
 
  

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กําหนดการเดนิทาง  ม.ีค. – พ.ค. 2563 

 

วนัแรก     เชยีงใหม ่– มอ่นแจม่ – วดับา้นเดน่ – เชยีงดาว                                               (-/L/D) 

เชา้  รับทา่น ณ.สนามบนิเชยีงใหม/่อาเขต/สถานีรถไฟ โดยรถตูป้รับอากาศ นําทา่นเดนิทาง โดยรถตู ้
ปรับอากาศ(ตัวใหม)่  

10.00น. ถงึ มอ่มแจม่ เดมิที�บรเิวณนี�ชาวบา้นเรยีกวา่ก ิ�วเสอืเป็นป่ารกรา้ง ตอ่มาชาวบา้นเขา้มาแผว้ถาง
และปลกูฝิ�น จนในทา้ยที�สดุโครงการหลวงมาขอซื�อพื�นที�เขา้โครงการหลวงหนองหอย มอ่นแจม่
มอีากาศเย็นสบายตลอดปี  

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั (1)  ที�หอ้งอาหารเสร็จแลว้นําชม ฟารม์กลว้ยไมอ้อคดิ 
14.00 น. นําชมวดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกนเดมิชื�อวัด“ศรบีญุเรอืง”เป็นวัดสวยที�สรา้งขึ�นดว้ยศลิป ลา้นนา

ประยกุตตั์�งเด่นบนเนนิเตี�ยๆเห็นไดแ้ต่ไกล ภายใตเ้นนินั�นเป็นถํ�าศักสทิธิ� ที�ชาวบา้นนับถอืจงึ เรยีก
กนัวา่ "วัดบา้นเดน่" เป็นวัดที�มคีวามวจิติรงดงามตระการตาดว้ยศลิปสถาปัตยกรรมไทยลา้นนา และ
ยงัเป็นสถานที�นมสัการพระธาตปุระจําปีเกดิท ั�ง 12ราศหีลังจากนั�นออกเดนิทางสูอ่.เชยีงดาว 

17.00น. นําทา่นเขา้ที�พัก บา้นระเบยีงดาวโฮมสเตย ์/ บา้นววิดอยหลวง หรอื เทยีบเทา่ สมัผัส
บรรยากาศของขนุเขาที�มคีวามสวยงามยามพระอาทติยต์กแบบสดุจะบรรยาย ไดเ้วลา 
รบัประทานอาหารเย็น (2) ณ หอ้งพักแบบเหมอืนอยูบ่า้นตวัเองยามคํ�าคนืชมดาวบนทอ้งฟ้า 

วนัท ี�สอง  เชยีงดาว – ถํ �าเชยีงดาว – The Giant Chiangmai – แมก่ําปอง                     (B/L/D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้(3) ที�โฮมสเตย ์
09.00น. นําชม ถํ �าเชยีงดาว เป็นถํ�าที�น่าสนใจถํ�าหนึ�ง ภายในแตล่ะถํ�า มคีวามงามจากการเสกสรรปั�นแตง่

ของธรรมชาต ิชวนใหต้ื�นตาตื�นใจกับปรากฏการณ์ของหนิงอกหนิยอ้ย ที�กอ่ใหเ้กดิรปูร่างตา่งๆ
เป็นถํ�าขนาดใหญ ่ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ยที�เกดิขึ�นเองตามธรรมชาตทิี�สวยงาม  

12.00น. รบัประทานอาหารกลางวนั (4) ณ.รา้นอาหาร 
14.00น. นําชม/ชมิ กาแฟที� The Giant Chiangmai  ที�พักโดดเดน่แปลกตามคีอนเซ็ปตก์ารสรา้งแบบ

ไมธ่รรมดา เพราะสรา้งบนตน้ไทรขนาดใหญท่ี�แผก่ ิ�งกา้นสาขา  เมื�อมาถงึมสีะพานแขวนเป็นทาง
เชื�อมจากถนนสูร่า้นเป็นรา้นกาแฟและรา้นอาหารเปิดบรกิารทกุวนั (เวน้หยดุวันจนัทร)์ 

 
 
   
 
 
 



16.00น. นําทา่นเขา้สูห่มูบ่า้น แมก่ําปอง บา้นแมกํ่าปอง กิ�งอําเภอแมอ่อน  หมูบ่า้นเล็กๆ ตั �งอยู่
ทา่มกลางขนุเขา มทีรัพยากรธรรมชาตทิี�อดุมสมบรูณ์ มลํีาธารไหลผา่นหมูบ่า้น และป่าไมท้ี�
สมบรูณ์ สภาพอากาศที�นี�จงึเย็นสบายตลอดปี บา้นแมกํ่าปอง หมูบ่า้นเล็กๆ กอ่ตั �งประมาณ 100 
กวา่ปี ประชากรสว่นใหญ ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด เพื�อเขา้มาทําสวนเมี�ยงเป็นอาชพี  

17.00น. นําทา่นเขา้ที�พัก แมก่ําปองโฮมสเตย ์/ บา้นชมนกชมไม ้/ บา้นฮมิฮว้ย ลงุปุ๊ ด ป้าเป็ง หรอื
เทยีบเทา่ นําสัมภาระเขา้หอ้งพักหลังจากนั�นรบัประทานอาหารเย็น(5) แบบบรรยากาศ
ชาวบา้น หลังอาหารอสิระตามอัธยาศัย 

 

วนัท ี�สาม แมก่ําปอง – วดักลางนํ�า – นํ �าตกแมก่ําปอง – นํ �าพรุอ้นสนักําแพง – เชยีงใหม ่   (B L-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (6) ที�ๆ พัก 
09.00น. นําชม วดัคนัธาพฤกษา มวีหิารที�ทําดว้ยไมส้กัทองทั �งหลัง แกะสลักลวดลายอนัวจิติรงดงาม 

เป็นงานสถาปัตยกรรมที�สําคัญของชมุชนบา้นแมกํ่าปอง สําหรับอโุบสถของวัดคนัธาพฤกษา ถอื
เป็นอโุบสถระดับ Unseen เลยทเีดยีว เนื�องจากอโุบสถหลังนี�ตั �งอยูก่ลางนํ�า อา่นดแูลว้เหมอืนจะ
ธรรมดาไปหน่อย แต่กลางนํ�าที�วา่คอืกลางลําธารของสายนํ�าแมก่ําปองที�ไหลผา่นหมูบ่า้น เป็น
สายนํ�าธรรมชาตทิี�เกดิจากแหลง่ตน้นํ�าบนเทอืกเขาสงู หาไดใ้ชก่ลางลํานํ�าที�เกดิจากการสรา้งขึ�น
ไม ่สาเหตุที�อโุบสถสดุแนวหลังนี�ไปตั �งอยูก่ลางลําธารก็เนื�องมาจากดํารขิองทา่น เจา้อาวาสรปู
แรกที�สรา้งวัดคนัธาพฤกษา ที�ดํารใิหส้รา้งอโุบสถตามพุทธหลักการ คอืมลํีานํ�าลอ้มรอบแทนใบ
เสมาเหมอืนวดัโดยทั�วไป หลังจากนั�นนําชม “นํ�าตกแมกํ่าปอง” นํ�าตกสดุอลังการกลางขนุเขา 
ที�จดัวา่เป็นหนึ�งในสถานที�ทอ่งเที�ยวที�สําคัญที�สดุในบรเิวณบา้นแมกํ่าปอง  

12.00น. รบัประทานอาหารกลางวนั(7) ณ.รา้นอาหาร 
14.00น. นําชม นํ �าพรุอ้นสนักําแพง เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวพักผอ่น 

หยอ่นใจสําหรับผูท้ี�รักความเป็นธรรมชาต ิเพราะสถานที� 
แหง่นี�โอบลอ้ม ไปดว้ยภเูขา ตน้ไมน้านาพันธุ ์ดอกไมส้สีนั 
สดใส นํ�าพรุอ้นที�โพยพุ่งขึ�นสงูกว่า 10 เมตร อณุหภมูสิงูถงึ 
105 องศาเซลเซยีส สามารถตม้ไขใ่หส้กุไดใ้นเวลาไมถ่งึ  
10 นาท ีดว้ยพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพแหง่นี� นอกจากจะ 
ไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตแิลว้ ยงัจะไดป้ระโยชน์กบัสขุ 
ภาพอกีดว้ย คอื สถานที�แหง่นี�ยงัมบีรกิารอาบนํ�าแรธ่รรม 
ชาต ิ100 เปอรเ์ซ็นต ์หลงัจากแชนํ่�าแรแ่ลว้ยงัมบีรกิารนวดแผนไทยและนวดฝ่าเทา้  

17.00น. ไดเ้วลาสง่ทา่นที�สนามบนิเชยีงใหม/่อาเขต/สถานีรถไฟ โดยสวัสดภิาพและประทบัใจ 
 
        ***************************************************** 
ส ิ�งที�ตอ้งเตรยีม หมวก  ยาประจําตวั รองเทา้สวมใสส่บาย 
หมายเหต ุ:  โปรแกรมเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�โดยคํานงึถงึความปลอดภยั และ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 
 

อตัราคา่บรกิาร  - กรุป๊เหมา 8-9 ทา่น ราคาทา่นละ    4,900 บาท 
    - กรุป๊เหมา 6-7 ทา่น ราคาทา่นละ     5,200 บาท  
    - กรุป๊เหมา 4-5 ทา่น ราคาทา่นละ     6,900 บาท  
    - กรุป๊เหมา 2-3 ทา่น ราคาทา่นละ     7,900 บาท   

พกัเดี�ยวเพิ�ม 1,000.- 
        ** เนื�องจากหอ้งพักมจํีานวนจํากดั บรษัิทขอเชค็เรื�องที�พักกอ่น ทําการจองและการชําระเงนิ** 
                     และเนื�องจากเป็นหอ้งพักแบบโฮมสเตยผ์ูท้ี�จะเดนิทางควรพจิารณากอ่นตัดสนิใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม     
- คา่รถตูป้รบัอากาศ+นํ�ามัน    
- คา่ธรรมเนียมชมสถานที�    
- คา่อาหารตามรายการ     
- ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง 1,000, 000บาท     
- คา่ที�พัก 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น )    
- คา่ไกด ์(กรณี 8-9 ทา่น) 
 
อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม      - คา่ต ั�วเครื�องบนิไป – กลบั   

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว - ภาษีหกั ณ ที�จา่ย, ภาษี VAT (กรณีขอบลิ)  
 - คา่กาแฟรา้น The Giant 
 
เงื�อนไขการจอง   
- มดัจํา 3,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 
- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมดัจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวนแลว้ ทางบรษัิท ขอ
สงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั�งสิ�นใหก้ับลกูคา้ เนื�องจากทวัรร์ายการนี�เป็นทวัรร์าคาพเิศษ 
 


