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Code:
EZDNA_209

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – ม่อนแจ่ ม สกายด์วอร์ ก – สวนกล้วยไม้ ใบออคิดบัตเตอร์ ฟลายฟาร์ ม
– ทุ่งดอกมากาเร็ต สวนดอก ป้ าจวน ลุงใจ๋
05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (กรุ ณานาบัตรประชาชนไปแสดงด้ วย)
07.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ไทยสมายด์ เที่ยวบินที่...
08.15 น. ทีมงานคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระ ณ สนามบินเชียงใหม่ (ผ่านมาตรฐาน SHA) เปลี่ยนการ
เดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ เดินทางสู่ม่อนแจ่ม
เช้า
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ม่อนแจ่ ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยมของคนไทย เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม
ภูเขาสลับซับซ้อน พื้นที่สีเขียว ที่มองดูแล้วสบายตา ชมวิวธรรมชาติภูเขาสี เขียว เป็ นดอยที่เต็มไปด้วยสวนผัก
สวนดอกไม้ อากาศเย็นสบาย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

นาท่านชม สกายด์วอร์ ก ม่ อนแจ่ ม จุดชมวิวลอยฟ้าแห่งใหม่ ทางเดินเหนือเมฆที่จะพาคุณเดินล่องลอยไปตามสวน
ดอกไม้ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา เป็ นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร
สองข้างทางประดับด้วยดอกสร้อยหงอนไก่สีแดงสดไปตลอดแนว ส่ วนที่ดา้ นล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่ง
ดอกคอสมอส สี ชมพูสลับขาว กาลังเบ่งบานสะพรั่ง รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่น ๆ เช่น ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ ต ฯลฯ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านออคิดฟาร์ม
13.00 น. จากนั้นนาท่านชม สวนกล้วยไม้ ใบออคิดบัตเตอร์ ฟลายฟาร์ ม เพลิดเพลินกับการชมดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์ ไม่วา่
จะเป็ นกล้วยไม้ ฟ้ามุ่ย ช้างกระ เข็มแสด เข็มแดง แวนด้า แอสโคเซ็นดา ฯลฯ และผีเสื้ อนานาชนิดมากมาย เช่น
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ผีเสื้ อเณรธรรมดา ผีเสื้ อกระทกรกแดง ฯลฯ นอกจากความงามของกล้วยไม้และผีเสื้ อแล้ว ภายในสวนเหล่านี้มีท้ งั
ส่วนที่จดั แสดงพรรณไม้นานาชนิดที่ใช้เป็ นไม้ประดับ เช่น ดอกบัว ดอกเยอบีรา เป็ นต้น เอาไว้ดูแก้เลี่ยน เพื่อใคร
เกิดเบื่อดูกล้วยไม้จนเกิดอาการตาลาย

นาท่านชม ทุ่งดอกมากาเร็ต สวนดอก ป้ าจวน ลุงใจ๋ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการชมทุ่งดอกมากาเร็ ตสี ม่วงที่บาน
สะพรั่งไปทั้งทุ่งพร้อมทั้งมุมถ่ายรู ปมากมายที่พร้อมให้ท่านได้เลือกถ่าย ภายในสวนก็จะมีมุมมีพร๊ อพเตรี ยมไว้ให้
ถ่ายรู ปเยอะเลยไม่วา่ จะเป็ น โต๊ะ เก้าอี้ กองฟาง สะพานไม้ไผ่ จัดไว้

17.00 น. จากนั้นเข้าสู่ที่พกั ในเมืองเชียงใหม่
18.30 น. บริการอาหารค่า (2) ณ ร้านอาหารที่เชียงใหม่
วันที่ 2 ดอยอินทนนท์ – เจดีย์นภเมทนีดล – นภพลภูมิสิริ – โครงการหลวง – ผาช่ อ – วัดศรีสุพรรณ – เดินถนนคนเดิน
วัวลาย
07.00 น. บริการอาหารเช้ า (3) ณ ห้องอาหารภายในที่พกั
08.00 น. จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ดอยอินทนนท์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็ นอุทยานแห่งชาติลาดับที่ 6 ของ
ประเทศไทย ถือเป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ เรี ยกได้วา่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอันดับ
ต้น ๆ ของภาคเหนือเลยก็วา่ ได้

จากนั้นนาท่านแวะชม เจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ พระมหาธาตุคู่พระบารมี ของ รัชกาลที่ 9 และพระราชินี
สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่ วมกับพสกนิกรชาวไทย พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ ทั้ง 2 องค์น้ ี เป็ นที่
ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุอยูบ่ นยอด และพระพุทธรู ปบูชา มีลกั ษณะที่สูงสง่าและตั้งอย่างโดนเด่น โดยพระ
มหาธาตุนภเมทนีดล นั้นองค์จะเป็ นสี น้ าตาล ส่ วนพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ องค์จะเป็ นสี ม่วงอมชมพู อีกทั้งรอบ
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บริ เวณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์โดยรอบได้อย่างสวยงาม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารโครงการหลวง
13.00 น. นาท่านเดินทางไปเที่ยวชม โครงการหลวง เป็ นสถานีวิจยั พืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่ง ของมูลนิธิโครงการหลวง
เริ่ มดาเนินงาน เมื่อ พ.ศ. 2522 ตั้งอยูท่ ี่บา้ นขุนกลาง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบนั
มีการดาเนิ นงานวิจยั ทั้งทางด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก ไม้ผล และงานประมงพื้นที่สูง รวมทั้งถ่ายทอด
ผลงานวิจยั ไปสู่ การส่ งเสริ ม สร้างรายได้แก่ครอบครัวเกษตรกรทั้งชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและม้ง

16.00 น. จากนั้นชม ผาช่ อ มีลกั ษณะ เป็ นกาแพงและเสาหิน ขนาดใหญ่ลวดลายแปลกตา มีขนาดสูงใหญ่ราว 30 เมตร
เป็ นบริ เวณกว้างนับร้อยเมตร และยังพบรังผึ้ง ขนาดใหญ่อยูต่ ามหน้าผา จานวนมากสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผทู ้ ี่
เข้าไปเที่ยวชมด้วยลักษณะทางธรรมชาติที่แปลกตาคล้ายกับแกรนด์แคนยอน จึงทาให้ ผาช่อ ได้รับสมญานามว่า
แกรนด์ แคนยอนเมืองไทย

นาท่านชม วัดศรีสุพรรณ เป็ นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่ง
แรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่ วมแรงร่ วมใจสื บสานเครื่ องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็ นชุมชนทาหัตถกรรมเครื่ องเงินที่มี
ชื่อเสี ยงของจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรี สุพรรณนี้ อาจจะถือได้วา่ เป็ น Unseen แห่ งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

จากนั้นนาท่านเดิน ถนนคนเดินวัวลาย เป็ นถนนคนเดินแห่ งที่สองของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่ถนนคนเดินวัน
อาทิตย์ (ถนนคนเดินท่าแพ) ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากในบรรดานักท่องเที่ยว โดยจุดเด่นของถนนคนเดิน
วัวลาย อยูท่ ี่มีจุดขายอาหารและจุดนัง่ ทานอาหารค่อนข้างเยอะและหลากหลาย ตั้งแต่บริ เวณตลาดประตูเชียงใหม่
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มาจนถึงพื้นที่ภายในถนนคนเดิน และการได้แวะไปสัมผัสกับอุโบสถเงินหลังแรกภายในวัดศรี สุพรรณ ซึ่งมีความ
สวยงามอย่างมากในตอนกลางคืน

เย็น

วันที่ 3
เช้า

อิสระให้ ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

จากนั้นเข้าสู่ ที่พกั ในเมืองเชียงใหม่
หมู่บ้านแม่ กาปอง – วัดพระธาตุดอยคา – ซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านไป หมู่บ้านแม่ กาปอง สัมผัสวิถีชีวิตสุดเรี ยบง่ายของชาวบ้านในหมู่บา้ นเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่
ท่ามกลางป่ าเขาเขียวขจี มีลาธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บา้ นแม่กาปอง คือ
การได้มาสัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ความเป็ นธรรมชาติของป่ าไม้ ลาธารและวิถีชีวิต ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านที่ยงั คง
อยูร่ ่ วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. นาท่านไปสักการะขอพรหลวงพ่อทันใจที่ วัดพระธาตุดอยคา เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงด้านการขอพร บนบาน และเป็ น
วัดที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี บนวัดพระธาตุดอยคา มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยามค่าคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคาจะเห็นองค์
พระธาตุเหลืองอร่ ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงามเป็ นอย่างมาก

จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย ก่อนนาท่านเดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
17.25 น. เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่...
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18.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ
*******************************
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อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ 3 – 10 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริ ม)
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคา

10,900.8,790.1,800.-

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ
- ขึ้นอยูก่ บั นโยบายของสถานที่เที่ยว หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
-ตั๋วเครื่ องบิน Thai Smile พร้ อมน้าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม/ท่าน
-รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง ที่นั่งตามเลือก
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน
ค่าอาหาร 6 มื้อ
ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
น้าดื่มวันละ 1 ขวด
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน
70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ
200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สาหรับการจองกรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000 บาท
2. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
สิ่งที่ควรนาไปด้วย ยาประจาตัว, กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ, ชุดว่ายน้ า, ชุดเล่นน้ า, กางเกงขาสั้น,
รองเท้าที่สวมใส่สบาย
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุดจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อ ค่ าทัวร์ ท้ังหมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจานวน 8 ท่านขึน้ ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการ
เดินทาง
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุด
งาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่
สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
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