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01. วนัแรกของการเดินทาง          กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 
 

07.00 น.  สมำชิกทกุท่ำนพรอ้มกนัที่สนำมบินสวุรรณภมูิ ประต ู2  Row C - D  
เจำ้หนำ้ที่คอยตอ้นรบัพรอ้มอ ำนวยควำมสะดวก (กรุณาน าบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย ) 
08.30 น.  ออกเดินทำงสูจ่งัหวดัเชียงใหม่  โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE 104 (1.20 ชม.)  
09.50 น.  ถึงสนามบินเชียงใหม่ รบัสมัภำระตรวจเช็คใหค้รบถว้น  
น ำท่ำนเดินทำงโดยรถตูป้รบัอำกำศ สูห่มู่บำ้นเล็กๆ น่ำรกัตัง้อยู่ท่ำมกลำงขนุเขำและธรรมชำติอนังดงำมมีล  ำธำรไหลผ่ำน  
อำกำศบรสิทุธิ์เย็นสบำยเกือบทัง้ปีที่บ้านแม่ก าปอง (57 กม./ 1.20 ชม.)   

อำหำรกลำงวนั 

เดินทาง : พฤหัสบดี 4 - เสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 64 
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ชมสถำนที่ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านแม่ก าปอง ซึ่งไดแ้ก่ น ำ้ตกแม่ก ำปอง น ำ้ตกขนำดเล็ก และเป็นแหลง่ผลิตน ำ้ประปำ
ใหก้ับชุมชนบรรยำกำศร่มรื่น ชมวัดคันธาพฤกษา (วดัแม่ก ำปอง) เป็นวดัเดียวในหมู่บำ้นสรำ้งในยุคเดียวกับกำรเขำ้มำ
ตัง้ถิ่นฐำนของชุมชนมีพระอุโบสถตัง้อยู่กลำงน ำ้ วิหำรหลงัเดิมเป็นไมท้ัง้หลงัสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำหนำ้จั่วหลงัคำ
แกะสลกัดว้ยไมส้กัสวยงำมมำก ร้านกาแฟลุงปุ๊ ดป้าเป็ง กินลมชมธรรมชำติ และก่อนอ ำลำหมู่บำ้นอนัแสนอบอุ่นแห่งนี ้ 
น ำท่ำนอดุหนนุหมอนใบชา สินคำ้ที่ชำวบำ้นไดท้ ำขึน้เพื่อเป็นของฝำกของที่ระลกึส ำหรบัท่ำนที่มำเยือน    
จำกนั้นเดินทำงสู่ศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงตีนตก สถำนที่ซึ่งเกิดจำกน ำ้พระทัยและพระวิสยัทัศนอ์ันกวำ้งไกลของ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตรที่พระองคไ์ดท้รงพระรำชทำนทรพัย์
ส่วนพระองคป์ระมำณ 300,000 บำท ส ำหรบัก่อสรำ้งศนูยพ์ฒันำโครงกำรหลวงตีนตกใหเ้ป็นแหล่งพฒันำสำธิต ส่งเสรมิ
กำรเพำะเห็ดหอมและกำแฟให้เป็นอำชีพเสริมแก่รำษฎร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรำยไดเ้สริม 
นอกจำกกำรปลกูเม่ียง และพฒันำปัจจยัพืน้ฐำนควำมเป็นอยู่คณุภำพชีวิตใหด้ีขึน้  
น ำท่ำนเดินทำงกลบัสูเ่ชียงใหม่  

อำหำรค ่ำที่ 

ที่พกั    SMILE LANNA HOTEL (Deluxe Room) / หรือเทียบเท่ำ 
 
 

 
 
 
 
02. วนัท่ีสองของการเดินทาง     เชียงใหม่ - แม่ริม - ดอยม่อนแจ่ม           
 

อำหำรเชำ้ที่โรงแรม  

เดินทำงสู่อ  ำเภอแม่ริม  น ำชมสวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถำนที่อนุรกัษ์และรวบรวมพรรณไม้
เป็นหมวดหมู่ตำมวงศส์กุลต่ำงๆ โดยจัดปลูกใหส้อดคลอ้งกับธรรมชำติมำกที่สุด ท ำใหส้วนแห่งนีเ้ป็นแหล่งพักผ่อน             
หย่อนใจ และเป็นสถำนที่ศกึษำธรรมชำติดำ้นพืชและภมูิทศันท์ี่โดดเด่นมำก มีกำรบรหิำรจดักำรตำมมำตรฐำนสำกล และ
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำวิจยัใหค้วำมรูท้ำงดำ้นพฤกษศำสตร ์ชมบรรยำกำศโดยรอบและใช้ทางเดินลอยฟ้า (Canopy 
walkway) ชมทิวทศันจ์ำกมมุสงู 

อำหำรกลำงวนัที่โปงแยงแอ่งดอย 

เดินทำงขึน้สูด่อยม่อนแจ่ม ชมศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ. 2517 เพื่อสง่เสรมิและพฒันำอำชีพ
ของเกษตรกร โดยแนะน ำพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ มำปลูกทดแทนกำรปลูกฝ่ิน กำรท ำไร่เลื่อนลอยเพื่อยกระยกระดับควำม
เป็นอยู่ของชำวเขำใหด้ีขึน้  โดยส่งเสริมใหม้ีกำรปลูกพืชผักเมืองหนำว เช่น ผักกำดหอม ผักกำดหำงหงษ์  ผักกำดขำว 
กะหล ่ำปลี ปวยเหล็ง บล๊อคโคลี่ ฯลฯ นอกจำกนีย้ังไมผ้ลเมืองหนำว เช่น องุ่น อะโวคำโด พลบั พลมั และบ๊วย เป็นตน้            
ที่ศนูยแ์ห่งนีย้งัไดเ้พำะเลีย้งแมลงก ำจดัศตัรูพืช เช่น มวนพิฆำต แมลงชำ้งปีกใส แมลงหำงหนีบ แลว้น ำไปปลอ่ยในแปลง
ผักอินทรียเ์พื่อเป็นกำรควบคุมกำรใชส้ำรเคมี ให้ค ำแนะน ำฝึกอบรมใหค้วำมรูเ้รื่องต่ำงๆ แก่เกษตรกร  ชมวิถีชีวิตของ
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ชำวเขำเผ่ำมง้ ซึ่งอำศยัอยู่บนดอยม่อนแจ่ม พกัผ่อนดื่มด ่ำกับทศันียภำพโดยรอบ ชมวิวแบบพำโนรำม่ำที่ดอยม่อนล่อง  
ซึ่งเป็นจดุชมวิวที่สงูที่สดุของอ ำเภอแม่รมิ 

อำหำรค ่ำที่รีสอรท์  

ที่พกั  
  
 
 

 
 
 
03. วนัท่ีสามของการเดินทาง         ม่อนแจ่ม -  เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ 
 

สมัผสัสำยหมอกยำมเชำ้   
อำหำรเชำ้ที่รีสอรท์   

09.30 น.  ออกเดินทำงกลบัเขำ้สูเ่ชียงใหม่   
น ำชมพิพิธภัณฑพ์ระพิฆเนศ หนึ่งเดียวในประเทศไทย พระพิฆเนศเป็นนำมของเทพเจำ้ส  ำคญัองคห์นึ่งของศำสนำฮินดู
หรือศำสนำพรำหมณ์ เป็นโอรสของพระศิวะกับนำงปำรวตี  (พระแม่อุมำ) ที่มีลักษณะของร่ำงกำยเป็นมนุษย ์มีเศียร               
เป็นชำ้ง พิพิธภณัฑแ์ห่งนีจ้ดัตัง้ขึน้โดยคุณปัณฑร ทีรคานนท ์เนื่องจำกเป็นผูท้ี่เคำรพนบัถือพระพิฆเนศเป็นกำรส่วนตวั
จึงไดส้ะสมรูปเคำรพองคพ์ระพิฆเนศในอิริยำบถต่ำงๆ มำนำนกว่ำ 30 ปี ระหว่ำงนั้นก็มีเพื่อนฝูงและคนรูจ้ักมำขอชม
บ่อยครัง้ จึงเปิดเป็นพิพิธภณัฑเ์พื่อใหบ้คุคลทั่วไปหรือผูท้ี่สนใจไดเ้ขำ้ชมและเขำ้มำคน้ควำ้ศกึษำหำควำมรูต้่อไป 

อำหำรกลำงวนัที่  

น ำท่ำนสูว่ัดปราสาท ชมพระวิหำรซึ่งมีลกัษณะศิลปะแบบลำ้นนำดัง้เดิม หนำ้บนัมีโครงสรำ้งแบบมำ้ต่ำงไหม คือลกัษณะ
หลงัคำและไมข้ื่นคำนที่ลดหลั่นกันขึน้ไปเหมือนต่ำงบนหลงัมำ้ส ำหรบับรรทุกสิ่งของ ดำ้นหนำ้ตัวพระวิหำรมีบนัไดนำค 
เป็นลวดลำยปนูป้ันสวยงำมมำก ภำยในผนงัพระวิหำรมีภำพจิตกรรมฝำผนงั ดำ้นหลงัพระวิหำรมีซุม้ประตปูรำสำทแบบ
ลำ้นนำ และกรมศิลปำกรไดป้ระกำศขึน้ทะเบียน เมื่อวนัที่ 25 กนัยำยน  2522  นำมของวดัเรียกตำมสิ่งก่อสรำ้งภำยในวดั 
จำกนัน้น ำท่ำนเลือกซือ้ของฝำก อำทิ หมยูอ แคบหม ูน ำ้พรกิหนุ่ม แหนม ไสอ้ั่ว และขนมต่ำงๆ ที่ร้านวนัสนันท ์

เดินทำงสูส่นำมบิน ตรวจเช็คสมัภำระก่อนท ำกำรเช็คอิน (บรกิำรอำหำรกลอ่ง) 
19.20 น.  ออกเดินทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน WE 117 (1.20 ชม.) 
20.40 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ รบัสมัภำระตรวจเช็คใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
กลบับำ้นดว้ยควำมสนกุสนำนและประทบัใจ  
หมำยเหต ุก ำหนดกำรนีอ้ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงบำ้งตำมเหตกุำรณแ์ละควำมเหมำะสม 
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อตัราค่าบริการ ** รบัสมำชิกได ้6 - 7 ท่ำน ต่อ 1 ตู ้ ** 
 ผูใ้หญ่     ท่ำนละ   14,200.-  บำท 

 พกัเด่ียว  เพิ่ม          2,800.-  บำท 
หมำยเหต ุ   อตัรำค่ำบรกิำรขำ้งตน้ไม่รวมตั๋วฯ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ  
         รำคำตั๋วเริ่มตน้ที่ 4,580.00 – 7,800.00 บำท 

 
อตัราน้ีรวม 

 1.  รถตูป้รบัอำกำศ ท่องเที่ยวตำมรำยกำร  
 2.  ที่พกัตำมรำยกำร หรือ เทียบเท่ำ (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 
 3.  อำหำรจดัเลีย้ง พรอ้มอำหำรว่ำง เครื่องด่ืมและผลไม ้
 4.  ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
 5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
       - วงเงินค่ำรกัษำพยำบำลเนื่องจำกอบุตัิเหตทุ่ำนละ  500,000  บำท  
 6.  มคัคเุทศกท์ี่เขม้แข็งจำกชยัทวัร ์ 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

 1.  ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Smile 
      กระเป๋ำโหลดได ้1 ชิน้ น.น.ไม่เกิน 20 กิโลกรมั และถือขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ น.นไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
 2.  ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมพิเศษ 
 3.  ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวั  เช่น  ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำมินิบำร ์, ค่ำซกัรีด 
 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในรถ  
 แอลกอฮอลส์เปรย ์, หนำ้กำกอนำมยั , ท ำควำมสะอำดพำหนะตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
การยกเลิก        
 1. ยกเลิกกำรเดินทำง  นอ้ยกว่ำ 10 วนั หกัค่ำบรกิำร 50 % 
 2. ยกเลิกในวนัเดินทำง หกัค่ำบรกิำร 100 % 
 
 

ติดต่อ  :  065 635 1997 , 080 571 5551 

Line ID : @chaitour   E-mail : domestic@chaitour.co.th 
จนัทร ์– ศกุร ์ เวลำ  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

