
 
  

   
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง  ม.ค. – พ.ค. 2562 

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

เชา้  รับทา่น ณ.สนามบนิเชยีงใหม/่อาเขต/สถานรีถไฟ โดยรถตูป้รับอากาศ น าทา่นเดนิทาง โดยรถตู ้
ปรับอากาศ(ตัวใหม)่  

10.00น. ถงึ มอ่มแจม่ เดมิทีบ่รเิวณนีช้าวบา้นเรยีกวา่กิว่เสอืเป็นป่ารกรา้ง ตอ่มาชาวบา้นเขา้มาแผว้ถาง
และปลกูฝ่ิน จนในทา้ยทีส่ดุโครงการหลวงมาขอซือ้พืน้ทีเ่ขา้โครงการหลวงหนองหอย มอ่นแจม่
มอีากาศเย็นสบายตลอดปี  

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั (1)  ทีห่อ้งอาหารเสร็จแลว้น าชม ฟารม์กลว้ยไมอ้อคดิ 
14.00 น. น าชมวดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกนเดมิชือ่วดั“ศรบีญุเรอืง”เป็นวดัสวยทีส่รา้งขึน้ดว้ยศลิป ลา้นนา

ประยกุตต์ัง้เดน่บนเนนิเตีย้ๆเห็นไดแ้ตไ่กล ภายใตเ้นนินัน้เป็นถ ้าศักสทิธิ ์ทีช่าวบา้นนับถอืจงึ เรยีก
กันวา่ "วดับา้นเดน่" เป็นวดัทีม่คีวามวจิติรงดงามตระการตาดว้ยศลิปสถาปัตยกรรมไทยลา้นนา และ
ยังเป็นสถานทีน่มสัการพระธาตปุระจ าปีเกดิท ัง้ 12ราศหีลังจากนัน้ออกเดนิทางสูอ่.เชยีงดาว 

17.00น. น าทา่นเขา้ที่ พัก บา้นระเบยีงดาวโฮมสเตย ์/ บา้นววิดอยหลวง หรอื เทยีบเทา่ สมัผัส
บรรยากาศของขนุเขาทีม่คีวามสวยงามยามพระอาทติยต์กแบบสดุจะบรรยาย ไดเ้วลา 
รบัประทานอาหารเย็น (2) ณ หอ้งพักแบบเหมอืนอยูบ่า้นตัวเองยามค า่คนืชมดาวบนทอ้งฟ้า 

วนัทีส่อง  เชยีงดาว – ถ า้เชยีงดาว – The Giant Chiangmai – แมก่ าปอง                     (B/L/D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้(3) ทีโ่ฮมสเตย ์
09.00น. น าชม ถ า้เชยีงดาว เป็นถ ้าทีน่่าสนใจถ ้าหนึง่ ภายในแตล่ะถ ้า มคีวามงามจากการเสกสรรปั้นแตง่

ของธรรมชาต ิชวนใหต้ืน่ตาตืน่ใจกับปรากฏการณ์ของหนิงอกหนิยอ้ย ทีก่อ่ใหเ้กดิรปูรา่งตา่งๆ
เป็นถ ้าขนาดใหญ ่ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ยทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตทิีส่วยงาม  

12.00น. รบัประทานอาหารกลางวนั (4) ณ.รา้นอาหาร 
14.00น. น าชม/ชมิ กาแฟที ่ The Giant Chiangmai  ทีพั่กโดดเดน่แปลกตามคีอนเซ็ปตก์ารสรา้งแบบ

ไมธ่รรมดา เพราะสรา้งบนตน้ไทรขนาดใหญท่ีแ่ผก่ ิง่กา้นสาขา  เมือ่มาถงึมสีะพานแขวนเป็นทาง
เชือ่มจากถนนสูร่า้นเป็นรา้นกาแฟและรา้นอาหารเปิดบรกิารทกุวนั (เวน้หยดุวนัจันทร)์ 

 
 
   
 
 
 
 
 



16.00น. น าทา่นเขา้สูห่มูบ่า้น แมก่ าปอง บา้นแมก่ าปอง กิง่อ าเภอแมอ่อน  หมูบ่า้นเล็กๆ ตัง้อยู่
ทา่มกลางขนุเขา มทีรัพยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ มลี าธารไหลผา่นหมูบ่า้น และป่าไมท้ี่
สมบรูณ์ สภาพอากาศทีน่ีจ่งึเย็นสบายตลอดปี บา้นแมก่ าปอง หมูบ่า้นเล็กๆ กอ่ตัง้ประมาณ 100 
กวา่ปี ประชากรสว่นใหญ ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด เพือ่เขา้มาท าสวนเมีย่งเป็นอาชพี  

17.00น. น าทา่นเขา้ทีพั่ก แมก่ าปองโฮมสเตย ์/ บา้นชมนกชมไม ้/ บา้นฮมิฮว้ย ลงุปุ๊ ด ป้าเป็ง หรอื
เทยีบเทา่ น าสมัภาระเขา้หอ้งพักหลังจากนัน้รบัประทานอาหารเย็น(5) แบบบรรยากาศ
ชาวบา้น หลังอาหารอสิระตามอัธยาศัย 

วนัทีส่าม แมก่ าปอง – วดักลางน า้ – น า้ตกแมก่ าปอง – น า้พรุอ้นสนัก าแพง – เชยีงใหม ่   (B L-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (6) ที่ๆ พัก 
09.00น. น าชม วดัคนัธาพฤกษา มวีหิารทีท่ าดว้ยไมส้กัทองทัง้หลัง แกะสลักลวดลายอันวจิติรงดงาม 

เป็นงานสถาปัตยกรรมทีส่ าคัญของชมุชนบา้นแมก่ าปอง ส าหรับอโุบสถของวดัคันธาพฤกษา ถอื
เป็นอโุบสถระดับ Unseen เลยทเีดยีว เนือ่งจากอโุบสถหลังนีต้ัง้อยูก่ลางน ้า อา่นดแูลว้เหมอืนจะ
ธรรมดาไปหน่อย แตก่ลางน ้าทีว่า่คอืกลางล าธารของสายน ้าแมก่ าปองทีไ่หลผา่นหมูบ่า้น เป็น
สายน ้าธรรมชาตทิีเ่กดิจากแหลง่ตน้น ้าบนเทอืกเขาสงู หาไดใ้ชก่ลางล าน ้าทีเ่กดิจากการสรา้งขึน้
ไม ่สาเหตทุีอ่โุบสถสดุแนวหลังนีไ้ปตัง้อยูก่ลางล าธารก็เนือ่งมาจากด ารขิองทา่น เจา้อาวาสรปู
แรกทีส่รา้งวดัคันธาพฤกษา ทีด่ ารใิหส้รา้งอโุบสถตามพทุธหลักการ คอืมลี าน ้าลอ้มรอบแทนใบ
เสมาเหมอืนวดัโดยท่ัวไป หลังจากนัน้น าชม “น า้ตกแมก่ าปอง” น ้าตกสดุอลังการกลางขนุเขา 
ทีจั่ดวา่เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุในบรเิวณบา้นแมก่ าปอง  

12.00น. รบัประทานอาหารกลางวนั(7) ณ.รา้นอาหาร 
14.00น. น าชม น า้พรุอ้นสนัก าแพง เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วพักผอ่น 

หยอ่นใจส าหรับผูท้ีรั่กความเป็นธรรมชาต ิเพราะสถานที ่
แหง่นีโ้อบลอ้ม ไปดว้ยภเูขา ตน้ไมน้านาพันธุ ์ดอกไมส้สีนั 
สดใส น ้าพรุอ้นทีโ่พยพุง่ขึน้สงูกวา่ 10 เมตร อณุหภมูสิงูถงึ 
105 องศาเซลเซยีส สามารถตม้ไขใ่หส้กุไดใ้นเวลาไมถ่งึ  
10 นาท ีดว้ยพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพแหง่นี ้นอกจากจะ 
ไดเ้พลดิเพลนิกับธรรมชาตแิลว้ ยังจะไดป้ระโยชนก์ับสขุ 
ภาพอกีดว้ย คอื สถานทีแ่หง่นีย้ังมบีรกิารอาบน ้าแรธ่รรม 
ชาต ิ100 เปอรเ์ซ็นต ์หลังจากแชน่ ้าแรแ่ลว้ยังมบีรกิารนวดแผนไทยและนวดฝ่าเทา้  

17.00น. ไดเ้วลาสง่ทา่นที่ สนามบนิเชยีงใหม/่อาเขต/สถานรีถไฟ โดยสวสัดภิาพและประทับใจ 
        ***************************************************** 
สิง่ทีต่อ้งเตรยีม หมวก  ยาประจ าตวั รองเทา้สวมใสส่บาย  
หมายเหต ุ:  โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึความปลอดภัย  และ
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

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   
        ** เนือ่งจากหอ้งพักมจี านวนจ ากัด บรษัิทขอเช็คเรือ่งทีพั่กกอ่น ท าการจองและการช าระเงนิ** 
                     และเนือ่งจากเป็นหอ้งพักแบบโฮมสเตยผ์ูท้ีจ่ะเดนิทางควรพจิารณากอ่นตัดสนิใจ  

 
อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม    - คา่รถตูป้รับอากาศ+น ้ามัน   - คา่ธรรมเนยีมชมสถานที ่   

- คา่อาหารตามรายการ    - ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทาง 1,000, 000บาท    
- คา่ทีพั่ก 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น )   - คา่ไกด ์(กรณี 8-9 ทา่น) 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม      - คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั   
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว - ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย, ภาษี VAT (กรณีขอบลิ)  

 - คา่กาแฟรา้น The Giant 
เง ือ่นไขการจอง       - มัดจ า 1,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 
- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ พับบลคิ ฮอลเิดย ์ขอสงวนสทิธิ ์เก็บ
คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท หากแจง้ระหวา่ง 15 – 8 วนั กอ่นวนัเดนิทาง พับบลคิ ฮอลเิดยข์อสงวนสทิธิ์
คนืเงนิใหก้ับลกูคา้จ านวน 50 % ของเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนั กอ่นวนัเดนิทาง พับบ
ลคิ ฮอลเิดย ์ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ 


