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  วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - แม่แจ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่พกั  คิสฮอด รีสอรท์  
อาหารค ่าที่ .... 
 

  

 06.30 น. สมาชิกพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ เคานเ์ตอร์ สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ 
กรุณาน าบตัรประชาชนตวัจรงิติดตวัไปดว้ย 

07.55 น.  ออกเดินทางสู ่จ.เชียงใหม่ ดว้ยเที่ยวบิน WE 102 
09.15 น. ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
น าท่านเปลี่ยนเป็นรถตูป้รบัอากาศ   เดินทางสู ่อ.แม่แจ่ม อ าเภอเล็กๆ  หลงัดอยอินทนนท ์  ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดเ้พลดิเพลินกบั 
ทิวทศันใ์นช่วง Green Season ชม วัดพุทธเอ้น วดัเก่าแก่ที่มีความส าคญัต่อชาวอ าเภอแม่แจ่ม นอกจากความรม่รื่นของบรรยากาศ 
โดยรอบแลว้ บรเิวณดา้นหนา้วดัยงัมีสิ่งมหศัจรรย ์คือ "บ่อน า้ศกัดิส์ทิธิ"์   ซึ่งมีตาน า้ที่ไม่เคยเหือดแหง้    มีต านานเลา่ว่าพระพทุธเจา้  
เคยเสด็จมาที่นี่และทรงเรียกหาพระอานนทเ์พื่อใหต้กัน า้ให ้ จากนัน้พระพทุธเจา้ก็บว้นพระโอษฐ์ (บว้นปาก) ลงบนที่แห่งนี ้   จนเกิด 
เป็นตาน า้ ต่อมามีพระภิกษุสองรูปผ่านมาจึงไดส้รา้งวดัขึน้ นอกจากนีภ้ายในวดัยงัมีพระอโุบสถกลางน า้ ที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนจาก 
กรมศิลปากรเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้  

 อาหารกลางวนัที่  เฮือนม่านมกุ 
 จากนัน้ชมการทอ ซิ่นตีนจก มรดกอนัล า้ค่าที่สรา้งสรรคผ์า้ทอดว้ยการกลั่นกรองมาจากการตัง้จิตใหส้งบ ผา้แต่ละผืนจะถกูทอดว้ย 
 มือ  มีลวดลายโบราณสืบต่อจากรุน่สูรุ่น่  มีสีสนัสวยงามเสรมิดว้ยจินตนาการของช่างแต่ละคนใหก้ลายเป็นผา้ที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะ 
 จากนัน้ชมงานหตัถกรรม  ป่ินปักผม   ภมูิปัญญาของช่างพืน้บา้นในการท าเครื่องประดบัศีรษะ    จากความเชื่อของหญิงลา้นนาว่า 
 มนษุยม์ีขวญัอยู่ 32 ขวญั การใชด้อกไมม้าประดบัมวยผมจึงเป็นการบชูาขวญับนศีรษะเพื่อความเป็นสิรมิงคล   และเป็นการเคารพ 
 บชูาต่อพระพทุธเจา้ซึ่งเป็นสิ่งมงคลสงูสดุ  ต่อมาจึงมีการปรบัเปลี่ยนและเพิ่มเป็นการใชป่ิ้นปักผม ซึ่งมีรูปทรงคลา้ยดอกไมแ้ทนการ 
 ใชด้อกไมจ้รงิ เพื่อใชข้ดัมวยผมใหอ้ยู่ทรง และใชป้ระดบัมวยผมใหเ้กิดความสวยงามเช่นเดียวกบัการใชด้อกไมจ้รงิประดบั   จึงเป็น 
 การชีใ้หเ้ห็นความส าคญัอีกอย่างของภมูิปัญญาทอ้งถิ่นของช่างเมืองแจ่ม   จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั อ.จอมทอง 

 
  
 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

แม่แจ่ม แม่กลางหลวง 

 

      
     เดินทาง     : อังคารที่ 4 – พฤหัสบดทีี่ 6 สิงหาคม 2563 

           : อังคารที่ 18 - พฤหัสบดทีี่ 20 สิงหาคม 2563 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 



แม่แจ่ม จอมทอง  |  2 

ที่พกั  แม่กลางหลวงวิวรีสอรท์ (หอ้งพกัเป็นพดัลมไม่มีแอร)์  บรรยากาศมองเห็นนาขัน้บนัได ในช่วงที่ผ่านการ
  ปักด ามาไม่นาน นาขา้วจะเริ่มเขียวขจี 

อาหารค ่าที่ รีสอรท์ มือ้นีท้านแบบชาวบา้นนะคะ (เมนหูมกูระทะ ชดุละ 2 ท่าน จดัเสิรฟ์ที่หนา้หอ้งพกัของท่าน) และ 

  อาหารประเภทกบัขา้วตามสั่ง 

 
 
 

 
 
 
 
 

วันที่สองของการเดินทาง         อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ – เชียงใหม่ 
 

อาหารเชา้ที่ รีสอรท์ 

น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  สมัผสัอากาศอนับริสทุธิ์และความเขียวขจีจากภูเขานอ้ยใหญ่ สกัการะพระ
มหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ที่อยู่เคียงคู่กัน     พระธาตุสรา้งขึน้โดยกองทพัอากาศร่วมกับ
พสกนิกรชาวไทยโดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล สรา้งถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช-
มหาราช บรมนาถบพติร และพระมหาธาตนุภพลภมูิสิริ สรา้งถวาย สมเดจ็พระนางเจา้สริิกิติ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรม
ราชชนนีพนัปีหลวง  จากนั้นน าท่านขึน้สู่ จุดสูงสุดแดนสยามยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งเต็มไปดว้ยพืชพันธุ์ไมอ้ันอุดม
สมบูรณท์ี่หาชมไดย้ากและยงัมีสะพานไมใ้หเ้ดินทางชมความงามผ่านป่าไมส้ีเขียว ยอดดอยแห่งนีย้ังเป็นจุดสิน้สุดของ
ทางหลวงหมายเลข 1009 ที่มีความสงู 2,565 เมตร จากระดบัน า้ทะเล  อากาศหนาวเย็นตลอดปี 
อาหารกลางวนั 
น าท่านเดินทางสู ่ตวัเมืองเชียงใหม่ ระหว่างทางแวะจิบกาแฟที่ คาเฟ่โรงบ่ม ในอดีตที่นี่เคยเป็นโรงบ่มยาสบูเก่า ปัจจบุนั
ปรบัเป็นทัง้ที่พกั รา้นอาหาร และรา้นกาแฟ แต่ยงัคงบรรยากาศของโรงบ่มยาสบูเดิมอยู่ 
จากนัน้พาเดินชอ้ป เดินชิลล ์ชลิล ์ที่ ถนนช้างม่อยเก่า เป็นถนนที่มีงานแฮนดเ์มดทอ้งถิ่นเยอะมาก แหลง่รวมงานหวาย 
งานจกัสาน มีทัง้กระเป๋า หมวก รองเทา้ ตะกรา้ เสื่อ ที่รองแกว้ เกา้อี ้ชัน้วางของใหเ้ลือกละลานตา งานผา้ งานปัก มาที่นี่
ไดต้ิดไมต้ิดมือกลบัไปแนน่อน ที่ส  าคญัราคาไม่แพงเลยค่ะ  
ที่พกั   แคนทารี่ฮิลล ์  
อาหารค ่าที่ เฮือนสนุทรี เมนมูือ้นีเ้ป็นอาหารพืน้เมืองพรอ้มฟังเพลงหวานๆ เคลา้คลอ 
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วันที่สามของการเดินทาง            เชียงใหม่ – แม่ริม – กรุงเทพฯ 

 

อาหารเชา้ ที่โรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ อ.แม่ริม เชา้วนันีเ้ปิดความสดใสดว้ยการน าท่านชม ทุ่งดอกคตัเตอร์สขีาว และ ดอกมากาเร็ต
นบัว่าเป็นทุ่งดอกไมใ้นช่วงปลายฝนเพียงแห่งเดียวที่ บ้านนาฟลาวเวอร์ เตรียมแต่งชดุสวยๆ ไปถ่ายรูปกนัไดเ้ลยคะ่  
น าชม วัดป่าดาราภิรมย์   และเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระต าหนักดาราภิรมย์  โดยวดัไดร้บัพระบรมราชานญุาตยกฐานะ
ใหเ้ป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี ชนิดสามญั นบัไดว่้าเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งนามของวดันีถ้กู
ตัง้ขึน้ตามพระนามของ “พระราชชายา เจา้ดารารศัมี” 
อาหารกลางวนั 
น าท่านซือ้ของฝากที่ กาดหลวง หรืออีกชื่อคือตลาดวโรรส อย่างไสอ้ั่ว น า้พริกหนุ่ม แคปหม ูขา้วแต๋น ผลไมอ้บแหง้ เป็น
ของฝากก่อนเดินทางกลบั 
13.30 น. เดินทางสูท่่าอากาศยานเชียงใหม่ 
15.10 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE 111 
16.20 น. ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหต ุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อัตราค่าบริการ  ( สมาชิก 6 – 7 ท่าน / 1 ตู้ )  

@  ผูใ้หญ่     ท่านละ   14,900.-   บาท 
@  พกัเด่ียว  เพิ่ม          1,400.-   บาท 
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อัตรานี้รวม  

1. ค่าตั๋วสายการบินไทยสมายล ์ไป-กลบั สวุรรณภมูิ – เชียงใหม่ – สวุรรณภมูิ 
        (น า้หนกักระเป๋าโหลดท่านละ 20 กก. ถือขึน้เครื่องไม่เกิน 7 กก.) 
  2.  รถตูป้รบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
  3.  ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
  4.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม ้

5.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
  6.  ทนุประกนัอบุติัเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
       -  วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุติัเหตทุ่านละ  500,000  บาท  
    7.  มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์
 

อัตรานี้ไม่รวม 

1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
  2.  ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
 

เงื่อนไขการจอง   
ยืนยนัการเดินทางพรอ้มช าระค่าบริการโดยโอนเขา้บญัชีก่อนการเดินทาง 15 วนั 

นายศุภชัย ตันพันธุ์ 

ธ. กรุงศรีอยธุยา สาขา เซ็นทรลัพระราม 3  บ/ช ออมทรพัย ์ เลขที่ 800-9-77446-9 
พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง เพื่อด าเนินการออกตั๋ว 

เมื่อโอนแลว้กรุณา สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  /  โทรสาร. 02 211 0119 
 

การยกเลิก        
  1. ยกเลิกการเดินทาง 15 วนัก่อนเดินทาง หกัค่าบริการ 50 % 
  2. ยกเลิกในวนัเดินทาง นอ้ยกว่า 7 วนั หกัค่าบรกิาร 100 %   
 
 
 

 

ติดต่อ  :  065 635 1997 , 080 571 5551 

Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th 

 

            จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
   

  www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

