
 

เดินทาง : วนัที ่11 – 13 ธนัวาคม 63 (พกัภูเบกิฟ้า) 

** พิเศษ!! ชมดอกไมเ้มืองหนาว @ I love flower Farm ** 

 

 



 

วนัแรก สนามบินเชียงใหม่ - บา้นแม่ก าปอง – โครงการหลวงตีนตก – รา้น Teddu Coffee 

- วดัแม่ก าปอง - อิสระเดินเล่นน ้าตกแม่ก าปอง - รา้นระเบียงวิว  
 

 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร ์( DD ) 

ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

บริการ SNACK BOX (1)  

06.50 น. เดินทางสู่ สนามบนิเชียงใหม่ โดยสายการบนิ นกแอร์ (เทีย่วบนิ DD8302)  

08.00 น. ถึง สนามบนิเชียงใหม่ หลังจากรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

น าท่านเดินทางไปยัง “แม่ก าปอง” ต้ังอยู่ในกิ่งอ าเภอแม่ออน เป็นหมู่บ้านเลก็ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่

ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีล าธารใสเยน็ไหลพาดผ่าน ความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่ก า

ปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ล าธารและวิถีชีวิต ความ

เป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว  ท าให้บ้านแม่ก าปอง คือ สถานที่

ท่องเที่ยวฮอตฮิต ที่หลายคนมักจะปักหมุดอยากมาเที่ยวให้ได้ซักคร้ัง จากนั้นน าท่านเดินทางไป 

“โครงการหลวงตีนตก” ทีเ่กิดจากน า้พระทยัและ พระวิสยัทศัน์ อันกวา้งไกลของ ร.9 ทีไ่ดท้รง

พระราชทานทรพัย์ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท ส าหรบัก่อสรา้งศูนย์พฒันาโครงการ

หลวงตีนตก เพ่ือเป็นแหล่งพัฒนาสาธติ ภายในโครงการยังมีร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

โดยใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงโดยเฉพาะผกัปลอดสารพิษที่สดกรอบอร่อย  
 

เทีย่ง   อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

บ่าย จากน้ันน าท่านไปถ่ายรูปชิคๆ ที่ร้านคาเฟ่ริมน ้าตก “Teddu Coffee” คาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาติ จุดเด่นของที่น่ีคือ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ให้ท่านได้สดูอากาศบริสทุธิ์ หรือจะ 

 



 

 

 

 

 

 

 

นั่

ง

เอาเท้าแช่น ้าตกเย็นๆ และอีก ไฮไลท์ของร้าน คือ มีสะพานแขวน เป็นจุดถ่ายรูปที่

นั ก ท่อง เที่ย ว นิยม ข้ึนไป ถ่าย กันอย่ า งมาก   

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “วดัคนัธาพฤกษา” (วดั

แม่ก าปอง) วิหารที่ท  าด้วยไม้สักทอง แกะสลัก

ลวดลายวิจิตรงดงามเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ส าคัญ

ของชุมชน วัดนี้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแม่

ก าปองมากว่า 90 ปีแล้ว บรรยากาศที่สวยงามร่มร่ืน 

เงียบสงบ เหมาะส าหรับคนที่ชอบธรรมชาติและ

ความสงบ  จากนั้นน าท่านไปชม “น ้ าตกแม่ก า

ปอง”  สัมผัสความเย็นสบายของน ้าตกที่ อ ยู่

ท่ามกลางธรรมชาติของแม่ก าปอง ให้ท่านได้ถ่ายรูป

ตามอธัยาศัย จากนั้นท่านสามารถเดินเล่นมายังร้าน

กาแฟช่ือดังที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คดังของแม่ก า

ปอง นั้นกคื็อ  “รา้นระเบียงวิว” ร้านกาแฟช่ือดัง

ของแม่ก าปอง เพราะร้านน้ีมีจุดชมวิวที่เห็นหมู่บ้านจากด้านบนที่สวยที่สุดเหมาะมาถ่ายรูปตอน

เยน็ ชมพระอาทติย์ตกรับรองว่าได้รูปสวยๆ นักท่องเที่ยวที่มาที่แม่ก าปอง ต้องไม่พลาด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (2) 
 

โรงแรมทีพ่กั ฟรูาม่าเชียงใหม่ / บา้นสวนเฟ่ืองฟ้า / คูลดาวน ์รีสอร์ท หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่สอง    ไฮไลท!์! พาท่านชมฟารม์ดอกไมเ้มืองหนาว I love Flower Farm  

       สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ – วดัดาราภิรมย ์- ฮิมน ้าแม่จะคาเฟ่    

       พเิศษ!! พกัภูเบิกฟ้า @ม่อนแจ่ม พาท่านไปนอน ดูดาวสมัผสัไอหมอก  
 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3)  
 

จากนั้นน าท่านไปถ่ายรูปสวยๆ กบั “I Love Flower Farm” ฟารม์ดอกไมเ้มืองหนาว! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แลนด์มาร์คช่ือดัง ที่เหล่าดาราดังๆ อาท ิอั้ม พัชราภา, ใหม่ ดาวิกา, ญาญ่า อุรัสยา ยังต้องแวะมา

เยือนฟาร์มแห่งนี้   I love flower Farm ต้ังอยู่ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ

มพ้ืีนที่ประมาณ 8ไร่ อบอวลไปด้วยหมู่ไม้ดอกนานาพรรณ ทั้งดอกคัตเตอร์ ดอกลาเวนเดอร์และ

ดอกมาร์การ์เรต็ ที่ปลูกทอดยาวเรียงรายเป็นแถว บานสะพร่ังต้อนรับแขกผู้มาเยือน ให้เราได้เชย

ชมและถ่ายรูปเกบ็เป็นที่ระลึก ซ่ึงต้องบอกเลยว่า จะถ่ายมุมไหนกส็วย  
 



 
( หมายเหตุ : การบานของดอกไม้แต่ละชนิดขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ บริษัทฯไม่สามารถก าหนดได้ )     

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (4)  
 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ” เป็นสถานที่อนุรักษ์

และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์

สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับ

ธรรมชาติมากที่สุดทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอด

ไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้

เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์

ไม้นานาชนิด จากนั้นน าท่านเดินทางไป                  

“วดัป่าดาราภิรมย”์เป็นวัดที่มีความสวยงาม

แห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติด

อนัดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตร ในสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วัดป่า

ดาราภิรมย์มีความส าคัญเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ (วัดที่ถ่ายท าละคร

เร่ืองเพลิงพระนาง ) จากนั้นน าท่านเดินทางไป“คาเฟ่ฮิมน ้ าแม่จะ”คาเฟ่น่ารักสีสันสดใส ตั้งอยู่

ในเส้นแม่ริม สะเมิง ก่อนขึ้นดอยม่อนแจ่ม ให้บริการทั้งอาหาร เคร่ืองดื่มตกแต่งน่ารักมีมุมให้

ถ่ายภาพสวยหลายมุม โดยเฉพาะร่มสีสันสดใสที่ประดับอยู่ในหลายมุม และบริเวณสะพานแขวน

ที่ต้ังอยู่ภายในร้านโดยส่วนของคาเฟ่ขายเคร่ืองด่ืมจะต้ังอยู่ด้านหน้า ส่วนด้านในจะเป็นร้านอาหาร

ที่ต้ังอยู่ริมน า้ตก  
 

 
 

 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
 



 

พเิศษ !! น าท่านไปเขา้พกั “ภเูบิกฟ้า @ ม่อนแจ่ม ” (เต็นทก์ระโจม) มหีอ้งน ้าใน

ตัว ท่านจะไดน้อนดูดาว และสัมผัสไอหมอกในยามเชา้แบบฟินๆ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัที่สาม ข้ึนดอยม่อนแจ่ม - ทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนาว – Sky walk ม่อนแจ่ม 

     อ. แม่แตง  - ชมไร่ชาลุงเดช  - แวะถา่ยรูปสเตยไ์วลด์ & คาเฟ่  

                ไหวพ้ระขอพรก่อนกลบั ณ วดับา้นเด่น – แวะซ้ือของฝาก – สนามบนิเชียงใหม่ 
 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5)  
 

จากนั้นท่านขึ้นไปยัง “ดอยม่อนแจ่ม” ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่

ริม ท่านจะได้ถ่ายรูปดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่ง

เป็นทวิเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านกจ็ะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซ่ึงจะ

เปล่ียนพืชพรรณไปตามฤดูกาลพาท่านไปถ่ายรูปสวยๆ กบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนาว” ท่านจะได้ชมความงดงาม

ของ “ทุ่งดอกเวอรบ์นี่า”ดอกไม้สม่ีวงน่ารัก เป็นทุ่งดอกไม้



 

ขนาดไม่ใหญ่มาก ที่ก าลังได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากๆ ในช่วงน้ี เพราะ

ดอกไม้จะบานในช่วงฤดูฝน และก่อนจะเข้าฤดูหนาว ทุ่งดอกเวอร์บีน่า เป็นไร่ที่อยู่บนเนินเขา สามารถ

มองเห็นวิวม่อนแจ่ม และภูเขาได้ 180 องศาเลย วิวดีมากๆ ภายในไร่นอกจากดอกเวอร์บีน่า ยังมีดอกคอ

สมอส มีจุดชมวิวและมุมถ่ายรูปให้เลือกหลายมุม  (หมายเหตุ : การบานของดอกไมแ้ต่ละชนิดข้ึนอยู่กบัสภาพ

อากาศ บริษทัฯไม่สามารถก าหนดได ้)  จากนั้นน าท่านไป “Skywalk ม่อนแจ่ม” เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาว

เลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร สองข้างทางประดับด้วยดอกสร้อยไก่ และดอกหงอนไก่สีแดง

สดไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน กม็ีทุ่งดอกคอสมอส สชีมพูสลับขาว ก าลังเบ่งบานสะพร่ัง รวมถึง

ดอกไม้ชนิดอื่นๆ ที่จะทยอยบานในช่วงหน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเรต็ ฯลฯ 

ซ่ึงเราสามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด ถ้ามาที่น่ีตอนเช้า เราจะมองเห็นทะเลหมอกลอยปก

คลุมอย่างหนาแน่น โดยมีภูเขากับแสงสีส้มของดวงอาทิตย์เป็นแบล็คกราวน์ สวยงามจับใจ  อิสระให้ท่าน

ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อ. แม่แตง น าท่านเดินทางไป “ไร่ชาลุงเดช” ตั้งอยู่ใกล้กับ

โครงการหลวงม่อนเงาะ  

 

 

 

 

 

 

 

ไร่ชาของคุณลุงเดช ที่ปลูกต้นชาแบนขั้นบันไดไล่ลงไปตามแนวเขา นอกจากไร่ชาแล้ว ยังมี

บ้านพัก รวมถึงร้านอาหาร ขนมเบเกอร์ร่ี ชา ไว้บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

ภายในไร่มีตะกร้าสานไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ยืมถ่ายเป็นพรอ็พถ่ายรูปสไตล์เดก็ดอย  
 

เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ รา้น “Stay Wild & Café ” 
 

น าท่านไปถ่ายรูปกบัร้านคาเฟ่น่ารักๆอกีแห่ง “Stay Wild & Café ” เป็นคาเฟ่ที่อยู่ติดริมน า้ 

การตกแต่งที่เรียบง่ายเข้ากับธรรมชาติแต่ดูแล้วสวยสะดุดตา แนวโขดหินก้อนใหญ่ที่วางสลับกัน

ไปมามองแล้วเพลินตา สมัผสัความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง จิบกาแฟ ทานอาหารอร่อยๆ ท่าน

จะได้สมัผสับรรยากาศแบบชิลล์ๆ  



 

 
 

จากนั้นน าท่านไปไหว้พระขอพรก่อนกลับ “วดับา้นเด่น” ตั้งอยู่ในอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ต้ังวัด

เป็นเนินเขาเต้ียๆ มีภมูิทศัน์ที่สวยงาม และด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะ

ไทยและล้านนาท าให้วัดมคีวามใหญ่โตและสวยงามเป็นอย่างมากจากนั้นน าทา่น “แวะซ้ือของ

ฝาก” อสิระให้ท่านเลือกซ้ือของฝาก อาท ิแคบหมู น า้พริกอ่อง แหนมหมู  ขนมไทย ผลไม้

อบแห้งต่างๆ ชา เมลด็กาแฟ ฯลฯ 

 
 

18.30 น. รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (6) 
 

20.00 น. เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ น าท่านเชค็อนิตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระ  
 

22.30 น. เดินทางสู่ สนามบนิดอนเมือง โดยสายการบนิ นกแอร ์เทีย่วบนิ DD8327   
 

23.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

** เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถอืว่า

ท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง ราคา / ท่าน พกัเดีย่วเพิม่ สายการบนิ 

วนัท่ี 11 - 13 ธนัวาคม 63 ( วนัหยุด)  13,900  2,500 นกแอร ์( DD ) 

**ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมค่าทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้** 

 



 

 

 

อตัรานี้ รวม  

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ไป – กลบั ( สายการบนินกแอร ์) 

 น ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 ก.ก.  

 รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน 

 ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าที่พัก 2 คืน ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท 
 

 

อตัรานี้ ไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

 ค่าทิปไกด ์( ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้)  

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) 
 

เงือ่นไขในการจองและการยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทวัร์อาจมีการปรับข้ึน ทั้งนี้  บริษัทฯ

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน 

2. ยกเลิกทวัร ์ก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงทีเ่กิดข้ึน อาท ิค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน , ค่ามัดจ า

รถตู้ ,ค่ามัดจ าโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ    

3. ยกเลิกทวัร ์นอ้ยกว่า 15 วนัยดึเงินค่าทวัร ์100% ( เนือ่งจากทุกอยา่งมกีารจ่ายขาดแลว้ )  

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนดบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลือ่นการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 45 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือน

การเดินทางได้ 
 



 

การช าระเงิน 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง ท่านละ 5,000 บาท  

2. ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 

3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 

หมายเหตุ  

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาทีร่ถออกเดินทาง ท าใหท่้านตก 

ทริปท่องเทีย่วท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสม

ของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืน

เงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่

คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการ

ช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการบริการ

จากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงาน

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  
   

 “ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 


