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วันแรก (ศุกร์ 22/10/64) กรุงเทพฯ–เชียงใหม่
17.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ จุดที่ 1 สวนลุมพินี โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ควรบริ การตรวจเช็คสัมภาระในการเดินทาง
18.00 น. ออกเดินทางไปรับคณะสมาชิก ณ จุดนัดพบที่ 2 ปั้ม ปตท วิภาวดี
18.30 น. รับคณะ ณ จุดนัดพบที่ 2 จากนั้นออกเดินทางสู่ ภาคเหนือ โดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารมื้อเย็น(1)แบบ
ปิ กนิกบนรถ พร้อมฟังเรื่ องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการสมควรแก่เวลา
พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักค้างคืนบนรถโค้ชปรับอากาศ )
วันที่สอง (เสาร์23/10/64) ดอยม่ อนแจ่ ม-ภูเก็บตะวัน-SKYWALKม่ อนแจ่ ม-ตลาดม้ ง-สวนดอกไม้ -วัดบ้ านเด่ น-ไชยปราการ
06.00 น. อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ เชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้ า(2)ที่ ห้ องอาหาร
ของโรงแรม
07.00 น. เปลี่ยนพาหนะเป็ น รถตู้ปรับอากาศVIP ขนาด9ทีน
่ ั่ง ออกเดินทางสู่ ดอย
ม่อนแจ่ม “ม่ อนแจ่ ม” เป็ นส่ วนหนึ่งของศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงหนอง
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08.00 น.

12.00 น.

บ่าย
15.00 น.

19.00 น.

หอย ตั้งอยูใ่ นเขตอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บนสันเขาที่สูงเหนือระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,350 เมตร
ถึง ม่ อนแจ่ ม เดินเล่นบนม่อนแจ่ม ชมบรรยากาศที่ธรรมชาติได้
สร้างสรรค์ไว้อย่างลงตัว นําท่านชม ภูเก็บตะวัน LANDMARK ใหม่
่ ่างจากจุดชมวิวม่อนแจ่มเพียง 20 เมตรเท่านั้น จุด
เอี่ยมของม่อนแจ่ม อยูห
ชมวิวอีกแห่งที่คุณจะได้รับชมทัศนียภาพสวยงามของธรรมชาติ มี
ทางเดินลอยฟ้ายืน
่ ออกไปจากเนินเขา เป็ นสะพานไม้ที่ทาํ ให้คุณเข้าใกล้
ธรรมชาติมากยิง่ ขึ้น ถ่ายภาพกับวิวสวยๆกันแบบจุใจ จากทุ่งดอกไม้สี
สวย น่ารัก ๆ ที่แต่งแต้มสี สน
ั ให้ที่นี่สวยงามไม่แพ้ที่ไหนๆ จนถึงเวลาที่
เหมาะสม จากนั้นนําท่านชม SKYWALK ม่ อนแจ่ ม จุดชมวิวแห่งใหม่
ในม่อนแจ่ม เดินเข้ามาจากทางเข้าม่อนแจ่มจนสุ ดทาง อยูด่ า้ นขวามือ คุณ
จะเจอกับสะพานไม้ไผ่ทอดยาวตลอดแนวเชิงเขา ยาวประมาณ 200 กว่า
เมตร สองฝั่งสะพานประดับด้วยต้นสร้อยหงอนไก่สีแดงสดขนานไป
ตลอดแนว เมื่อมองลงไปด้านล่างจะพบกับทุ่งดอกคอสมอสสี ชมพูหวาน
แกมม่วงสลับกับสี ขาว ผลิดอกบานสะพรั่งชวนหลงใหล นําทุกท่าน
ถ่ายภาพกีบดอกไม้สีสดใสอย่างใกล้ชิด
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดม้ ง ม่อนแจ่ม อิสระให้ท่านได้ชิมอาหารท้องถิ่นที่
มีจาํ หน่ายอยูอ่ ย่างมากมาย อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการ
เที่ยวชม เก็บความประทับใจจนถึงเวลาที่เหมาะสม
เหมาะสมกับเวลา อําลาดอยม่อนแจ่ม นําท่านเดินทางสู่ วัดบ้านเด่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง วัดบ้ านเด่ น หรื อ วัดเด่ นสะหลีศรีเมืองแกน วัดที่นกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนกัน
มาชมความสวยงามไม่ขาดสาย ภายในวัดมี
พื้นที่กว้าง และมีส่ิ งก่อสร้างขนาดใหญ่
สวยงาม ลักษณะรู ปแบบสถาปั ตยกรรม
ล้านนาประยุกต์ นําท่านนมัสการพระธาตุ
ประจําปี เกิดทั้ง 12 ราศี พร้อมทั้งชม อุโบสถ
หอไตร วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สกั ทองทรง
ล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย ์ พระพุทธ
มหาเศรษฐีนวโกฏิ อิสระเก็บภาพความ
สวยงามและความประทับใจ จนถึงเวลาที่
เหมาะสม แล้วเดินทางสู่ อ.ไชยปราการ
รับประทานอาหารคํา่ (3)ที่ ร้ านอาหารท้ องถิน
่ หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั
พัก โรงแรม พรหมประทาน อ.ไชยปราการ ระดับ3ดาว หรื อเทียบเท่ า พักห้ องละ 2-3 ท่ าน
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วันที่สาม (อาทิตย์ 25/10/64)
เชียงใหม่ -ดอยอ่ างขาง-ฮิโนกิแลนด์ -หมู่บ้านคิงคองยักษ์ ห้ วยตึงเฒ่ า
06.30 น. รับประทานอาหารเช้ า(4)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
07.30 น. นําท่านเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น ขึ้นสู่ ดอยอ่างขางระหว่างทาง ชมวิวที่มีความสวยงามงามของดอกพญาเสื อโคร่ ง
หรื อซากุระเมืองไทย นําท่านเก็บภาพความสวยงาม ณ จุดชมวิวม่ อนสน จากนั้นนําท่านเดินทางต่อจนถึง สถานี
เกษตรหลวงอ่ างขาง เป็ นสถานี วิจยั แห่งแรกของโครงการหลวง เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ ฝ่ิ นมาเป็ นแปลงเกษตรเมือง
หนาว สภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ให้ท่านได้ชมพันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาชนิด แปลงสาธิตต่างๆ พืชพรรณ
ไม้เมืองหนาว เช่น กีวี่,ลาสเบอร์รี่พลับ,บ๊วย ฯลฯ
12.30 น. รับประทานอาหารอาหารกลางวัน(5)ที่ ร้ านอาหารท้ องถิน
่
บ่าย
หลังอาหารนําทุกท่านเดินทางสู่ ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki Land) สถานที่ท่องเที่ยวที่เนรมิตรหมู่บา้ นโบราณและ
ปราสาทของชาวญี่ปุ่น มาไว้ท่ามกลางบรรยากาศวิวภูเขาที่สวยงาม บนพื้นที่กว่า 83 ไร่ ด้วยงบประมาณกว่า
1,200 ล้านบาท โดยบ้านและอาคารแต่ละหลังก่อ สร้างจากไม้สนฮิโนกิที่มีกลิ่นหอมเป็ นเอกลักษณ์ อิสระเก็บ
ภาพความประทับใจจนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ LANDMARK แห่งใหม่ของเชียงใหม่ ณ หมู่
บ้ านคิงคองยักษ์ ห้ วยตึงเฒ่ า นําท่านถ่ายภาพกับหุ่นฟางคิงคองยักษ์ จนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนําท่านเดินทาง
ไปท่องเที่ยว ณ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด ณ ถนนคนเดินประตูท่าแพ เลือกชมเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ
มากมายหลายชนิด พร้อมอิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
20.30 น. เหมาะสมทกับเวลานําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พัก โรงแรม บีพี ระดับ3ดาว หรื อเทียบเท่ า พักห้ องละ 2-3 ท่ าน
วันที่สี่ (จันทร์ 26/10/64) ดอยแม่ กาํ ปอง-นํา้ ตกแม่ กาํ ปอง-ชมวิวร้ านกาแฟ-ศูนย์ หัตถกรรมทําร่ มบ่ อสร้ าง-สั นกําแพง
06.30 น. รับประทานอาหารเช้ า(6)ที่ ห้ องอาหาร
07.30 น. อําลาที่พกั เดินทางสู่ ดอยแม่ กาํ ปอง (ใช้เวลาเดินทาง1ชัว่ โมงครึ่ ง-2ชัว่ โมง)
09.00 น. เดินทางถึง หมู่บ้านแม่ กาํ ปอง หมู่บา้ นเล็กๆ ที่หลายท่านได้ยน
ิ ครั้งแรก อาจยังไม่คุน้ หู แต่พอได้ฟังว่า เป็ นหมู่บา้ น
เล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยูก่ นั อย่างเรี ยบง่าย และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาไม่ขาดสาย เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่นี่ นําท่านชม นํา้ ตกแม่ กาํ
ปอง เป็ นนํ้าตกสุ ดอลังการกลางขุนเขาที่จดั ว่าเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญที่สุดในบริ เวณบ้านแม่กาํ ปอง
มีท้ งั หมด 7 ชั้น นํ้าตกแห่งนี้ยงั เป็ นเส้นทางเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ โดยสามารถเดินขึ้นถึง "ดอยม่อนล้าน" ยอดเขา
ที่สูงจากระดับนํ้าทะเล 1,700 เมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ท้ งั 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลําพูน และลําปาง
จากนั้นเดินทางสู่ วัดคันธาพฤกษา หรื อ วัดแม่ กาํ ปอง ชมวิหารที่ทาํ ด้วยไม้สกั ทอง แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงาม
เป็ นงานสถาปั ตยกรรมที่สาํ คัญของชุมชนแม่กาํ ปอง และที่น่าสนใจเห็นจะเป็ นโบสถ์กลางนํ้าซึ่งใช้สาํ หรับ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีความสวยงามและดูสงบนิ่งเป็ นอย่างยิง่ นําทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ร้ านกาแฟแม่ กาํ ปอง ชมบรรยากาศอันร่ มรื่ นและเงียบสงบ จนถึงเวลาที่เหมาะสม อิสระ
อาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว
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กลับสู่ เมืองเชียงใหม่ จากนั้นนําท่านเดินทางไปที่ ศูนย์หัตถกรรมทําร่ มบ่ อสร้ าง นําท่านเรี ยนรู ้วธิ ีการทําร่ มบ่อ
สร้างที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก จากนั้นเดินทางสู่ บ่อนํ้าร้อนสันกําแพง อิสระแช่เท้าผ่อนคลายความเอยล้าจนถึงเวลาที่
เหมาะสม แล้วนําท่านซื้อของฝากกลับบ้านที่ วนัสนันท์ ท่านเลือกซื้อสิ นค้าหัถตกรรม ณ ศูนย์ หัตถกรรรม ทําร่ ม
บ่ อสร้ าง
19.00 น. รับประทานอาหารคํา่ (7)ที่ ลําดีตีข้ ั๋วแดง
20.30 น. เหมาะสมกับเวลานําทุกท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร (พักค้างแรมบนรถ)
วันที่ห้า(อังคาร์ 26/10/64)
กรุงเทพมหานคร
06.00 น. เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ.............
หมายเหตุ รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม แต่ คาํ นึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก
สิ่งของที่จําเป็ นควรนําติดตัว
ยาประจําตัว, รองเท้าสวมสบาย, เสื้ อกันหนาว, ของใช้จาํ เป็ น
ใบเสนอรายการ
กําหนดเดินทางวันที่ 22-26 ต.ค. 64 ค่ าบริการท่ านละ 4,999 บาท พักเดีย่ วจ่ ายเพิม่ 2,000 บาท/ท่ าน
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
• รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
• รถตูท้ ่องเที่ยวเชียงใหม่
• ค่าที่พกั ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
• มัคคุเทศก์ พร้อมผูช้ ่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
• อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่ องดื่ม
• วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ด ฯลฯ
• ค่าทิปไกด์ ผูช้ ่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
เงื่อนไขการชําระเงิน มัดจําท่ านละ 1,500 บาท ส่ วนที่เหลือชําระก่ อนการเดินทาง 20 วัน
 การคืนบัตรเดินทาง
• แจ้ งล่ วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
• ก่ อนเดินทาง 20 วัน (ทําการ) ยึดมัดจํา
• แจ้ งภายใน 20 วัน (ทําการ) ไม่ คืนเงิน
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มาตรการป้ องกัน โควิท -19

ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์รับแต่ ท่านที่เข้ าเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้

• ผูเ้ ดินทางต้องได้รับการฉี ดวัคซีนป้องกันโควิท ครบแล้วทั้ง 2 เข็ม มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน และไม่อยูใ่ นกลุม่ เสี่ ยง
• สําหรับผูท้ ี่เคยป่ วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้ นสุ ด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อ
มาแล้วภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉี ดวัคซีนครบแล้วทั้ง 2 เข็ม

