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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – ม่อนแจ่ม สกายด์วอร์ก – สวนกล้วยไม้ใบออคิดบัตเตอร์ฟลายฟาร์ม 
– ทุ่งดอกมากาเร็ต สวนดอก ป้าจวน ลุงใจ๋  

05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ (กรุณาน าบัตรประชาชนไปแสดงด้วย) 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ไทยสมายด์ เท่ียวบินท่ี... 
08.15 น. ทีมงานคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ ณ สนามบินเชียงใหม่ (ผา่นมาตรฐาน SHA) เปล่ียนการ

เดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ  เดินทางสู่ม่อนแจ่ม 
เชา้ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรยอดนิยมของคนไทย เตม็ไปดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม  

ภูเขาสลบัซบัซอ้น พื้นท่ีสีเขียว ท่ีมองดูแลว้สบายตา ชมวิวธรรมชาติภูเขาสีเขียว เป็นดอยท่ีเตม็ไปดว้ยสวนผกั  
สวนดอกไม ้อากาศเยน็สบาย สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี 

 

 
 น าท่านชม สกายด์วอร์ก ม่อนแจ่ม จุดชมวิวลอยฟ้าแห่งใหม่ ทางเดินเหนือเมฆท่ีจะพาคุณเดินล่องลอยไปตามสวน

ดอกไมช้มวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา เป็นสะพานไมไ้ผ่ท่ีทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกวา่ 200 เมตร 
สองขา้งทางประดบัดว้ยดอกสร้อยหงอนไก่สีแดงสดไปตลอดแนว ส่วนท่ีดา้นล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่ง 
ดอกคอสมอส สีชมพูสลบัขาว ก าลงัเบ่งบานสะพร่ัง รวมถึงดอกไมช้นิดอ่ืน ๆ เช่น ดอกบานไม่รู้โรย  
ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเร็ต ฯลฯ  

 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านออคิดฟาร์ม  
13.00 น. จากนั้นน าท่านชม สวนกล้วยไม้ใบออคิดบัตเตอร์ฟลายฟาร์ม เพลิดเพลินกบัการชมดอกกลว้ยไมน้านาพนัธุ์ ไม่วา่ 

จะเป็นกลว้ยไม ้ฟ้ามุ่ย ชา้งกระ เขม็แสด เขม็แดง แวนดา้ แอสโคเซ็นดา ฯลฯ และผีเส้ือนานาชนิดมากมาย เช่น 
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ผีเส้ือเณรธรรมดา ผีเส้ือกระทกรกแดง ฯลฯ นอกจากความงามของกลว้ยไมแ้ละผีเส้ือแลว้ ภายในสวนเหล่าน้ีมีทั้ง
ส่วนท่ีจดัแสดงพรรณไมน้านาชนิดท่ีใชเ้ป็นไมป้ระดบั เช่น ดอกบวั ดอกเยอบีรา เป็นตน้ เอาไวดู้แกเ้ล่ียน เพื่อใคร
เกิดเบ่ือดูกลว้ยไมจ้นเกิดอาการตาลาย  

 

 
 น าท่านชม  ทุ่งดอกมากาเร็ต สวนดอก ป้าจวน ลุงใจ๋ ใหท้่านเพลิดเพลินไปกบัการชมทุ่งดอกมากาเร็ตสีม่วงท่ีบาน

สะพร่ังไปทั้งทุ่งพร้อมทั้งมุมถ่ายรูปมากมายท่ีพร้อมใหท้่านไดเ้ลือกถ่าย ภายในสวนก็จะมีมุมมีพร๊อพเตรียมไวใ้ห้
ถ่ายรูปเยอะเลยไม่วา่จะเป็น โต๊ะ เกา้อ้ี กองฟาง สะพานไมไ้ผ ่จดัไว ้

 

 
17.00 น. จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัในเมืองเชียงใหม่ 
18.30 น. บริการอาหารค ่า (2) ณ ร้านอาหารท่ีเชียงใหม่ 
วันท่ี 2  ดอยอนิทนนท์ – เจดีย์นภเมทนีดล – นภพลภูมิสิริ – โครงการหลวง – ผาช่อ – วัดศรีสุพรรณ – เดินถนนคนเดิน

วัวลาย  
07.00 น. บริการอาหารเช้า (3)  ณ หอ้งอาหารภายในท่ีพกั 
08.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ดอยอนิทนนท์ ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย เป็นอุทยานแห่งชาติล าดบัท่ี 6 ของ

ประเทศไทย ถือเป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์คส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ เรียกไดว้า่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตอนัดบั
ตน้ ๆ ของภาคเหนือเลยก็วา่ได ้

 

 
 จากนั้นน าท่านแวะชม เจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ พระมหาธาตุคู่พระบารมี ของ รัชกาลท่ี 9 และพระราชินี

สร้างขึ้นโดยกองทพัอากาศร่วมกบัพสกนิกรชาวไทย พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ ทั้ง 2 องคน้ี์ เป็นท่ี
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยูบ่นยอด และพระพุทธรูปบูชา มีลกัษณะท่ีสูงสงา่และตั้งอยา่งโดนเด่น โดยพระ
มหาธาตุนภเมทนีดล นั้นองคจ์ะเป็นสีน ้าตาล ส่วนพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ องคจ์ะเป็นสีม่วงอมชมพู อีกทั้งรอบ
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บริเวณสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของดอยอินทนนทโ์ดยรอบไดอ้ยา่งสวยงาม 
 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารโครงการหลวง  
13.00 น. น าท่านเดินทางไปเท่ียวชม โครงการหลวง เป็นสถานีวิจยัพืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่ง ของมูลนิธิโครงการหลวง  

เร่ิมด าเนินงาน เม่ือ พ.ศ. 2522 ตั้งอยูท่ี่บา้นขนุกลาง ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจุบนั 
มีการด าเนินงานวิจยัทั้งทางดา้นไมด้อก ไมป้ระดบั พืชผกั ไมผ้ล และงานประมงพื้นท่ีสูง รวมทั้งถ่ายทอด
ผลงานวิจยัไปสู่การส่งเสริม สร้างรายไดแ้ก่ครอบครัวเกษตรกรทั้งชาวไทยภูเขาเผา่ปกาเกอะญอและมง้ 

 

 
16.00 น. จากนั้นชม ผาช่อ มีลกัษณะ เป็นก าแพงและเสาหิน ขนาดใหญ่ลวดลายแปลกตา มีขนาดสูงใหญ่ราว 30 เมตร  

เป็นบริเวณกวา้งนบัร้อยเมตร และยงัพบรังผ้ึง ขนาดใหญ่อยูต่ามหนา้ผา จ านวนมากสร้างความต่ืนตาต่ืนใจแก่ผูท่ี้
เขา้ไปเท่ียวชมดว้ยลกัษณะทางธรรมชาติท่ีแปลกตาคลา้ยกบัแกรนดแ์คนยอน จึงท าให้ ผาช่อ ไดรั้บสมญานามวา่ 
แกรนด์แคนยอนเมืองไทย 

 

 
 น าท่านชม วัดศรีสุพรรณ เป็นวดัท่ีมีประวติัการก่อสร้างมาตั้งแต่คร้ังอดีตกวา่ 500 ปี ภายในวดัมีอุโบสถเงินแห่ง

แรกของโลก ท่ีชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเคร่ืองเงินชุมชนววัลาย ซ่ึงเป็นชุมชนท าหตัถกรรมเคร่ืองเงินท่ีมี
ช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่ วดัศรีสุพรรณน้ีอาจจะถือไดว้า่เป็น Unseen แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ 

  
 
 
 

 
 จากนั้นน าท่านเดิน ถนนคนเดินวัวลาย เป็นถนนคนเดินแห่งท่ีสองของจังหวัดเชียงใหม่ หลงัจากท่ีถนนคนเดินวนั

อาทิตย ์(ถนนคนเดินท่าแพ) ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในบรรดานกัท่องเท่ียว โดยจุดเด่นของถนนคนเดิน 

ววัลาย อยูท่ี่มีจุดขายอาหารและจุดนัง่ทานอาหารค่อนขา้งเยอะและหลากหลาย ตั้งแต่บริเวณตลาดประตูเชียงใหม่ 
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มาจนถึงพื้นท่ีภายในถนนคนเดิน และการไดแ้วะไปสัมผสักบัอุโบสถเงินหลงัแรกภายในวดัศรีสุพรรณ ซ่ึงมีความ
สวยงามอยา่งมากในตอนกลางคืน 

  
 
 
 

 
เยน็ อสิระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

  
 
 

 จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัในเมืองเชียงใหม่ 
วันท่ี 3 หมู่บ้านแม่ก าปอง – วัดพระธาตุดอยค า – ซ้ือของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารเช้า (5)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านไป หมู่บ้านแม่ก าปอง สัมผสัวิถีชีวิตสุดเรียบง่ายของชาวบา้นในหมู่บา้นเลก็ ๆ ท่ีซ่อนตวัอยู่

ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีล าธารใสเยน็ไหลพาดผา่น ความสุขของการมาท่องเท่ียวหมู่บา้นแม่ก าปอง คือ  
การไดม้าสัมผสัอากาศบริสุทธ์ิความเป็นธรรมชาติของป่าไม ้ล าธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยูข่องชาวบา้นท่ียงัคง
อยูร่่วมกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวั 

 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. น าท่านไปสักการะขอพรหลวงพ่อทนัใจท่ี วัดพระธาตดุอยค า เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงดา้นการขอพร บนบาน และเป็น

วดัท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ อายเุก่าแก่กวา่ 1,300 ปี บนวดัพระธาตุดอยค า มีจุดชมวิว ท่ีสามารถมองเห็นวิว
ทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากน้ียามค ่าคืนเม่ือมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองค์
พระธาตุเหลืองอร่ามสวา่งไสว ซ่ึงมีความงดงามเป็นอยา่งมาก 

 

 
 จากนั้นเชิญท่านเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลกึตามอธัยาศยั ก่อนน าท่านเดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
17.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายด์ เท่ียวบินท่ี... 
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18.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพฯพร้อมความประทบัใจ 
 

******************************* 
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อตัราค่าบริการ ราคา  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 10,900.- 
เด็กอาย ุ3 – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 8,790.- 
พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 1,800.- 

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

                                - ขึ้นอยูก่บันโยบายของสถานท่ีเท่ียว หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม 
      -ตั๋วเคร่ืองบิน Thai Smile พร้อมน ้าหนักกระเป๋า 15  กโิลกรัม/ท่าน 
 -รถตู้ VIP 9 ท่ีนั่ง ท่ีนั่งตามเลือก 
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน 
 ค่าอาหาร 6 ม้ือ  
 ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายเุกิน   
  70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 
  200,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่า
  โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน :  

1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท 
2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 

ส่ิงท่ีควรน าไปด้วย ยาประจ าตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดวา่ยน ้า, ชุดเล่นน ้า, กางเกงขาสั้น, 
รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 
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การยกเลกิและคืนค่าทัวร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ : 
       1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ 
           จ านวนดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการ   
           เดินทาง 
        2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง          
        3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
        4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน   
 และอตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 
        5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยุด  
            งาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
        6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด 
            จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
        7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่ 
            สามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้
        8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ          
            เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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