
 

 

 

            

ตามรอยพพิฒัน ์อศัจรรยแ์ห่งขุนเขา 

ชวนกนัแอ่วดอย ตามรอยในหลวง ร.9 

เชียงใหม่ 4วนั 2คนื โดยรถตู้ 

เส้นทาง ม่อนแจ่ม-เชียงดาว-ดอยอ่างขาง-แม่ก าปอง 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ || พัก โรงแรม อ.เชยีงดาว 1 คนื และ โรงแรม จ.เชยีงใหม ่1 คนื 
วนัทีเ่ดนิทาง 
07-10(วนัมาฆบชูา),13-16,20-23 กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 7,699.- 
05-08,12-15,19-22,26-29  มนีาคม 2563 7,699.- 
03-06(วนัจักร)ี,23-26 เมษายน 2563 7,699.- 
11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 9,199.- 
วันแรกของการเดนิทาง       
กรงุเทพฯ-เชยีงใหม ่
19.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน้ํามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน

วภิาวดรัีงสติ  เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 
19.30 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ มุง่หนา้สู ่จังหวัดเชยีงใหม ่โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  
 บรกิารอาหารกลอ่ง(1) ขนมปังน้ําผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ พักผอ่นตามอธัยาศัยบนรถ 
วันทีส่องของการเดนิทาง     
เชยีงใหม-่อ.แมร่มิ-มอ่นแจม่-สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ-์อ.เชยีงดาว-ถ้ําเชยีงดาว 
07.00 น. อรณุสวัสดิย์ามเชา้ที ่อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่บรกิารอาหารเชา้(2) ทีร่า้นอาหาร 
08.00 น. นําท่านสู ่มอ่นแจ่ม ดนิแดนแห่งขนุเขา สายหมอก และดอกไม ้ มอ่นแจ่มตัง้อยูใ่นอําเภอแมร่มิ เป็นสว่น

หนึง่ของศนูยพ์ัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มวีวิทวิทัศนส์วยงามและดอกไมเ้มอืงหนาวนานาชนดิ  
10.00 น. นําทา่นสู ่สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์ พืน้ทีข่นาด 3,500 ไร ่ ทีไ่ดอ้นุรักษ์ และรวบรวมพชื

พันธไ์มเ้ป็นหมวดหมู่ตามวงศส์กลุต่างๆ  โดยจัดปลูกใหส้อดคลอ้งกับธรรมชาตมิากทีสุ่ด มอีาคารเรอืน
กระจกบนยอดเขา และเสน้ทางศกึษาธรรมชาตลิอยฟ้าบนระดับยอดไม(้Canopy Walkway) ระยะทาง
กวา่ 400 เมตร  เป็นแหง่แรกของประเทศไทย 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ณ สวนกลว้ยไม ้สายน้ําผึง้ออรค์ดิ  เป็นสวนกลว้ยไมข้นาดใหญ่ในเชยีงใหม่
บรรยากาศร่มรื่น ตัง้อยู่ที่ อ.แม่รมิ มีกลว้ยไมน้านาชนิดทัง้พันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์หายาก ออกดอก
สวยงามตลอดทัง้ปี 

15.30 น. นําทา่นชมความงามของหนิงอกหนิยอ้ยที ่ถ้ําเชยีงดาว ภายในถ้ํามหีนิงอกหนิยอ้ยทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ



 

 

 

            

บางแห่งเป็นซอกเป็นหลืบ เมื่อฉายไฟจะมีประกาย ระยบิระยับ สามารถจนิตนาการเป็นรูปต่างๆ ได ้
มากมาย เช่น รูปมา้ ไก่ฟ้า ม่าน เป็นช่อชัน้สวยงามน่าชม สําหรับเสน้ ทางเดินชมถ้ํามีหลายทาง
ดังตอ่ไปนี ้ 
เสน้ทางแรก คอื ถ้ําพระนอน เสน้ทางนีย้าว 360 ม. มไีฟฟ้าตลอดเสน้ทาง  
เสน้ทางที ่2 คอื ถ้ําแกว้ ถ้ําน้ํา ยาว 734 ม.  
เสน้ทางที ่3 คอื ถ้ํามดื ถ้ํามา้ ยาว 735 ม. สองเสน้ทางหลังนีไ้มม่ไีฟฟ้า ถา้ตอ้งการเดนิชมจะมคีนนําทาง 
และตะเกยีงให ้

17.00 น. นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก รมิดอยรสีอรท์  ชมววิดอยหลวงเชยีงดาว ท่ามกลางธรรมชาตทิีง่ดงามของดอยหลวง
เชยีงดาว  เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

18.00 น. บรกิารอาหารคํ่า(4) ทีร่า้นอาหาร 
ทีพ่ัก โรงแรม รมิดอยรสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ามของการเดนิทาง     
เชยีงดาว-ดอยอา่งขาง-บา้นนอแล-เชยีงใหม-่ขนัโตกดนิเนอร ์
06.30 น. บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์   
08.00 น. เดนิทางขึน้สู ่ดอยอา่งขาง เสน้ทางทีค่ดเคีย้วไปตามขนุเขาชมทัศนยีภาพทีง่ดงาม  
09.30 น. นําท่านเยีย่มชม โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง ชมแปลงปลูกพืชและผลไมเ้มืองหนาว ที่ถือว่าเป็น

โครงการเกษตรแห่งแรก ทีพ่ระบามสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงพระราชทานใหก้ับชาวไทยภูเขา เพือ่เป็น
แหลง่ทดลองการปลกูพชืทดแทนการปลกูฝ่ินในอดตี ซึง่มกีารทดลองปลกูพชืนานาชนดิ เชญิทา่นถา่ยรปู 
กบัดอกไมน้านาพรรณ บรเิวณสวน80 และชมบอนไซทีส่วยงาม บรเิวณ สวนบอนไซ ตามอัธยาศัย จนถงึ
เวลานัดหมาย และเลอืกซือ้ของฝากจากโครงการหลวง 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6) ทีร่า้นอาหารบนดอยอา่งขาง 
13.30 น. แวะเยีย่มชมฐานปฏบิัตกิาร บา้นนอแล เขตชายแดนไทย-พมา่  ตัง้อยู ่ณ ฐานทหารไทยบรเิวณเดยีวกับ

หมูบ่า้นนอแล ซึง่เป็นจดุเชือ่มต่อระหว่างชายแดนไทยและชายแดนของประเทศพมา่เห็นววิทวิทัศน์ของ
ขนุเขาในยามเชา้สามารถมองเห็นทะเลหมอกอนัสวยงามถงึแมใ้นยามสายก็ยงัเห็นทะเลหมอกได ้ไมไ่กล
จากจุดชมวิวคือ หมู่บา้นนอแลเป็นหมู่บา้นของชาวเขาเผาปะหล่องที่อพยพ มาจากประเทศพม่า 
นักท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชมวถิชีวีติของชาวปะหล่องได ้นอกจากนี้ยังมขีองทีร่ะลกึจําหน่าย อาทเิชน่ 
กระเป๋า ผา้พันคอ ผา้ถงุ ซึง่ถอืเป็นฝีมอืของชาวเขา 

14.00 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่อ.เมอืง 
18.00 น. บรกิารอาหารคํ่า(7) ทีร่า้นอาหาร แบบขนัโตกดนิเนอร ์ ลิม้รสอาหารแบบลา้นนา พรอ้มชมการแสดงของ

ชาวเหนอืทีส่วยงาม อาท ิฟ้อนเทยีน ฟ้อนดาบ กลองสะบดัชยั ฟ้อนสาวไหม 
ทีพ่ัก โรงแรมฮอลเิดยก์ารเ์ดน้ หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ีข่องการเดนิทาง         
น้ําพรุอ้นสนักําแพง-แมกํ่าปอง-กรงุเทพฯ 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเช็คเอา้ทอํ์าลาทีพ่ัก  นําท่านออกเดนิทางสู่ ก ิง่ อ.แม่ออน (ใชเ้้ว้ลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

แวะ น้ําพุรอ้นสันกําแพง ชมความสวยงามสวนดอกไม ้บ่อน้ํารอ้นตม้ไข่ทานอย่างอร่อย มลํีาธารน้ําแร่
สําหรับแชเ่ทา้ผอ่นคลาย 

10.00 น. นําท่านสู ่บา้นแมกํ่าปอง หมูบ่า้นเล็กๆ ตัง้อยูท่่ามกลางขนุเขา มทีรัพยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ มลํีา
ธารไหลผ่านหมู่บา้น และป่าไมท้ี่สมบูรณ์ สภาพอากาศทีน่ี่จงึเย็นสบายตลอดปี บา้นแม่กําปองก่อตัง้
ประมาณ 100 กว่าปี สวนใหญ่ทําสวนเมีย่งเป็นอาชพี และตัง้บา้นเรือนบรเิวณใกลแ้ม่น้ําลําหว้ย ใน
สมัยก่อนมดีอกไมช้นดิหนึง่ ลักษณะดอกสเีหลอืงแดง ขึน้อยู่ตามรมิแม่น้ําลําหว้ย เรยีกว่า ดอกกําปอง 
ดังนัน้ชือ่ของหมูบ่า้น จงึไดเ้รยีกตามชือ่ของดอกไมร้วมกบัแมน้ํ่า เป็น บา้นแมกํ่าปอง ทา่นจะไดพ้บกบั ไร่
เมี่ยง, สวนกาแฟและลูกหม่อน จากนั้นพาท่านแวะชมน้ําตกแม่กําปองซึง่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตทิีส่มบรูณ์เป็นอยา่งดจีงึทําใหนั้กทอ่งเทีย่วขึน้ไปชืน่ชมความงดงามอยา่งไมข่าดสาย 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหารธารทองลอดจ ์บรรยากาศโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา 
13.00 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
19.30 น. บรกิารอาหารคํ่า(10) ทีร่า้นอาหาร 
20.30 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ เชญิทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 
23.30 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

 
 
 
 
 



 

 

 

            

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

ราคาทา่น

ละ (พัก
หอ้งละ 2 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก

กบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น (มี
เตยีง

เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พักหอ้ง

เดีย่ว 
(เพิม่ทา่นละ) 

07-10กมุภาพันธ ์2563 (วนัมาฆบชูา) 7,699 7,699 7,699 7,199 1,200 

13-16 กมุภาพันธ ์2563 7,699 7,699 7,699 7,199 1,200 

20-23 กมุภาพันธ ์2563 7,699 7,699 7,699 7,199 1,200 
27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 7,699 7,699 7,699 7,199 1,200 

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

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

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

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

03-06 เมษายน 2563 (วนัจักร)ี 7,699 7,699 7,699 7,199 1,200 
11-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 9,199 9,199 9,199 8,699 1,500 

12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 9,199 9,199 9,199 8,699 1,500 

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

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสําหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรปู, โทรศัพทม์อืถอื, แบตสํารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อปุกรณ์กนัแดด, รม่พับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพสูระผม, ครมีตา่งๆ(สําหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สําหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สําหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2.ชําระมัดจําทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดทํ้าการสํารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 



 

 

 

            

3.ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อตัโนมตั ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มดัจําคนืได ้ 

4.กรณุาสง่สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

สําหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(สําหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจําทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจํานวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าชาํระเงนิคา่ทวัรต์ามทีกํ่าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีกํ่าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ตํ่า 8 ทา่นรรถบสัปรับอากาศ ขัน้ตํ่า 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน้ํามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น้ํามนัและภาษีน้ํามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

สําคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภัยธรรมชาต,ิและเหตุการณ์

อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คี่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชําระคา่มดัจําหรอืชําระคา่ทัวรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 
 


