
 

รหัสโปรแกรม : 22555 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

...... แม่ก าปอง เชียงดาว 3วนั 2คืน 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

สู่ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ นํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง7KG(ไม่รวมสมัภาระโหลด) 

 



   

เทีย่วบนิ 

Departure FD4100BKK-CNX 06.00-07.20 

Return  FD4109 CNX-BKK22.10-23.25 

(ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มบนเครื่องและทีน่ ัง่บนเครื่องเป็นไปตามทีส่ายการบนิจดัสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

ไม่รวมนํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซื้อนํา้หนกั 15กิโลกรมั ราคา 480 บาทต่อเทีย่ว 

 

วนัทีห่น่ึงของการเดินทาง       ท่าอากาศยานสุวรรณภมู-ิท่าอากาศยานเชียงใหม่-แมก่าํปอง 

04.00 น.  พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย ประตู 3-4 เจา้หนา้ที่

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

06.00 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  เที่ยวบนิที่FD4100 

07.20 น. ถงึท่าอากาศยานเชียงใหม่ รบัสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย...จากนัน้นาํท่านขึ้นรถตูป้รบัอากาศ VIP เดนิทางสู่ แมก่าํปอง 

ตัง้อยู่ในกิ่งอาํเภอแมอ่อน (50 กม.) จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นหมูบ่า้นเลก็ๆ ที่ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขยีวขจ ีมลีาํธาร

ใสเยน็ไหลพาดผ่าน ความสุขของการมาท่องเทีย่วหมูบ่า้นแม่กาํปอง คือ การไดม้าสมัผสัอากาศบรสุิทธิ์

ความเป็นธรรมชาตขิองป่าไม ้ลาํธารและวถิชีวีติ ความเป็นอยู่ของชาวบา้นที่ยงัคงอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ

ไดอ้ย่างลงตวั  ดว้ยความบรสุิทธิ์ของธรรมชาติและตัง้อยู่ไม่ไกลจากตวัเมอืงเชียงใหม ่ถนนหนทาง

สะดวกสบาย… 

นาํท่าน ชมิกาแฟ สไตลแ์ม่กาํปอง (กาแฟท่านละ 1 แกว้) รา้นขายเครื่องดื่ม ชา กาแฟ เบเกอรี่  และ

ดว้ยทีต่ ัง้ของรา้นทีต่ ัง้อยู่ในมมุสูง สามารถนัง่จบิเครื่องดื่ม ชมววิของหมูบ่า้นที่แทรกตวัอยู่ท่ามกลางแมกไมเ้ขยีวขจี

เบื้องลา่งไดอ้กีดว้ย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มื้อที ่1) 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ ผานํา้ลอด ตัง้อยู่เลยจากโครงการหลวงตนีตก ประมาณ 200 เมตร แต่ถา้

มาจากบา้นแมก่าํปอง จะถงึก่อน บรเิวณดา้นหนา้จดัเป็นสะพานโคง้ไปยงัผานํา้ลอดผ่าน

ตน้ไมเ้ขยีวขจ ีและกอ้นหนิขนาดนอ้ยใหญ่ทีม่อียู่ท ัว่บรเิวณบรเิวณผานํา้ลอดมกีอ้นหนิ

ขนาดใหญ่มช่ีองว่างใตก้อ้นหนิใหล้าํนํา้ไหลผ่าน เป็นความอศัจรรยข์องธรรมชาติทีง่ดงาม

แปลกตา  

 

  นาํท่านเดินทางสู่ วดัคนัธาพฤกษา (วดัแมก่าํปอง) เป็นวดัเดียวในหมู่บา้นแม่กาํปอง ที่สรา้ง

มาในยุค  เดยีวกบัการเขา้มาตัง้ถิน่ฐานของชมุชน ลกัษณะเป็น สถาปตัยกรรมของภาคเหนือ วหิารหลงัเก่าเป็นไมท้ ัง้

หลงั หนา้จ ัว่หลงัคาวดัแกะสลกัจากไมส้กั เป็นลวดลายแบบลา้นนา ทีโ่ดดเด่น คือ มพีระอโุบสถทีต่ ัง้อยู่กลางลาํ

ธาร  สวยงามท่ามกลางธรรมชาตทิีเ่ขยีวขจี… 

 นาํท่านสู่ นํา้ตกแมก่าํปอง มคีวามสูงกนัถงึ 7 ช ัน้ นํา้ตกใสสะอาดเยน็ชื่นใจ มตีน้เฟิรน์ และตะไคร่นํา้ขึ้นอยู่ท ัว่ไป ซึง่

มตีน้นํา้เป็นแหลง่กาํเนิดของประปาหมู่บา้นแมก่าํปองทีช่าวบา้นร่วมกนัสรา้ง  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (มื้อที ่2) 



   

ทีพ่กั  อ.แมก่าํปอง หรอืเทยีบเท่ากนั  

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่องของการเดนิทาง  แมก่าํปอง - กิ้วฝ้ิว - เชยีงดาว 

 นาํท่านเดินทางสู่ จดุชมววิกิ้วฝ้ิว เป็นจดุชมววิทีม่คีวามสวยงามแห่งหน่ึง นอกจากจะเหน็ววิของท ัง้ 4 จงัหวดั จดุชม

ววิพระอาทติยข์ึ้นและตกทีม่คีวามสวยงามอกีแห่งหน่ึง มอีากาศเยน็

สบายตลอดทัง้ปี แต่ช่วงเดอืนธนัวาคม – มกราคม จะหนาวเยน็ทีสุ่ด 

นอกจากจะมดีอกนางพญาเสอืโคร่ง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

 ระหว่างทางใหท่้าน แวะซื้อไสอ้ ัว่ป้าน่ิม รา้นขายไสอ้ ัว่ชื่อดงัของแมก่าํปอง 

แลว้นาํท่านออกเดนิทางสู่ อ. เชียงดาว เมอืงแสนสงบทีร่ายลอ้มดว้ยธรรมชาตแิละความงดงาม 

ความสมบูรณข์องป่าไม ้และความเขยีวชอุ่มของทุ่งนาเขยีวขจ ีเป็นบรรยากาศทีเ่รยีกไดว้่าสงบสบาย 

ไมต่อ้งเร่งรบี อยากอยู่พกัผ่อนนานๆ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มื้อที ่4) 

บา่ย  นาํท่านสู่ ถํา้เชยีงดาว ชื่นชมหนิงอก หนิยอ้ย และประตมิากรรมจากธรรมชาติที่

ไดส้รา้งสรรปัน้แต่งไวอ้ย่างลงตวั เป็นถํา้ขนาดใหญ่ เป็นถํา้ศกัดิ์สทิธคู่์บา้นคู่เมอืงเชียง

ดาวมาชา้นาน ถา้มาเชยีงดาวแลว้ไมไ่ปสกัการะขอพรพ่อหลวงคาํแดง ทีอ่ยู่ในวดัถํา้

เชยีงดาว ชมสระมรกต...อสิระถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 นาํท่านเดินทางสู่ ดาวหลวงเชยีงดาว ดอยทีสู่งเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ ดอกไม ้

ไฮไลท ์นัน่กค็ือ  ดอกเทยีนนกแกว้ทีใ่หด้อกเป็นรูปร่างเหมอืนนกแกว้และแน่นอนว่า

ววิของทีน่ี่สวยมากๆทะเลหมอกบรรยากาศ  

ทีพ่กั  บา้นระเบยีงดาว หรอืเทยีบเท่ากนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (มื้อที ่5) 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  เชยีงดาว - เมอืงคอง - ดาราดาเล - ไร่สตรอเบอรร์ี่ - พพิธิภณัฑภ์าพวาด 3 มติ ิ

                                        รา้นของฝาก - ท่าอากาศยานเชยีงใหม ่- ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มื้อที ่6) 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงคอง หรอื เมอืงลบัแล แห่งดอยหลวงเชยีงดาว เป็นหมู่บา้นที่แนบชดิธรรมชาต ิคนนิยมไป

ลอ่งแพและเลน่นํา้คอง .... 
นาํท่านเดินทางสู่ ดาราดาเลบา้นดนิฟารม์  ฟารม์เกษตรอนิทรยีท่์ามกลาง 

ธรรมชาต ิทีเ่ทีย่วเชียงดาวทีโ่อบลอ้มดว้ยขนุเขา เป็นทีพ่กัพรอ้มกจิกรรมแบบชาว

ฟารม์ใหไ้ดส้มัผสั .... 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มื้อที ่7) 



   

บา่ย  จากนัน้เดนิทางสู่ ไร่สตรอเบอรร์ี่ ตน้สตรอเบอรร์ี่ถกูปลูกเรยีงรายไวอ้ย่าง สวยงาม ท่านสามารถอสิระเขา้ชมแปลง

ปลูก ถ่ายรูปหรอืสามารถเลอืกซื้อผลผลติแบบสดๆจากหนา้สวนทีช่าวบา้นเก็บมาขายไดไ้ม่รวมค่า

เขา้สวน (กรณีสวนปิด หรอืช่วงเทศกาลหยุดยาวทางบริษทัอาจจะมสีลบัเทีย่วสวนอื่นๆใกลเ้คียง

ในเสน้ทางแทนไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ได ้การออกผล ขึ้นอยู่กบัสภาพของอากาศทาง

บริษทัไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได)้ 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ …นาํท่านสู่ รา้นเกา๊มะขาม (กาแฟท่านละ 1 แกว้) 

อสิระใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั.... 

นาํท่านชม พพิธิภณัฑภ์าพวาด  3 มติิ (Art in Paradise) ทีร่วบรวมเอาภาพวาด 3 

มติ ิเอาไวม้ากมาย ก่อตัง้โดย จาง คยู ซอก (Mr. Jang Kyu Suk)

ชาวเกาหลใีต ้และสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะโดยจิตรกรชาวเกาหลมีอื

อาชพีทีม่ผีลงานชนะเลศิ...อิสระใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั... 

เยน็  อสิระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั... 

 นาํท่านแวะรา้นของฝากเลอืกซื้อของฝากเอาไปฝากคนทางบา้น เช่น แคบหม ูนํา้พรกิ

หนุ่ม นํา้พรกิอ่อง ไสอ้ ัว่ เป็นตน้  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชยีงใหม ่เพือ่เชค็อนิเตรยีมตวัเดนิทางกลบั

กรุงเทพฯ 

22.10 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD4109 

23.25 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

*********************** 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร, การเดินทางช่วง

เทศกาลหรือวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี่ยนโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องท่านเป็น

หลกั เพือ่ใหท่้านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเดก็ 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดี่ยว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 

 

หมายเหต ุ

8-10 / 15-17 / 22-24 มกราคม 2564 

10,900.- 
ไม่มรีาคาเดก็ 

 
1,500.- 

 

29-31 มกราคม 2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 กุมภาพนัธ ์64  

26-28 กมุภาพนัธ ์2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 มนีาคม 2564  

26 -28 มนีาคม 2564  



   

เงือ่นไขการจอง 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํท่านละ 5,000.-  ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทาง 30 วนั 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

มดัจาํท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระเงนิค่าทวัรส์่วนที่เหลอืก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

(การไม่ชาํระเงนิค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธิยกเลกิการจองหรือยกเลกิ

การเดนิทาง)   
 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 นํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง Carry on 7 กโิลกรมั 

 ค่าทีพ่กั 2 คืน หอ้งละ 2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรบันกัท่องเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทาํไว ้ท ัง้น้ี

ย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัที่มกีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบริษทัประกนัท ัว่ไป 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 นํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซื้อ นํา้หนกั 15กโิลกรมั ราคา 480 บาทต่อเที่ยว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการที่ระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชาํระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า15วนั ขอสงวนสทิธิ์ยดึเงนิเตม็จาํนวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่น ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ 



   

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารข ัน้ตํา่ 6 ท่าน 

 บรษิทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การเมอืง จราจล ประทว้ง คาํส ัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มสีิทธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บริษทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบรษิทัฯกาํกบัเท่านัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่านํา้มนัที่ไม่คงที่ การปรบั

ราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไว ้

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

 

 

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