
 

 

ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา 
ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยในหลวง ร.9 

เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ 
เส้นทาง ม่อนแจ่ม - เชียงดาว - ดอยอ่างขาง - แม่ก าปอง 

 

 
 
 
 

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ || พัก โรงแรม อ.เชียงดาว 1 คืน และ โรงแรม จ.เชียงใหม่ 1 คืน 
วันที่เดินทาง 
05-08, 12-15, 19-22, 26-29  มีนาคม 2563 7,699.- 
03-06 (วันจักรี), 23-26 เมษายน 2563 7,699.- 
11-14, 12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต์) 9,199.- 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันแรกของการเดินทาง       
กรุงเทพฯ-เชียงใหม ่

19.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ํามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี
รังสิต  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอํานวยความสะดวก 

19.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง  
 บริการอาหารกล่อง (1) ขนมปังน้ําผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ 
 

วันที่สองของการเดินทาง     
เชียงใหม่-อ.แม่ริม-ม่อนแจ่ม-สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-อ.เชียงดาว-ถ้ าเชียงดาว 

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ บริการอาหารเช้า(2) ที่ร้านอาหาร 
08.00 น. นําท่านสู่ ม่อนแจ่ม ดินแดนแห่งขุนเขา สายหมอก และดอกไม้  ม่อนแจ่มตั้งอยู่ในอําเภอแม่ริม เป็นส่วนหนึ่ง

ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มีวิวทิวทัศน์สวยงามและดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด  
10.00 น. นําท่านสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พ้ืนที่ขนาด 3,500 ไร่  ที่ได้อนุรักษ์ และรวบรวมพืช

พันธ์ไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ  โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด มีอาคารเรือนกระจก
บนยอดเขา และเส้นทางศึกษาธรรมชาติลอยฟ้าบนระดับยอดไม้(Canopy Walkway) ระยะทางกว่า 400 เมตร  
เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (3)  
ณ สวนกล้วยไม้ สายน้ าผึ้งออร์คิด  เป็นสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ในเชียงใหม่บรรยากาศร่มรื่น ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ริม 
มีกล้วยไม้นานาชนิดทั้งพันธุ์พ้ืนเมือง และพันธุ์หายาก ออกดอกสวยงามตลอดท้ังปี 

15.30 น. นําท่านชมความงามของหินงอกหินย้อยที่ ถ้ าเชียงดาว ภายในถ้ํามีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ บาง
แห่งเป็นซอกเป็นหลืบ เมื่อฉายไฟจะมีประกาย ระยิบระยับ สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ ได้มากมาย เช่น 
รูปม้า ไก่ฟ้า ม่าน เป็นช่อชั้นสวยงามน่าชม สําหรับเส้น ทางเดินชมถ้ํามีหลายทางดังต่อไปนี้  
เส้นทางแรก คือ ถ้ําพระนอน เส้นทางนี้ยาว 360 ม. มีไฟฟ้าตลอดเส้นทาง  
เส้นทางท่ี 2 คือ ถ้ําแก้ว ถ้ําน้ํา ยาว 734 ม.  
เส้นทางที่ 3 คือ ถ้ํามืด ถ้ําม้า ยาว 735 ม. สองเส้นทางหลังนี้ไม่มีไฟฟ้า ถ้าต้องการเดินชมจะมีคนนําทาง และ
ตะเกียงให้ 

17.00 น. นําท่านเข้าสู่ที่พัก ริมดอยรีสอร์ท ชมวิวดอยหลวงเชียงดาว ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามของดอยหลวงเชียงดาว  
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น. บริการอาหารค่ า (4) ที่ร้านอาหาร 
ที่พัก โรงแรม ริมดอยรีสอร์ท หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

วันที่สามของการเดินทาง     



 

 

เชียงดาว - ดอยอ่างขาง - บ้านนอแล - เชียงใหม่ - ขันโตกดินเนอร์ 
06.30 น. บริการอาหารเช้า (5) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท   
08.00 น. เดินทางข้ึนสู่ ดอยอ่างขาง เส้นทางท่ีคดเค้ียวไปตามขุนเขาชมทัศนียภาพที่งดงาม  
09.30 น. นําท่านเยี่ยมชม โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง ชมแปลงปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาว ที่ถือว่าเป็นโครงการ

เกษตรแห่งแรก ที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับชาวไทยภูเขา เพ่ือเป็นแหล่งทดลองการ
ปลูกพืชทดแทนการปลูกฝิ่นในอดีต ซึ่งมีการทดลองปลูกพืชนานาชนิด เชิญท่านถ่ายรูป 
กับดอกไม้นานาพรรณ บริเวณสวน80 และชมบอนไซที่สวยงาม บริเวณ สวนบอนไซ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลา
นัดหมาย และเลือกซ้ือของฝากจากโครงการหลวง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (6) ที่ร้านอาหารบนดอยอ่างขาง 
13.30 น. แวะเยี่ยมชมฐานปฏิบัติการ บ้านนอแล เขตชายแดนไทย-พม่า ตั้งอยู่ ณ ฐานทหารไทยบริเวณเดียวกับหมู่บ้าน

นอแล ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทยและชายแดนของประเทศพม่าเห็นวิวทิวทัศน์ของขุนเขาในยาม
เช้าสามารถมองเห็นทะเลหมอกอันสวยงามถึงแม้ในยามสายก็ยังเห็นทะเลหมอกได้ ไม่ไกลจากจุดชมวิวคือ 
หมู่บ้านนอแลเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผาปะหล่องที่อพยพ มาจากประเทศพม่า นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม
วิถีชีวิตของชาวปะหล่องได้ นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกจําหน่าย อาทิเช่น กระเป๋า ผ้าพันคอ ผ้าถุง ซึ่งถือเป็น
ฝีมือของชาวเขา 

14.00 น. นําท่านเดินทางกลับสู่ อ.เมือง 
18.00 น. บริการอาหารค่ า (7) ที่ร้านอาหาร แบบขันโตกดินเนอร์ ลิ้มรสอาหารแบบล้านนา พร้อมชมการแสดงของ

ชาวเหนือท่ีสวยงาม อาทิ ฟ้อนเทียน ฟ้อนดาบ กลองสะบัดชัย ฟ้อนสาวไหม 
ที่พัก โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น หรือเทียบเท่า 
 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง         
น้ าพุร้อนสันก าแพง - แม่ก าปอง - กรุงเทพฯ 

07.00 น. บริการอาหารเช้า (8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเช็คเอ้าท์อําลาที่พัก นําท่านออกเดินทางสู่ กิ่ง อ.แม่ออน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

แวะ น้ าพุร้อนสันก าแพง ชมความสวยงามสวนดอกไม้ บ่อน้ําร้อนต้มไข่ทานอย่างอร่อย มีลําธารน้ําแร่สําหรับ
แช่เท้าผ่อนคลาย 

10.00 น. นําท่านสู่ บ้านแม่ก าปอง หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลําธาร
ไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี บ้านแม่กําปองก่อตั้งประมาณ 100 
กว่าปี สวนใหญ่ทําสวนเมี่ยงเป็นอาชีพ และตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้แม่น้ําลําห้วย ในสมัยก่อนมีดอกไม้ชนิดหนึ่ง 
ลักษณะดอกสีเหลืองแดง ขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ําลําห้วย เรียกว่า ดอกกําปอง ดังนั้นชื่อของหมู่บ้าน จึงได้เรียกตาม
ชื่อของดอกไม้รวมกับแม่น้ํา เป็น บ้านแม่กําปอง ท่านจะได้พบกับ ไร่เมี่ยง, สวนกาแฟและลูกหม่อน จากนั้นพา
ท่านแวะชม น้ าตกแม่ก าปอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นอย่างดีจึงทําให้นักท่องเที่ยวขึ้น
ไปชื่นชมความงดงามอย่างไม่ขาดสาย 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (9) ที่ร้านอาหารธารทองลอดจ์ บรรยากาศโอบล้อมไปด้วยขุนเขา 
13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
19.30 น. บริการอาหารค่ า (10) ที่ร้านอาหาร 
20.30 น. นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
23.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ 

*********************************************************** 
 

อัตราค่าบริการทัวร์ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ราคา
ท่านละ  

(พัก 2 ท่าน) 

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 
1 ท่าน 

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พัก

กับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน (มี

เตียงเสริม) 

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พัก

กับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน (ไมม่ี
เตียงเสริม) 

ผู้ใหญ่ พัก
ห้องเดี่ยว 
(เพิ่มท่าน

ละ) 

05-08 มีนาคม 2563 7,699 7,699 7,699 7,199 1,200 

12-15 มีนาคม 2563 7,699 7,699 7,699 7,199 1,200 

19-22 มีนาคม 2563 7,699 7,699 7,699 7,199 1,200 

26-29 มีนาคม 2563 7,699 7,699 7,699 7,199 1,200 

03-06 เมษายน 2563 (วัน
จักรี) 

7,699 7,699 7,699 7,199 1,200 

11-14 เมษายน 2563 
(เทศกาลสงกรานต์) 

9,199 9,199 9,199 8,699 1,500 

12-15 เมษายน 2563  
(เทศกาลสงกรานต์) 

9,199 9,199 9,199 8,699 1,500 

23-26 เมษายน 2563 7,699 7,699 7,699 7,199 1,200 

หมายเหตุ   เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ท่ีนั่ง  
 

สิ่งท่ีควรน าติดตัว 
1. ยารักษาโรคประจําตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าท่ีสวมใส่สบาย 
2. กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสํารอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสื้อกันหนาว, ผ้าพันคอ 
3. ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ(สําหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน) 
 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ  
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน) 
3. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์ 



 

 

4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 
5. ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 
6. ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง 
7. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 
   (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด 
   จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมต่างหาก,ค่ารักษา  
   พยาบาล(ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจําตัว) 
2. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม 
3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สําหรับชาวต่างชาติที่ต้องชําระเพ่ิม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ําใจของท่าน 
 

การจองทัวร์และส ารองท่ีนั่ง 
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สําหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน  
2. ชําระมัดจําทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพ่ือเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทําการสํารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอน
เงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3. ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ 
และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจําคืนได้  
4. กรุณาส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพ่ือใช้
สําหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทําเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
 

การยกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจําทัวร์ 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจํานวนของราคาทัวร์ 
4. การไม่มาชําระเงินค่าทัวร์ตามท่ีกําหนด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร์ทั้งหมด  
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ 
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่
กําหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ํา 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ํา 30 ท่าน) 
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ํามันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ   
ราคาค่าน้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพ่ือให้
เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สําคัญ หรือ
เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ 
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,และเหตุการณ์อ่ืนๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง
,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 



 

 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
7. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือชําระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   
เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว 

 




