางลูกค้าให้บริษทั จองตัว๋ เครื่องบินให้ จะไม่สามารถคืนเงินได้ แต่ สามารถเลื่อนการ
เดินทางได้ ( ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ) **
ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงทีเ่ กิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจํารถ ค่าโรงแรมที่พัก
ยกเลิก น้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50%
ยกเลิก น้อยกว่ า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ คืนเงิ น ใดๆทั้ง สิ้ น เนื่ องจากทางบริ ษั ทฯได้ จ่า ยขาดไป
หมดแล้ ว
หากต้องการเลือ่ นการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นจะไม่
สามารถเลื่อนการเดินทางได้
การไม่ชาํ ระค่าใช้ จ่ายตามกําหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจํา

เงือ่ นไขการชําระเงิน

** กรุณาชําระค่ามัดจํ าทัวร์ 50 % ภายใน 24 ชัว่ โมง นับตั้งแต่ทําการจอง**
กรณีทางลูกค้าให้บริษทั ฯ จองตัว๋ ให้ดว้ ย ต้องชําระค่าตัว๋ เครื่องบิน ภายใน 4 ชัว่ โมง
เนือ่ งจากเป็ นตัว๋ เดีย่ ว หากชําระล่าช้าราคาตัว๋ อาจปรับขึ้ น หรือทีน่ งเต็
ั ่ มได้

หมายเหตุ
 รายการท่องเที่ยว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจําหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มี
การคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่ าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์
และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ ชาํ ระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับ
บริษัทฯ เป็ นการชําระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุ บัติเหตุ
ที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่
จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้ า แต่ ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริการ
นั้นๆ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครั้งนี้ ”

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

