
พกัม่อนเหนือ 1 คืน / พกัในเมือง 1 คืน 

**บินโดยสายการบินนกแอร ์ฟรีนาํหนกักระเป๋า 20 ก.ก. ** 
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมือง - สนามบนิเชียงใหม่ - บา้นแม่กําปอง – รา้น Teddu 

Coffee - วดัแม่กําปอง - อิสระเดินเล่นนาํตกแม่กําปอง - รา้นระเบยีงวิว  

พเิศษ!! พาท่านไปนอน ดูดาว...สมัผสัไอหมอก “ ม่อนเหนอื 

โฮมสเตย ์ม่อนแจ่ม ” 
 

 

 

05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง เคานเ์ตอร์ สายการบิน นกแอร์ ( DD 001) 

ป้ายต้อนรับ โดยมีไกดร์อต้อนรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

บริการ SNACK BOX (1)  
 

07.05 น. เดนิทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน นกแอร์ (เทียวบิน DD70)  
 

08.10 น. เดนิทางถงึ สนามบินเชยีงใหม่ หลังจากรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว   



จากนนั นําท่านเดนิทางไปยัง “แม่กําปอง” ตงัอยู่ในกงิอาํเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น

หมู่บ้านเลก็ๆ ทซ่ีอนตวัอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลาํธารใส เยน็ไหลพาดผ่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ความสขุของการมาท่องเทยีวหมู่บ้านแม่กาํปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิความเป็น

ธรรมชาตขิองป่าไม้ ลําธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านทียังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

ได้อย่างลงตัว  ทาํให้บ้านแม่กาํปอง คือ สถานทีท่องเทียวฮอตฮิต ทีหลายคนมักจะปักหมุด

อยากมาเทยีวให้ได้ซกัครัง  
 

เทียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 
 

จากนันนําท่านไปถ่ายรูปชิคๆ ทีร้านคาเฟ่ริมนําตก “Teddu Coffee” คาเฟ่ทีอยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาต ิจุดเด่นของทีนีคือ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ หรือจะ

นังเอาเท้าแช่นําตกเย็นๆ และอีก ไฮไลท์ของร้าน คือ มีสะพานแขวน เป็นจุดถ่ายรูปที

นักท่องเทียวนิยมขึนไปถ่ายกันอย่างมาก 

 

 

 

 

 

  จากนันนําท่านเดินทางไป “วดัคนัธาพฤกษา” (วดัแม่กําปอง) วิหารทีทาํด้วยไม้สักทอง 

แกะส ลั กลวดลาย วิจิ ต รงดง าม เ ป็ นงาน

สถาปัตยกรรมทีสําคัญของชุมชน วัดนีเป็น

ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแม่กําปองมากว่า 

90 ปีแล้ว บรรยากาศทีสวยงามร่มรืน เงียบ

สงบ เหมาะสําหรับคนทีชอบธรรมชาติและ

ความสงบ  จากนันนาํท่านไปชม “นําตกแม่กํา

ปอง” สัมผัสความเย็นสบายของนําตกทีอยู่

ท่ามกลางธรรมชาติของแม่กาํปอง  จากนันนํา

ท่านไปชมววิแม่กาํปองทเีป็นไฮไลทก์ว่็าได้  “รา้นระเบียงวิว” ร้านกาแฟชือดังของแม่กาํปอง 



เพราะร้านนีมีจุดชมวิวทีเห็นหมู่บ้านจากด้านบนสวยทีสุดเหมาะมาถ่ายรูปตอนเย็น ชมพระ

อาทติย์ตกรับรองว่าได้รปูสวยๆ แน่นอน!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก่อนกลับแวะถ่ายรปูกับไฮไลท์อีกจุดของแม่กาํปอง นันกค็ือ ร้านกาแฟบ้านริมห้วยลุงปุ๊ ด & 

ป้าเป็งร้านทีเรียกว่า ตังอยู่ใจกลางหมู่บ้านแม่กําปอง ทีใครผ่านไปมาต้องแวะมาถ่ายภาพ  

ด้วยตัวร้านเป็นบ้านไม้เก่าแก่ทีค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ ทําให้นักท่องเทียวนิยมมายืนถ่าย

โพสต์ท่าถ่ายภาพเก๋ๆ แนว ๆ บริเวณหน้าร้าน  หากผ่านมายังถนนเข้าสู่หมู่บ้านแม่กําปอง

แล้วนัน เหน็คนยืนออกนัเยอะๆ นันเดาได้เลยว่าถงึร้านนีแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ทีพกั (3) เมนูพิเศษ!! หมูกระทะฟินๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

พเิศษ!! นาํท่านเขา้พกั “ม่อนเหนือ โฮมสเตย ์ม่อนแจ่ม” (โดม VIP ) มหีอ้งนาํในตัว 
 

วนัทีสอง    ม่อนแจ่ม – ไปเก็บสม้สดๆจากไร่ “ สวนสม้ยอดดอย ” - ทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลม 

               หนาว – Sky Walk ม่อนแจ่ม - ไฮไลท!์! ถา่ยรูปกบัทุ่งดอกมากาเร็ต ไร่กลิน

  เกสร - แวะคาเฟ่ “ฮิมนาํแม่จะ” - เขา้ทีพกั  



 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพกั (4)  
 

จากนันนาํท่านเดนิทางไปยัง “สวนสม้ยอดดอย” บ้านแม่ขิ เชียงใหม่ สถานทีเทียวใหม่ ห่าง

จากม่อนแจ่มประมาณ 8 กิโลเมตร  ท่านจะได้ฟินกับสวนส้มทีละลานตาเตม็ต้นจนอดใจจะ

ถ่ายรูปด้วยไม่ได้เลยทีเดียว  อีกทังสวนแห่งนียังสามารถเด็ดใส่ตระกร้าเพือซือติดมือกลับ

บ้านได้อกีด้วย  มีไฮไลท์ของสวนแห่งนี คือเค้าสร้างสะพานเชือมทังสวนให้เดินไปเทียวสวน

ส้มได้ง่าย มีพร็อพตามจุดต่างๆ ให้ไปเซลฟีกัน นอกจากนันยังสามารถเกบ็ผลส้มมาคันกิน

กนัสดๆ ได้อกีด้วย และยังมีบริการกาแฟ  เครืองดืม  อาหาร ขนมเค้ก และฟรีไวไฟ ห้องนํา

สะอาดไว้บริการท่านอกีด้วย   

 

 

 

 

 

 

 

เทียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (5) 
 

จากนัน นาํท่านเดนิทางสู่ อ.แม่ริม พาท่านขึนไปยัง “ดอยม่อนแจ่ม” ตงัอยู่ในศนูย์พัฒนา

โครงการหลวงหนองหอย อาํเภอแม่ริม ท่านจะได้ถ่ายรปูดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ ์จุดชม

ววิดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน ด้านหนึงเป็นทวิเขาสลับกนัไปไกลสดุลูกหูลูกตา อกีด้านกจ็ะ

เป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซงึจะเปลียนพืชพรรณไปตามฤดูกาลพาท่านไป

ถ่ายรปูสวยๆกบั “ทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนาว” ท่านจะได้ชมความงดงามของ “ทุ่งดอกเวอร์

บีน่า”ดอกไม้สม่ีวงน่ารัก เป็นทุ่งดอกไม้ขนาดไม่ใหญ่มาก ทกีาํลังได้รับความนิยมจากทงั

นักท่องเทยีวชาวไทยและชาวต่างชาตมิากๆ ในช่วงนี เพราะดอกไม้จะบานในช่วงฤดูฝน และ

ก่อนจะเข้าฤดูหนาว ทุ่งดอกเวอร์บีน่า เป็นไร่ทีอยู่บนเนินเขา สามารถมองเหน็ววิม่อนแจ่ม 

และภเูขาได้ 180 องศาเลย ววิดมีากๆ ภายในไร่นอกจากดอกเวอร์บีน่า ยังมีดอกคอสมอส มี

จุดชมววิและมุมถ่ายรปูให้เลือกหลายมุม   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (หมายเหตุ : การบานของดอกไมแ้ต่ละชนิดขึนอยู่กบัสภาพอากาศ บริษทัฯไม่สามารถกําหนดได ้) 

 

จากนันนําท่านไป “Skywalk ม่อนแจ่ม” เป็นสะพานไม้ไผ่ทีทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา 

ความยาวกว่า 200 เมตร สองข้างทางประดับ

ด้วยดอกสร้อยไก่ และดอกหงอนไก่สีแดงสด

ไปตลอดแนว ส่วนทีด้านล่างขอบสะพาน ก็มี

ทุ่งดอกคอสมอส สชีมพูสลับขาว กาํลังเบ่งบาน

สะพรัง รวมถึงดอกไม้ชนิดอืนๆ ทีจะทยอย

บานในช่วงหน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้ โรย 

ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ ซึงเรา

สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่ งดอกไม้ได้แบบ

ใกล้ชิด ถ้ามาทีนีตอนเช้า เราจะมองเห็นทะเล

หมอกลอยปกคลุมอย่างหนาแน่น โดยมีภเูขา

กับแสงสีส้มของดวงอาทิตย์เป็นแบล็คกราวน์ 

สวยงามจับใจ  อิสระใ ห้ท่ านถ่ ายรูปตาม

อั ธ ย า ศั ย   จ า ก นั น นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ไ ป                   

“สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สิริกิติ” 

เป็นสถานทีอนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็น

หมวดหมู่ตามวงศส์กุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากทีสุดทังทางเดินลอย

ฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ทีจะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวน

ดอกไม้และพันธุไ์ม้นานาชนิด 
 

จากนันนําท่านไปถ่ายรูปสวยๆ กับ “ไร่กลินเกสรแม่ริม” ชมดอกไมเ้มืองหนาว!!จุด

เชค็อนิทห้ีามพลาด ให้ท่านได้ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนับหมืนต้น ไฮไลท์ของไร่แห่งนีคือ “ 

ทุ่งดอกมารก์าเรต็” ทุ่งดอกไม้สม่ีวงนับหมืนต้นทีเรียงรายอย่างสวยงาม  อีกทังมีวิวด้านหลัง

เป็นภเูขายิงงดงามเหมือนอยู่เมืองนอกเลยทเีดยีว  ในแปลงดอกไม้นัน ทางไร่กลินเกสรจะทาํ

ทางเดนิไม้เอาไว้ให้นักท่องเทยีวได้เข้าไปถ่ายภาพท่ามกลางสวนดอกไม้ และเพือป้องกันการ

เหยียบยาํไปบนแปลงดอกไม้ด้วย ถอืว่าเป็นการจัดการบริหารได้อย่างด ี

 

 

 

 

 

 

 



( หมายเหตุ : การบานของดอกไมแ้ต่ละชนิดขึนอยู่กบัสภาพอากาศ บริษทัฯไมส่ามารถกําหนดได ้

หากว่าช่วงเวลาทีลูกคา้เดินทางมายงัไร่ดงักล่าวดอกไมย้งัไม่บานหรือโรยแลว้   

อาจมีการปรบัเปลียนพาไปสวนอืนทดแทน ) 

จากนันนาํท่านเดนิทางไป “คาเฟ่ฮิมนําแม่จะ” คาเฟ่น่ารักสีสันสดใส ตังอยู่ในเส้นแม่ริม สะ

เมิง ก่อนขึนดอยม่อนแจ่ม ให้บริการทังอาหาร เครืองดืมตกแต่งน่ารักมีมุมให้ถ่ายภาพสวย

หลายมุม โดยเฉพาะร่มสีสันสดใสทีประดับอยู่ในหลายมุม และบริเวณสะพานแขวนทีตังอยู่

ภายในร้านโดยส่วนของคาเฟ่ขายเครืองดืมจะตังอยู่ด้านหน้า ส่วนด้านในจะเป็นร้านอาหารที

ตงัอยู่ริมนาํตก  
 

 

 

 

 

 
 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
 
 

นาํท่านเขา้สู่ โรงแรมเฟืองฟ้า ริเวอร์ไซด ์การ์เดน้ส ์รีสอร์ท ( อ. แม่ริม ) ระดับ 4 ดาว 

 
 

 

วนัทีสาม พระธาตุดอยสุเทพ - ถ่ายรูปกบัประตูท่าแพ – แวะซือของฝากตลาดวโรรส  

สนามบนิเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ 
 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6)   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดทีมีความสําคัญมากทีสุดของจังหวัด

เชียงใหม่ ตงัอยู่บนดอยสุเทพ ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ นักท่องเทียวทีมาเชียงใหม่มักจะมา

เทยีวชม และไหว้พระเพือเป็นสริิมงคล ภายในวดัมีเจดยี์ทรงเชียงแสนฐานสูงย่อมุมระฆังทรง

แปดเหลียมปิดด้วยทองจังโก 2 ชัน อายุมากกว่า 500 ปี ทางขึนไปยังวัดต้องเดินผ่านบันได

นาคกว่า 300 ขึน หรือจะขึนไปโดยรถรางไฟฟ้าก็ได้ เมือถึงวัดแล้วจะต้องถอดรองเท้าไว้



จากนันถึงเข้าไปยังตัววัดด้านในได้ ด้านในของวัดมีเจดีย์ตังอยู่ตรงกลางเดินได้โดยรอบ 

นักท่องเทยีวมักจะไหว้พระและถ่ายรปูเป็นทรีะลึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนันนาํท่านไปถ่ายรปูชิคๆ กบั “ประตูท่าแพ” หรือชือเดมิว่าประตเูชียงเรือก เป็นประตู

ทางทศิตะวนัออกของเมืองชันใน เดมิทปีระตทู่าแพเป็นประต ู2 ชัน วางตาํแหน่งเยืองกนัดงั

ปรากฏในแผนทเีมืองนครเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2436 ปัจจุบันเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ และ

กรมศลิปากรได้ร่วมกนัสร้างขนึมาใหม่ในปีพ.ศ.2528 ด้านหน้าจะมีลานกว้างสาํหรับการ

ออกมาจัดกจิกรรม หรือเป็นแหล่งรวมตัวของผู้คน ทาํให้ประตทู่าแพนักท่องเทยีวนิยมแวะ

เวยีนมาถ่ายรปูเป็นทรีะลึกด้วยศลิปะความงดงามของกาํแพงเมือง 
 

เทียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (7) 
 

จากนันนาํท่านไป “แวะซือของฝาก” ให้ท่านเลือกซอืของฝาก อาทิ แคปหมู นําพริกอ่อง 

แหนมหมู  ขนมไทย ผลไม้อบแห้งต่างๆ ชา และ เมลด็กาแฟ ฯลฯ  

ได้เวลาสมควรแก่การเดนิทางไป สนามบินเชียงใหม่ เพือทาํการเชค็อนิตวัเครืองบิน 
 

 

18.10 น. เดนิทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร ์เทียวบิน DD009  

19.15 น. เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

---------------------- 

อตัราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคา / ท่าน  พกัเดียวเพิม 

วนัที 13 – 15 ตุลาคม 65( วนัหยุด)  12,999 3,000 

วนัที 03 – 05 ธนัวาคม 65 ( วนัพ่อ ) 12,999 3,500 

วนัที 10 - 12 ธนัวาคม 65 ( วนัรฐัธรรมนูญ ) 12,999 3,500 



วนัที 30 ธนัวาคม 65 – 1 มกราคม 66  14,999 4,000 

วนัที 31 ธนัวาคม 65 – 2 มกราคม 66  14,999 4,000 

วนัที 08 – 10 มกราคม 2565  9,999 3,000 
 

ราคานรีวม           
 

 ค่าตวัเครืองบิน ไป – กลบั ( สายการบินนกแอร ์) 

 นําหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือง 20 ก.ก.  

 รถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับดูแลท่านตลอดทริป 

 ไกด ์1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าทพัีก 2 คนื สาํหรับ 2 ท่าน 

 ค่าอาหารทุกมือ ตามทรีะบุในโปรแกรมทวัร์ ค่าธรรมเนียมสถานทต่ีาง ๆ สาํหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัคุ้มครองอบุัตเิหตุตามเงอืนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท 

 
 

ราคานไีม่รวม   
 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัทุกชนิด 

 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 400 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง 

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาต ิ

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณทีที่านเลือกห้องพักทีมีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3% 
 

 

เงือนไขในการจอง 

1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านขึนไป ในกรณผู้ีเดนิทางไม่ถงึ 8 ท่าน ราคาทวัร์อาจมีการปรับขึน ทงันี 

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 10 วนั 

2. ยกเลิกทวัร ์ก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงทีเกิดขึน อาท ิค่ามัดจาํตัวเครืองบิน , ค่า

มัดจาํรถตู้ ,ค่ามัดจาํโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทที่องเทยีว , ค่าบริการอนืๆ    

3. ยกเลิกทวัร ์นอ้ยกว่า 15 วนัยึดเงินค่าทวัร ์100% ( เนืองจากทุกอย่างมีการจ่ายขาดแลว้ )  

4. การไม่ชาํระค่าใช้จ่ายตามกาํหนดบริษัทฯขอสงวนสทิธใินการยกเลิกและ ริบเงนิมัดจาํ 

5. เลือนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 45 วนั มิฉะนันจะไม่สามารถ

เลือนการเดนิทางได้ 
 

 

เงือนไขการชําระเงิน 



1. วางเงินมดัจําภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง ท่านละ 5,000 บาท  

2. ชําระส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 

3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ชําระเต็มจํานวน 100% 

4. หากไม่ชําระส่วนทีเหลือก่อนการเดินทาง 7 วนั ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านสละสิทธิและไม่สามารถ

เรียกรอ้งค่ามดัจําคืนได ้
 

หมายเหตุ  

 รายการท่องเทยีว อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามสถานการณ ์ตามความเหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดนิทางช่วงวนัหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลทีต้องการันตีมัดจําหรือจ่ายเตม็แบบมีเงือนไข จะไม่มี

การคนืเงนิมัดจาํหรือค่าทวัร์ทงัหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามทีระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเทียวสละสิทธิ

และจะไม่คืนเงินค่าบริการทีได้ชําระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน เนืองจากค่าใช้จ่ายทีท่านได้จ่ายให้กับ

บริษัทฯ เป็นการชาํระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุ

ทเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง 

 กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานทเีกยีวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที

จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทังนีทังนันจะไม่มีการคืนเงินให้สาํหรับค่าบริการ

นันๆ  
 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ําพาการเดินทางในครงันี” 


