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ปใีหม ่เที่ยวเชยีงใหม ่ สโลวไ์ลฟ์  

           ม่อนแจ่ม วิว 360 องศา  แดนเทวดา  ดนิแดนแหง่เมอืงสวรรค ์

                แม่กำปอง หมูบ่า้นเกา่แกอ่ายกุวา่ 100 ป ี

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
01. วนัแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – เชีงใหม่ - บา้นแม่ก าปอง 

 

06.00 น.  สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประต ู2  Row E   

เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก  
(กรุณาน าบัตรประชาชน และ เอกสารการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มติดตัวไปด้วย) 
07.25 น.  ออกเดินทางสูจ่งัหวดัเชียงใหม่  โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE 102 (1.20 ชม.)  
08.45 น.  ถึงสนามบินเชียงใหม่ รบัสมัภาระตรวจเช็คใหค้รบถว้น  
น าท่านเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ สูห่มู่บา้นเล็กๆ น่ารกัตัง้อยู่ท่ามกลางขนุเขาและธรรมชาติอนังดงามมีล  าธารไหลผ่าน  
อากาศบรสิทุธิ์เย็นสบายเกือบทัง้ปีที่บ้านแม่ก าปอง (57 กม./ 1.20 ชม.)   

อาหารกลางวนัที่รา้นธารทองลอดจ ์หรือ ....... 

 
 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

 

พธุที ่29 ธนัวาคม 2564 – เสารท์ี ่1 มกราคม 2565 
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บ่าย    ชมภายในหมู่บ้านแม่ก าปอง ซึ่งไดแ้ก่ บา้นเรือนเก่าแก่กว่า 100 ปี แต่ละหลังมีรูปทรงแปลกตาผสมผสาน
สถาปัตยกรรมลา้นนา ชมวัดคันธาพฤกษา (วดัแม่ก าปอง) เป็นวดัเดียวในหมู่บา้นสรา้งในยุคเดียวกับการเขา้มาตัง้ถิ่น
ฐานของชุมชนมีพระอุโบสถตัง้อยู่กลางน า้ มีน า้ลอ้มรอบแทนใบเสมา ชมวิหารหลังเดิมเป็นไมท้ัง้หลงัสถาปัตยกรรม
แบบลา้นนาหนา้จั่วหลงัคาแกะสลกัดว้ยไมส้กัสวยงามมาก แวะร้านกาแฟลุงปุ๊ ดป้าเป็ง จดุเช็คอินของหมบูา้น  
และเดินชมธรรมชาติภายในหมู่บา้น  
น าท่านเดินทางกลบัสูเ่ชียงใหม่   
น าชมวัดต้นเกว๋น หรือ วัดอินทราวาส เป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ จุดเด่นของวัดคือ ศาลาจตุรมุมุข ซึ่งพบเพียงหลงั
เดียวในภาคเหนือ และเป็นตน้แบบทางศิลปกรรมลา้นนาที่มีคณุค่า และยงัคงสมบรูณ ์ สมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้
เป็น อาคารอนุรักษ์ดีเด่น เมื่อปีพ.ศ. 2532 และสถาปัตยกรรมจากวัดตน้เกว๋นแห่งนีไ้ดก้ลายเป็นแรงบันดาลใจให้
สถาปนิกใชเ้ป็นตน้แบบ ในการออกแบบหอค าหลวง ตัง้อยู่กลางอทุยานหลวงราชพฤกษ์ ดว้ยความสวยงามแบบลา้นนา
ดัง้เดิม วดัแห่งนีไ้ดใ้ชเ้ป็น สถานที่ถ่ายท าละครยอ้นยุคที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมอนัดัง้เดิมของลา้นนา เช่นละครเรื่อง
รอยไหม , เม่ือดอกรกับาน , รากนครา , เพลิงพระนาง , กลิ่นกาสะลองเป็นตน้ 

อาหารค ่า    

ที่พกั  SMILE LANNA HOTEL ( พกั 3 คืน ) โรงแรม สมายล ์ลา้นนา  (SMILE LANNA)  มีทัง้หมด 63 หอ้ง อยู่ในอาคารที่
โอ่โถงสง่างามซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของศิลปะตะวันออกและศิลปะลา้นนาร่วมสมัย หอ้งพักมีความกวา้งขวาง 
สะอาดเรียบรอ้ย และมีความปลอดภัย ภายในหอ้งพักตกแต่งดว้ยการเพิ่มรูปแบบแนวบูติคกับศิลปะลา้นนาไทยด้วย
เฟอรน์ิเจอรไ์มท้ี่ทนัสมยั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
02. วนัท่ีสองของการเดินทาง       แดนเทวดา - วดับา้นเด่น - สวนไมด้อกกาแล          
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  

ออกเดินทางสู ่“แดนเทวดา” อ าเภอแม่แตง (41 กม./ 1 ชม.) แลนดม์ารก์ใหม่สดุอลงัการ ตื่นตาไปกบัหนา้ผาน า้ตกจ าลอง
ที่สามารถเดินขึน้ไป และมีช่องกลางน า้ตกส าหรบับนัทกึภาพสวยๆ “แดนเทวดา” แบ่งออกเป็น 4 โซนหลกัๆ 
โซนที่ 1   รา้นกาแฟ 
โซนที่  2  สวนดอกไมห้นา้น า้ตก 
โซนที่  3  สวนญ่ีปุ่ นอยู่หลงัน า้ตก 
โซนที่  4  จ าลองตลาดเก่าของแม่แตง มีสินคา้โอท็อปจ าหน่าย 
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แปลงดอกไมท้ี่อยู่หนา้น า้ตกเป็นแปลงดอกมากาเรส และ Celosia (หรือตามฤดกูาล)  ถา้เดินออ้มไปหลงัน า้ตกจะเป็นสวน
และรา้นอาหารสไตลญ่ี์ปุ่ น มีล  าธารไหลผ่าน มีทางเดินไมแ้ละสะพานใหถ้่ายภาพ 

อาหารกลางวนัที่รา้นอาหารแดนเทวดา  

เดินทางสู่วัดบ้านเด่น (10 กม. / 15 นาที) วดันีต้ัง้อยู่บนเนินเตีย้ๆ และใตเ้นินนัน้เป็นถ า้ศกัด์ิสิทธิ์ ที่ชาวบา้นพากนันบัถือ 
จึงเรียกกันว่า “วัดบา้นเด่น” ต่อมาครูบาเทือง นาถสีโล เจา้อาวาสไดท้ าการบูรณะวัดขึน้มาใหม่ ใหม้ีความวิจิตรงดงาม
ตระการตาดว้ยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยลา้นนา จุดเด่นของวัดนีอ้ยู่ที่ส่ งปลูกสรา้งที่มีความสวยงาม วิจิตรตระการตา        
ซึ่งครูบาเทืองมีความตัง้ใจจะใหเ้ป็นศาสนสถานที่งดงามแฝงดว้ยคติธรรม เป็นอบุายในการดงึคนเขา้วดัเพื่อขดัเกลาจิตใจ 
ใหเ้ป็นสถานที่พกัผ่อนทางจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
จากนั้นเดินทางสู่ร้านอาหารกาแล (47 กม. / 1 ชม.) รา้นอาหารกาแลนอกจากอาหารจะอร่อยแลว้ รอบๆ รา้นตกแต่ง
ดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์ทางรา้นเอาใจใสเ่รื่องทศันียภาพ รสชาติอาหาร รวมถึงการบรกิารอีกดว้ย 

อาหารค ่าที่รา้นอาหารกาแล  

ที่พกั  SMILE LANNA HOTEL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
03. วนัท่ีสามของการเดินทาง        ดอยม่อนแจ่ม - นาขา้วสรรพสี - สวนดอกไมแ้ม่ริม  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม    

เดินทางไปสู่ อ.แม่ริม (18 กม./ 30 นาที )น าชมสวนดอกไม้ที่อ าเภอแม่ริม อาทิ ดอกมากาเร็ตสีม่วงเข้ม และ
ดอกคสัเตอรส์ีขาวสดใส ....เลือกมมุบนัทกึภาพตามอธัยาศยั 
จากนัน้เดินทางไปชมนาข้าวสรรพสี “Rainbow Rice บา้นซาง” (13 กม./24 นาที)แปลงนาขา้วหลากหลายสีสนัสวยงาม
ราวกับน าผืนพรมสีต่างๆ มาปู   เรียงอยู่บนทอ้งทุ่งในพืน้ที่บา้นซาง ต าบลขี ้เหล็ก อ าเภอแม่ริม เป็นแปลงทดลองการปลกู
ขา้วของว่าที่รอ้ยตรีธเนศ  แซวหลี นกัวิชาการเกษตรปฏิบตัิการสงักัดศนูยป์ฎิบตัิการพฒันาที่ดินโครงการหลวง ส  านกังาน
พัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดินโดยน างานวิจัยของ ดร.อภิชาติ  วรรรณวิจิตร ผู้อ  านวยการศูนยวิ์ทยาศาสตรข์้าว 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ก าแพงแสนเมื่อปี พ.ศ.2553 ที่ผสมขา้มพนัธุร์ะหว่างพนัธุพ์่อ “ขา้วเจา้หอมนิลพนัธุก์ลายใบ
ขาว” กบัพนัธุแ์ม่ “ขา้วก ่าหอมนิล” ท าใหไ้ดข้า้วสรรพสีถึง 5 สายพนัธุ ์ (เดินทางสูห่อ้งอาหาร 23 กม./26 นาที) 

อาหารกลางวนัที่รา้นโป่งแยงแอ่งดอย  
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บ่าย  เดินทางสู่ดอยม่อนแจ่ม (6.6 กม. / 15 นาที) เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งขึน้เมื่อ               
พ.ศ.2517 เพื่อส่งเสริมและพฒันาอาชีพของเกษตรกร โดยแนะน าพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ มาปลกูทดแทนการปลกูฝ่ิน การท า
ไร่เลื่อนลอยเพื่อยกระยกระดับความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึน้  โดยส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักเมืองหนาว เช่น 
ผกักาดหอม ผกักาดหางหงษ์  ผกักาดขาว กะหล ่าปลี ปวยเหล็ง บล๊อคโคลี่ ฯลฯ  นอกจากนีย้งัไมผ้ลเมืองหนาว เช่น องุ่น 
อะโวคาโด พลบั พลมั และบ๊วย เป็นตน้  ศูนยแ์ห่งนีย้งัไดเ้พาะเลีย้งแมลงก าจดัศัตรูพืช เช่นมวนพิฆาต แมลงชา้งปีกใส 
แมลงหางหนีบ แลว้น าไปปล่อยในแปลงผักอินทรียเ์พื่อเป็นการควบคุมการใชส้ารเคมี ใหค้ าแนะน าฝึกอบรมใหค้วามรู ้
เรื่องต่างๆ แก่เกษตรกร  ชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่ามง้ ซึ่งอาศยัอยู่บนดอยม่อนแจ่ม และดื่มด ่ากบัทศันียภาพแบบ 
พาโนราม่า  
จากนัน้เดินทางกลบัเชียงใหม่ (40 กม. / 1 ชม.) 

อาหารค ่าที่รา้นเฮือนม่วนใจ๋ (อาหารพืน้เมือง)  

ที่พกั   SMILE LANNA HOTEL  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
04. วนัท่ีส่ีของของการเดินทาง           เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ   
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม    

ออกเดินทางไปชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ บนเนือ้ที่กวา้งกว่า 500 ไร่ เป็นที่รวบรวมพรรณไมน้านาชนิดทั่วทุกมุมโลก 
จดัแสดงเป็นสวนต่างๆ ตกแต่งดว้ยพนัธุไ์มส้วยงาม และภมูิสถาปัตยกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ที่การจดัแสดง โดยแบ่ง
อทุยานเป็นสวนไทย สวนนานาชาติ และสวนองคก์รต่างๆ โดยนั่งรถรางชมรอบๆ และลงไปชม บนัทกึภาพสวยๆ แต่ละจดุ   

อาหารกลางวนั  

หลงัอาหาร น าท่านสูส่นามบิน 
15.00 น.  เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน WE 111 (1.20 ชม.) 
16.20 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ รบัสมัภาระตรวจเช็คใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ  
 

หมายเหตุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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อตัราค่าบริการ    

ส าหรับ 4  ท่าน (รถตู้ 1 คัน) มัคคุเทศก ์1 คน 

 ผูใ้หญ่     ท่านละ   22,900.-  บาท  
 พกัเด่ียว   เพิ่ม         3,600.-  บาท 
ส าหรับ 8 ท่าน (รถตู้ 2 คัน) มัคคุเทศก ์1 คน 

 ผูใ้หญ่     ท่านละ   19,500.-  บาท  
 พกัเด่ียว   เพิ่ม         3,600.-  บาท 
 

หมายเหตุ    อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ไม่รวมตั๋วฯ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ  
         ราคาตั๋วเริ่มตน้ที่  2,880.00 – 8,890.00 บาท (ราคานี ้ขึน้อยู่กบัวนัที่จอง) 
 
อตัราน้ีรวม 

 1.  รถตูป้รบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
 2.  ที่พกัตามรายการ หรือ เทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
 3.  อาหารจดัเลีย้งตามรายการ   
 4.  ของว่าง และน า้ดื่มตลอดการเดินทาง 
 5.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 6.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
       - วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ  500,000  บาท  
 7.  มคัคเุทศกท์ี่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 ม่อนแจ่ม - แดนเทวดา   |  6 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

 1.  ตั๋วเครื่องบินชัน้ทศัทศันาจร กรุงเทพฯ-เชียงใหม-่กรุงเทพฯ โดย Thai Smile 
      กระเป๋าโหลดได ้1 ชิน้ น.น.ไม่เกิน 20 กิโลกรมั และถือขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ น.นไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
 2.  อาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ   
 3.  ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
    4.  การตรวจหาเชือ้โควิท-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ  

 แอลกอฮอลส์เปรย ์, หนา้กากอนามยั , ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

การยกเลิก        
  

         1. ยกเลิกการเดินทาง  นอ้ยกว่า 10 วนั หกัค่าบรกิาร 50 % 
 2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัค่าบรกิาร 100 % 
 
 
 
 
 

ติดต่อ  :  065 635 1997 , 080 571 5551 

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

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

