
 

ทวัร์ไทย ตามรอยพิพฒัน์ อศัจรรยแ์ห่งขุนเขา ชวนกนัแอ่วดอย ตามรอยในหลวง ร.9 เชียงใหม่ 4 วนั 2 คืน โดยรถตูป้รับอากาศ 

 

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.เชยีงใหม่ 1 คนื 

วันทีเ่ดนิทาง 
07-10(วันมาฆบูชา),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-เชยีงใหม ่
19.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน

วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคุเทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับท่านและคอยอ านวยความสะดวก 
19.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่จังหวัดเชยีงใหม่ โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  
 บรกิารอาหารกล่อง(1) ขนมปังน ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ 

วันทีส่องของการเดนิทาง     
เชยีงใหม่-อ.แม่รมิ-ม่อนแจ่ม-สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริกิติิ-์อ.เชยีงดาว-ถ ้าเชยีงดาว 
07.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา้ที ่อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ บรกิารอาหารเชา้(2) ทีร่า้นอาหาร 
08.00 น. น าท่านสู่ ม่อนแจ่ม ดนิแดนแห่งขุนเขา สายหมอก และดอกไม ้ ม่อนแจ่มตัง้อยู่ในอ าเภอแม่รมิ เป็นส่วน

หนึง่ของศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มวีวิทวิทัศน์สวยงามและดอกไมเ้มอืงหนาวนานาชนดิ  
10.00 น. น าท่านสู ่สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริกิติิ ์ พืน้ทีข่นาด 3,500 ไร่  ทีไ่ดอ้นุรักษ์ และรวบรวมพชื

พันธ์ไมเ้ป็นหมวดหมู่ตามวงศส์กุลต่างๆ  โดยจัดปลูกใหส้อดคลอ้งกับธรรมชาตมิากที่สุด มีอาคารเรือน

กระจกบนยอดเขา และเสน้ทางศกึษาธรรมชาตลิอยฟ้าบนระดับยอดไม(้Canopy Walkway) ระยะทาง
กว่า 400 เมตร  เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
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กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ณ สวนกลว้ยไม ้สายน ้าผึง้ออร์คดิ  เป็นสวนกลว้ยไมข้นาดใหญ่ในเชยีงใหม่
บรรยากาศร่มรื่น ตัง้อยู่ที่ อ.แม่ริม มีกลว้ยไมน้านาชนิดทัง้พันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์หายาก ออกดอก

สวยงามตลอดทัง้ปี 
15.30 น. น าท่านชมความงามของหนิงอกหนิยอ้ยที ่ ถ ้าเชยีงดาว ภายในถ ้ามหีนิงอกหนิยอ้ยทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติ 

บางแห่งเป็นซอกเป็นหลืบ เมื่อฉายไฟจะมีประกาย ระยิบระยับ สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ ได ้

มากมาย เชน่ รูปมา้ ไกฟ้่า ม่าน เป็นชอ่ชัน้สวยงามน่าชม ส าหรับเสน้ ทางเดนิชมถ ้ามหีลายทางดังต่อไปน้ี  
เสน้ทางแรก คอื ถ ้าพระนอน เสน้ทางน้ียาว 360 ม. มไีฟฟ้าตลอดเสน้ทาง  
เสน้ทางที ่2 คอื ถ ้าแกว้ ถ ้าน ้า ยาว 734 ม.  

เสน้ทางที ่3 คอื ถ ้ามดื ถ ้ามา้ ยาว 735 ม. สองเสน้ทางหลังน้ีไม่มไีฟฟ้า ถา้ตอ้งการเดนิชมจะมคีนน าทาง 
และตะเกยีงให ้

17.00 น. น าท่านเขา้สู่ทีพ่ัก รมิดอยรีสอรท์  ชมววิดอยหลวงเชยีงดาว ท่ามกลางธรรมชาตทิีง่ดงามของดอยหลวง

เชยีงดาว  เชญิท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น. บรกิารอาหารค ่า(4) ทีร่า้นอาหาร 
ทีพ่ัก โรงแรม รมิดอยรสีอรท์ หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่ามของการเดนิทาง     
เชยีงดาว-ดอยอ่างขาง-บา้นนอแล-เชยีงใหม-่ขันโตกดนิเนอร ์
06.30 น. บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์   
08.00 น. เดนิทางขึน้สู ่ดอยอ่างขาง เสน้ทางทีค่ดเคีย้วไปตามขนุเขาชมทัศนียภาพทีง่ดงาม  

09.30 น. น าท่านเยี่ยมชม โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง ชมแปลงปลูกพืชและผลไมเ้มืองหนาว ที่ถือว่าเป็น
โครงการเกษตรแห่งแรก ที่พระบามสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงพระราชทานใหกั้บชาวไทยภูเขา เพื่อเป็น
แหล่งทดลองการปลูกพชืทดแทนการปลูกฝ่ินในอดตี ซึง่มกีารทดลองปลูกพชืนานาชนดิ เชญิท่านถ่ายรูป 

กับดอกไมน้านาพรรณ บรเิวณสวน80 และชมบอนไซทีส่วยงาม บรเิวณ สวนบอนไซ ตามอัธยาศัย จนถงึ
เวลานัดหมาย และเลอืกซือ้ของฝากจากโครงการหลวง 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6) ทีร่า้นอาหารบนดอยอ่างขาง 

13.30 น. แวะเยี่ยมชมฐานปฏบิัตกิาร บา้นนอแล เขตชายแดนไทย-พม่า  ตัง้อยู่ ณ ฐานทหารไทยบรเิวณเดยีวกับ
หมู่บา้นนอแล ซึง่เป็นจุดเชือ่มต่อระหว่างชายแดนไทยและชายแดนของประเทศพม่าเห็นววิทวิทัศน์ของ
ขนุเขาในยามเชา้สามารถมองเห็นทะเลหมอกอันสวยงามถงึแมใ้นยามสายก็ยังเห็นทะเลหมอกได ้ไม่ไกล

จากจุดชมวิวคือ หมู่บา้นนอแลเป็นหมู่บา้นของชาวเขาเผาปะหล่องที่อพยพ มาจากประเทศพม่า 
นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวถิีชวีติของชาวปะหล่องได ้นอกจากน้ียังมีของที่ระลกึจ าหน่าย อาทเิช่น 
กระเป๋า ผา้พันคอ ผา้ถุง ซึง่ถอืเป็นฝีมอืของชาวเขา 

14.00 น. น าท่านเดนิทางกลับสู ่อ.เมอืง 
18.00 น. บรกิารอาหารค ่า(7) ทีร่า้นอาหาร แบบขันโตกดนิเนอร ์  ลิม้รสอาหารแบบลา้นนา พรอ้มชมการแสดงของ

ชาวเหนือทีส่วยงาม อาท ิฟ้อนเทยีน ฟ้อนดาบ กลองสะบัดชัย ฟ้อนสาวไหม 

ทีพ่ัก โรงแรมฮอลเิดยก์ารเ์ดน้ หรอืเทยีบเท่า 
วันทีส่ีข่องการเดนิทาง         
น ้าพุรอ้นสันก าแพง-แม่ก าปอง-กรุงเทพฯ 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเช็คเอา้ท์อ าลาที่พัก  น าท่านออกเดนิทางสู่ กิง่ อ.แม่ออน (ใชเ้้ว้ลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

แวะ น ้าพุรอ้นสันก าแพง ชมความสวยงามสวนดอกไม ้บ่อน ้ารอ้นตม้ไข่ทานอย่างอร่อย มีล าธารน ้าแร่

ส าหรับแชเ่ทา้ผ่อนคลาย 
10.00 น. น าท่านสู่ บา้นแม่ก าปอง หมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ มีล า

ธารไหลผ่านหมู่บา้น และป่าไมท้ี่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่น่ีจงึเย็นสบายตลอดปี บา้นแม่ก าปองก่อตัง้

ประมาณ 100 กว่าปี สวนใหญ่ท าสวนเมี่ยงเป็นอาชีพ และตัง้บา้นเรือนบริเวณใกลแ้ม่น ้าล าหว้ย ใน
สมัยก่อนมีดอกไมช้นิดหนึ่ง ลักษณะดอกสเีหลืองแดง ขึน้อยู่ตามรมิแม่น ้าล าหว้ย เรียกว่า ดอกก าปอง 
ดังนัน้ชือ่ของหมู่บา้น จงึไดเ้รยีกตามชือ่ของดอกไมร้วมกับแม่น ้า เป็น บา้นแม่ก าปอง ท่านจะไดพ้บกับ ไร่

เมี่ยง, สวนกาแฟและลูกหม่อน จากนั้นพาท่านแวะชมน ้าตกแม่ก าปองซึง่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตทิีส่มบูรณ์เป็นอย่างดจีงึท าใหนั้กท่องเทีย่วขึน้ไปชืน่ชมความงดงามอย่างไม่ขาดสาย 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหารธารทองลอดจ ์บรรยากาศโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา 
13.00 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

19.30 น. บรกิารอาหารค ่า(10) ทีร่า้นอาหาร 
20.30 น. น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ เชญิท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
23.30 น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 

 



 

ทวัร์ไทย ตามรอยพิพฒัน์ อศัจรรยแ์ห่งขุนเขา ชวนกนัแอ่วดอย ตามรอยในหลวง ร.9 เชียงใหม่ 4 วนั 2 คืน โดยรถตูป้รับอากาศ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
ราคาท่าน
ละ (พัก
หอ้งละ 2 
ท่าน) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 1 

ท่าน 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 
2 ท่าน (มี
เตยีง
เสรมิ) 

เด็กไม่เกนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มเีตยีง
เสรมิ) 

ผูใ้หญ่ พักหอ้ง
เดีย่ว 

(เพิม่ท่านละ) 

07-10กมุภาพันธ ์2563 (วันมาฆบูชา) 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 กมุภาพนัธ ์-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 

หมายเหตุ   เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตัว,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถ่ายรูป, โทรศัพทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสือ้กันหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวท่าน อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีต่างๆ(ส าหรับรายการทัวรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1.ค่ารถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ท่องเทีย่วตามรายการ  

2.ค่าโรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (พักหอ้งละ 2 ท่าน) 

3.ค่าอาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร์ 

5.ค่าพาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

6.ค่าเครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

7.ค่ามัคคุเทศก ์ทีค่อยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 

   (ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหตุ วงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทัวรท์ีร่ะบุ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.ค่าอาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),ค่าโทรศัพทแ์ละค่าเครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.ค่าใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ส าหรับชาวต่างชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.ค่าทปิมัคคุเทศก ์และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของท่าน  



 

ทวัร์ไทย ตามรอยพิพฒัน์ อศัจรรยแ์ห่งขุนเขา ชวนกนัแอ่วดอย ตามรอยในหลวง ร.9 เชียงใหม่ 4 วนั 2 คืน โดยรถตูป้รับอากาศ 

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่น่ังเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิค่ามัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ต๋ัวเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่ามัดจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วันก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่าใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทัวร ์

4.การไมม่าช าระเงนิค่าทัวรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัวรท์ัง้หมด  

หมายเหตุ : กรุณาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหตุ 

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลกิการเดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดนิทางไม่ถึง

ตามทีก่ าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต ่า 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขัน้ต ่า 30 ท่าน) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมีการปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมกีารปรับ   

ราคาค่าน ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้น้ีโดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภัยธรรมชาต,ิและเหตุการณ์

อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสูญหายสิง่ของที่มค่ีา อันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรอืช าระค่าทัวรท์ัง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 
 


