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ทัวร์เชยีงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจม่ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไป - กลับ กรงุเทพฯ - เชียงใหม่ กรุ๊ปส่วนตัว 2 - 5 ท่าน
เป็นคนขับรถนำเท่ียว ไม่มีไกด์ หากต้องการไกด์ท้องถิ่น เพิ่มวันละ 1,000 บาท

สบายๆกับธรรมชาติ

น้ำพุร้อนสันกำแพง
น้ำตกแม่กำปอง
ถ้ำผาลอด
สวนพฤกษศาสตร์สิรกิิตติ์



พักผ่อนสบายๆ

โฮมสเตย์แม่กำปอง
นอนดูดาวท่ีม่อนแจ่ม

 ราคา

                       จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

                              2 - 3    คน  - รถ 6 ท่ีนัง่ 8,500

                              4 - 5    คน  - รถ 6 ท่ีนัง่ 7,990

                              6 - 9    คน  - รถตู้ 7,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
อำเภอแม่ออน - พระธาตุผาต้ัง - ถ้ำผาลอด - โครงการหลวงตีนตก - น้ำพุร้อนสันกำแพง -
น้ำตกแม่กำปอง

กำหนดการ
05:30     พบกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ันผู้ โดยสารขาออก
เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
07:30     เหนิฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเท่ียวบิน...
08:45     เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานคอยให้การต้อนรับ
09:30    เดินทางไปชมชีวิตชนบทท่ีแม่ออน  พระธาตุดอยผาต้ัง ถ้ำผาลอด
โครงการหลวงตีนตกน้ำพุร้อนสันกำแพง
13:30    เดินทางสู่ น้ำพุร้อนสันกำแพง น้ำตกแม่กำปอง 
 เข้าเช็คอินท่ีพักโฮมสเตย์แม่กำปอง



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ชมชีวิตชนบทท่ีแม่ออน ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ ตามโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

พระธาตุดอยผาต้ัง พระบรมธาตอุงค์เดมิน้ันเป็นเพียงสถูปเล็ก ๆ  ทีบ่รรจุพระเกศาธาตขุองสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ถ้ำผาลอด  หินขนาดใหญท่ีม่น้ีำลอด เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำ

โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงเพ่ือพัฒนาทีด่นิเป็นแหล่งเกษตรกรรมและเป็นแหล่งพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้าน

น้ำพุร้อนสันกำแพง ความมหัศจรรย์ธรรมของชาต ิทีม่าจากความเปล่ียนแปลงจาก ใต้พ้ืนโลก

น้ำตกแม่กำปอง เป็นหน่ึงในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ำคัญทีสุ่ดในบรเิวณบ้านแมก่ำปอง

อาหาร
กลางวัน       ร้านอาหาร

เย็น             ทีโ่ฮมสเตย์ 

ท่ีพัก พักบ้านอิงดอย โฮมสเตย์ บ้านแม่กำปอง

วันท่ี 1
อำเภอแม่ออน - พระธาตุผาต้ัง - ถ้ำผาลอด - โครงการหลวงตีนตก - น้ำพุร้อนสันกำแพง -
น้ำตกแม่กำปอง

วันท่ี 2
จุดชมวิวก่ิวฝ่ิน - วัดแม่กำปอง - ชมคาเฟ่ เชียงใหม่ - สวนดอกไม้แม่รมิ - ม่อนแจ่ม

กำหนดการ
07:00   อาหารเช้าทีโ่ฮมสเตย์

08:00   บรกิารรถโดยสารท้องถ่ินไปยังจุดชมววิก่ิวฝ่ิน

09:30   ไหว้พระทีวั่ดแมก่ำปอง

11:00    แวะชมคาเฟ่ ร้าน Chom Cafe and Restaurant ร้านอาหารสไตล์ฟิวช่ัน แตง่ร้านด้วยสวนและน้ำตกสวย  ๆบรรยากาศเขียวขจีด้วยต้นมอส

เฟิร์น   

14:30    หลังอาหารกลางวัน ออกเดนิทางไปยังสวนดอกไม้แมร่มิ

16:00    เดนิทางม่งุสู่มอ่นแจ่ม...เช็คอนิทีพั่กมอ่นแจ่ม



สถานท่ีท่องเท่ีย
ว วัดแม่กำปอง  วหิารไม้สักทองท้ังหลัง สถาปัตยกรรมแบบล้านนา แกะสลักลวดลายสวยงามมาก

Cafe'    ทีน่ี่เป็น cafe' ทีอ่อกแบบองิธรรมชาต ิเหมาะสำหรับถ่ายรปูเป็นทีร่ะลึก

ก่ิวฝ่ิน   พลาดไมไ่ด้กับการชมววิทีส่วยงามในระดับความสูง 1517 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ม่อนแจ่ม   ต้ังอยู่บนสันเขาบรเิวณหมูบ้่านม้งหนองหอย ชมววิและสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร 

อาหาร
เช้า          ทีร่สีอร์ท

กลางวัน    ร้านอาหาร

เย็น          ทีร่สีอร์ท

ท่ีพัก   พักม่อนวิวงาม ม่อนแจ่ม

วันท่ี 2
จุดชมวิวก่ิวฝ่ิน - วัดแม่กำปอง - ชมคาเฟ่ เชียงใหม่ - สวนดอกไม้แม่รมิ - ม่อนแจ่ม

วันท่ี 3
จุดชมวิวม่อนแจ่ม - สกายวอล์คม่อนแจ่ม - ไรส่ตรอเบอรีแ่ม่รมิ - สวนพฤกษศาสตร์สริกิิติ์  -
ตลาดวโรรส - สนามบินเชียงใหม่

กำหนดการ
07:00   อาหารเช้าทีร่สีอร์ท

08:30   จุดชมววิมอ่นแจ่ม ชมทุง่ดอกไม้ไรล่มหนาว (ยังไมร่วมคา่บัตรเข้าชม) สกายวอล์ค มอ่นแจ่ม

11:30    ไรส่ตอเบอรีแ่มร่มิ

13:30    เดนิทางไปชมสวนพฤกษศาสตร์สิรกิิติ์

16:00    แวะซ้ือของฝากทีต่ลาดวโรรส เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบินเพ่ือเช็คอนิ

19:05    เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน... เท่ียวบินท่ี...
20:25    เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ   



สถานท่ีท่องเท่ียว
ม่อนแจ่ม  แหล่งทอ่งเทีย่วยอดฮิตของอำเภอแมร่มิ

จุดชมวิวม่อนแจ่ม  ทุง่ดอกไม้ ร้านขายของทีร่ะลึก ผักผลไม้เมืองหนาวทีช่าวบ้านนำมาขาย 

ทุ่งดอกไม้ไร ่ลมหนาว เป็นทุง่กว้างในพ้ืนทีล่ดหล่ันตามใหล่ภูเขา ทุง่ดอกไม้สวยๆมเีตม็ทีใ่นช่วงฤดหูนาวต้ังแตเ่ดือน พ.ย. (ยังไมร่วมคา่บัตรเข้าชม)

สกายวอล์คม่อนแจ่ม เช็กอนิใหมล่่าสุดของมอ่นแจ่มเป็นทางเดนิไม้ทีร่ายล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ พร้อมหมอกบางๆลอยมากระทบ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ์   สวนพฤกษศาสตร์นานาชาต ิเพ่ือเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถ 

ตลาดวโรรส   ตลาดขายของฝากเรือ่งอาหารของภาคเหนือ 

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารของทีพั่ก

กลางวัน    ร้านอาหาร

วันท่ี 3
จุดชมวิวม่อนแจ่ม - สกายวอล์คม่อนแจ่ม - ไรส่ตรอเบอรีแ่ม่รมิ - สวนพฤกษศาสตร์สริกิิติ์  -
ตลาดวโรรส - สนามบินเชียงใหม่

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก 2 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน (กรณเีศษ เสรมิเตียงพัก 3 ท่าน)
ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย
อาหาร 7 ม้ือ (อาหารเช้า 2 ม้ือ กลางวัน 3 ม้ือ เย็น 2 ม้ือ)
น้ำดื่มระหว่างเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ราคาน้ีไมร่วม  

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ กรงุเทพ - เชียงใหม่
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนอืจากรายการระบุ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3% 



ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1073

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1073
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