
 

ตามรอยพิพฒัน ์อศัจรรยแ์ห่งขุนเขา 

ชวนกนัแอ่วดอย ตามรอยในหลวง ร.9 

เชียงใหม่ 4วัน 2คืน โดยรถตู้ 

เส้นทาง ม่อนแจ่ม-เชียงดาว-ดอยอ่างขาง-แม่ก าปอง 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ || พัก โรงแรม อ.เชยีงดาว 1 คนื และ โรงแรม จ.เชยีงใหม ่1 คนื 

วันทีเ่ดนิทาง 
07-10(วันมาฆบชูา),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(วันจักร)ี,23-26 เมษายน 2563 7,699.- 
11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 9,199.- 
วันแรกของการเดนิทาง       
กรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ 
19.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน้ํามัน ปตท .(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทพับก ถนน

วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 
19.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่จังหวัดเชยีงใหม่ โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

 บรกิารอาหารกลอ่ง(1) ขนมปังน้ําผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ พักผ่อนตามอัธยาศยับนรถ 
วันทีส่องของการเดนิทาง     
เชยีงใหม-่อ.แม่รมิ-ม่อนแจ่ม-สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ-์อ.เชยีงดาว-ถ้ําเชยีงดาว 

07.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา้ที ่อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ บรกิารอาหารเชา้(2) ทีร่า้นอาหาร 
08.00 น. นําทา่นสู ่ม่อนแจ่ม ดนิแดนแห่งขนุเขา สายหมอก และดอกไม ้  ม่อนแจ่มตัง้อยู่ในอําเภอ แม่รมิ เป็นสว่น

หนึง่ของศนูยพ์ัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มวีวิทวิทศันส์วยงามและดอกไมเ้มอืงหนาวนานาชนดิ  
10.00 น. นําทา่นสู ่สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์ พืน้ทีข่นาด 3,500 ไร่  ทีไ่ดอ้นุรักษ์ และรวบรวมพชื

พันธไ์มเ้ป็นหมวดหมู่ตามวงศส์กลุตา่งๆ  โดยจัดปลกูใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาตมิากทีส่ดุ มอีาคารเรอืน

กระจกบนยอดเขา และเสน้ทางศกึษาธรรมชาตลิอ ยฟ้าบนระดบัยอดไม ้ (Canopy Walkway) ระยะทาง



กว่า 400 เมตร  เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน (3) ณ สวนกลว้ยไม ้สายน้ําผึง้ออรค์ดิ   เป็นสวนกลว้ยไมข้นาดใหญ่ในเชยีงใหม่
บรรยากาศร่มรืน่ ตัง้อยู่ที ่อ .แม่รมิ มกีลว้ยไมน้านาชนดิทัง้พันธุพ์ืน้เมอืง และ พันธุห์ายาก ออกดอก
สวยงามตลอดทัง้ปี 

15.30 น. นําทา่นชมความงามของหนิงอกหนิยอ้ยที ่ถ้ําเชยีงดาว ภายในถ้ํามหีนิงอกหนิยอ้ยทีเ่กดิข ึน้ตามธรรมชาติ  
บางแห่งเป็นซอกเป็นหลบื  เมือ่ฉายไฟจะมปีระกาย  ระยบิระยับ  สามารถจนิตนาการเป็นรูปตา่งๆ  ได ้

มากมาย  เชน่  รูปมา้  ไกฟ้่า  ม่าน  เป็นชอ่ชัน้สวยงามน่าชม  สาํหรับเสน้  ทางเดนิชมถํ้ามหีลายทาง
ดงัตอ่ไปนี้  
เสน้ทางแรก คอื ถ้ําพระนอน เสน้ทางนี้ยาว 360 ม. มไีฟฟ้าตลอดเสน้ทาง  

เสน้ทางที ่2 คอื ถ้ําแกว้ ถ้ําน้ํา ยาว 734 ม.  
เสน้ทางที ่3 คอื ถ้ํามดื ถ้ํามา้ ยาว 735 ม. สองเสน้ทางหลงันี้ไม่มไีฟฟ้า ถา้ตอ้งการเดนิชมจะมคีนนําทาง  

และตะเกยีงให ้
17.00 น. นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก รมิดอยรสีอรท์  ชมววิดอยหลวงเชยีงดาว  ทา่มกลางธรรมชาตทิีง่ดงามของดอย หลวง

เชยีงดาว  เชญิทา่นพักผ่อนตามอัธยาศยั 

18.00 น. บรกิารอาหารคํา่(4) ทีร่า้นอาหาร 
ทีพ่ัก โรงแรม รมิดอยรสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ามของการเดนิทาง     

เชยีงดาว-ดอยอ่างขาง-บา้นนอแล-เชยีงใหม่-ขนัโตกดนิเนอร ์
06.30 น. บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์   

08.00 น. เดนิทางขึน้สู ่ดอยอ่างขาง เสน้ทางทีค่ดเคีย้วไปตามขนุเขาชมทศันียภาพทีง่ดงาม  
09.30 น. นําทา่นเยีย่มชม โครงการเกษต รหลวงอ่างขาง  ชมแปลงปลกูพชืและผลไมเ้มอืงหนาว ทีถ่อืว่าเป็น

โครงการเกษตรแห่งแรก ทีพ่ระบามสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงพระราชทานใหก้บัชาวไทยภเูขา เพือ่เป็น

แหลง่ทดลองการปลกูพชืทดแทนการปลกูฝ่ินในอดตี ซึง่มกีารทดลองปลกูพชืนานาชนดิ เชญิทา่นถา่ยรูป 
กบัดอกไมน้านาพรรณ บรเิวณสวน80 และชมบอนไซทีส่วยงาม บรเิวณ สวนบอนไซ  ตามอัธยาศยั จนถงึ

เวลานัดหมาย และเลอืกซือ้ของฝากจากโครงการหลวง 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6) ทีร่า้นอาหารบนดอยอ่างขาง 
13.30 น. แวะเยีย่มชมฐานปฏบิัตกิาร บา้นนอแล เขตชายแดนไทย- พม่า  ตัง้อยู่ ณ ฐานทหารไทยบรเิวณเดยี วกบั

หมู่บา้นนอแล ซึง่เป็นจุดเชือ่มตอ่ระหว่างชายแดนไทยและชายแดนของประเทศพม่าเห็นววิทวิทศันข์อง
ขนุเขาในยามเชา้สามารถมองเห็นทะเลหมอกอันสวยงามถงึแมใ้นยามสายก็ยังเห็นทะเลหมอกได  ้ไม่ไกล
จากจุดชมววิคอื  หมู่บา้นนอแลเป็นหมู่บา้นของชาวเขาเผาปะหลอ่งทีอ่พยพ  มาจากประเทศ พม่า  

นักทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชมวถิชีวีติของชาวปะหลอ่งได ้  นอกจากนี้ยังมขีองทีร่ะลกึจําหน่าย  อาทเิชน่  
กระเป๋า ผา้พันคอ ผา้ถงุ ซึง่ถอืเป็นฝีมอืของชาวเขา 

14.00 น. นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่อ.เมอืง 
18.00 น. บรกิารอาหารคํา่(7) ทีร่า้นอาหาร แบบขนัโตกดนิเนอร ์ ลิม้รสอาหารแบบลา้นนา พรอ้มชมการแสดงของ

ชาวเหนือทีส่วยงาม อาท ิฟ้อนเทยีน ฟ้อนดาบ กลองสะบัดชยั ฟ้อนสาวไหม 

ทีพ่ัก โรงแรมฮอลเิดยก์ารเ์ดน้ หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ ีข่องการเดนิทาง         

น้ําพุรอ้นสนักําแพง-แม่กําปอง-กรุงเทพฯ 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทา่นเชค็เอา้ทอํ์า ลาทีพ่ัก  นําทา่นออกเดนิทางสู ่ก ิง่ อ .แม่ออน (ใชเ้้ว้ลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

แวะ น้ําพุรอ้นสนักําแพง  ชมความสวยงามสวนดอกไม ้บ่อน้ํารอ้นตม้ไขท่านอย่างอร่อย มลีําธารน้ําแร่
สาํหรับแชเ่ทา้ผ่อนคลาย 

10.00 น. นําทา่นสู ่บา้นแม่กําปอง หมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยู่ทา่มกลางขนุเขา  มทีรัพยากรธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์  มลีํา

ธารไหลผ่านหมู่บา้น  และป่าไมท้ีส่มบูรณ์  สภาพอากาศทีน่ี่จงึเย็นสบายตลอดปี  บา้นแม่กําปองกอ่ตัง้
ประมาณ  100 กว่าปี  สวนใหญ่ทําสวนเมีย่งเป็นอาชพี  และตัง้บา้นเรอืนบรเิวณใกลแ้ม่น้ําลําหว้ย  ใน

สมัยกอ่นมีดอกไมช้นดิหนึง่  ลกัษณะดอกสเีหลอืงแดง  ขึน้อยู่ตามรมิแม่น้ําลําหว้ย  เรยีกว่า  ดอกกําปอง  
ดงันัน้ชือ่ของหมู่บา้น จงึไดเ้รยีกตามชือ่ของดอกไมร้วมกบัแม่น้ํา เป็น บา้นแม่กําปอง ทา่นจะไดพ้บกบั ไร่
เมีย่ง , สวนกาแฟและลกูหม่อน  จากนัน้พาทา่นแวะชม น้ําตกแม่กําปอง ซึง่เป็นแหลง่ทอ่ง เทีย่วทาง

ธรรมชาตทิีส่มบูรณ์เป็นอย่างดจีงึทําใหนั้กทอ่งเทีย่วข ึน้ไปชืน่ชมความงดงามอย่างไม่ขาดสาย 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหารธารทองลอดจ ์บรรยากาศโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา 

13.00 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
19.30 น. บรกิารอาหารคํา่(10) ทีร่า้นอาหาร 
20.30 น. นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ เชญิทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 

23.30 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

ราคาทา่น
ละ (พัก

หอ้งละ 2 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 1 

ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก

กับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น (มี

เตยีง

เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกับ
ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 

(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

ผูใ้หญ่ พักหอ้ง
เดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

07-10กมุภาพันธ ์2563 (วันมาฆบชูา) 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 (วันจักร)ี 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,ชดุสภุาพสาํหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตสาํรอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(สาํหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สาํหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  



2.ชาํระมัดจําทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดทํ้าการสาํรองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นยกเลกิทวัรโ์ดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจําคนืได ้ 

4.กรุณาสง่สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

สาํหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(สาํหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.กรณียกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมัดจําทกุกรณี 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีู ้ ร่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ําหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ตํา่ 8 ทา่น/รถบัสปรับอากาศ ขัน้ตํา่ 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น้ํามัน ขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น   

สาํคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ,เหตกุารณ์ภยัธรรมชาติ ,และเหตกุารณ์

อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสู ญหายสิง่ของทีม่คีา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระคา่มัดจําหรอืชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 
 


