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เชียงใหม่ - แม่ กำปอง - ม่ อนแจ่ ม
3 วัน 2 คืน
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กำหนดกำรเดินทำง

16-18 ต.ค. / 30 ต.ค.-1 พ.ย. / 6-8 พ.ย. /
13-15 พ.ย. / 6-8 ธ.ค. / 11-13 ธ.ค. 2563
..... รำยละเอียดกำรเดินทำง .....

วันแรกของกำรเดินทำง
06.30 น.
08.30 น.
09.50 น.
จำกนัน

เทีย่ ง
บ่ำย

กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูม)ิ – เชียงใหม่
(วัดพระสิงห์ – อ่ำงเก็บนำห้วยตึงเฒ่ำ)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ สำยกำรบินไทย แอร์เอเชีย (FD...THAI AIR ASIA)
.... เจ้ำหน้ำทีเ่ อฟวีนวิ ทัวร์ ให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน
ออกเดินทำงสู่สนำมบินเมืองเชียงใหม่ โดยสำยกำรบิน THAI AIR ASIA เทีย่ วบินที่ FD 4102
เดินทำงถึงสนำมบินเมืองเชียงใหม่ ....
นำท่ำนสู่ วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่ำ วัดพระสิงห์วรมหำวิหำร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมือง
เชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐำน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิส์ ิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่
และแผ่นดินล้ำนนำ พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระ
สิงห์มีสถำปัตยกรรมล้ำนนำอันงดงำมเป็นที่รู้จกั และคุ้นชื่อกันอย่ำงดี และเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชำวเชียงใหม่ที่ให้ควำมศรัทธำและจะเดินทำง มำเคำรพสักกำระกันอย่ำงเนื่องแน่นเป็นประจำ

รัปประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร (ข้ำวซอย)
นำท่ำนเดินทำงสู่ อ่ำงเก็บนำห้วยตึงเฒ่ำ ถ่ำยภำพกับ หุ่นฟำงคิงคองยักษ์ ที่อ่ำงเก็บนำห้วยตึง
เฒ่ำ สถำนที่พกั ผ่อนของชำวเชียงใหม่ ที่สร้ำงควำมตื่นเต้น และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทำงมำ
ถ่ำยภำพหุ่นคิงคอง และชมบรรยำกำศทุ่งนำสีเขียวที่มีภูเขำเป็นฉำกหลังอย่ำงไม่ขำดสำย มี
สะพำนไม้ไผ่ทอดยำวกลำงนำ
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จำกนัน

นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั ม่อนซำน บรรยำกำศสุดชิลในม่อนแจ่ม (BUBBLE TENT … เต้นบับเบิล)
ให้ทกุ ท่ำนได้นอนชมวิวได้แบบ 360 องศำ

เย็น

รัปประทำนอำหำรค่ำ ณ ที่พัก .... เซตหมูกระทะ (บริกำรเสิร์ฟถึงห้อง)

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ำ
จำกนัน

ดอยม่อนแจ่ม – วัดป่ำดำรำภิรมย์ –
ฟำร์มทุง่ ดอกไม้ – ถนนคนเดิน

อรุณสวัสดิ์ ณ ม่อนซำน ลืมตำมำสัมผัสอำกำศทะเลหมอก พร้อมวิวหลักล้ำน...
พร้อมรับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของทีพ่ กั
นำท่ำนเดินทำงขึนสู่ ดอยม่อนแจ่ม สถำนที่พักแห่งใหม่ของโครงกำรหลวง เพิ่งเปิดตัวไม่เมื่อ
ปลำยปี 2552 เป็นพืนที่บนสันเขำในระดับควำมสูงประมำณ 1,350 เมตรจำกระดับนำทะเล
บริเวณหมู่บ้ำนม้งหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่ำนได้ ชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซึ่ง
เป็นที่ตังของทุ่งดอกไม้ ร้ำนขำยของที่ระลึก ผักผลไม้เมืองหนำวที่ชำวบ้ำนนำมำขำย เมื่อใกล้ถึง
ม่อนแจ่มจะมีลำนจอดรถข้ำงล่ำงไม่อนุญำตให้นำรถขึนไป จำกนันเดินขึนไปประมำณ 200 เมตร
ก็จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ชมทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนำว ตังอยู่ในพืนที่ของโครงกำรกำรหลวง

เดิม ดอกไม้ไร่ดอกลมหนำว เป็นทุ่งกว้ำงในพืนที่ลดหลั่นไปภูเขำ เห็นวิวของแปลงผักขันบันไดอยู่
เบืองหน้ำ ซึ่งทุ่งดอกไม้มีให้ชมแบบเต็มอิ่มในช่วงฤดูหนำวตังแต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไป ภำยในไร่
ดอกลมหนำว เต็มไปด้วยดอกไม้หลำกหลำยพันธุ์ ทังทุ่งดอกเวอร์บีน่ำ ดอกคอสมอส ดอกหงอน
ไก่สีแดง ดอกกระดำษหลำกสี ที่ปลูกแซมกัน เดินไปถ่ำยรูปกับ สกำยวอล์คม่อนแจ่ม ตังอยู่ติด
กับไร่สตรอเบอรี่ปลำยฟ้ำ เป็นทำงเดินไม้ไผ่แบบสัน ๆ ระหว่ำงทำงเดินประดับด้ยดอกไม้เมือง
หนำวสีสันสดใส สำมำรถยืนชมวิวถ่ำยภำพวิวทิวทัศน์ของภูเขำที่เรียงรำยสลับซับซ้อนที่สำมำรถ
หยุดยืนชมได้ทุกจุด
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เทีย่ ง
บ่ำย

อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย...
นำท่ำนเยี่ยมชม วัดป่ำดำรำภิรมย์ เป็นวัดที่มีควำมสวยงำมแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีควำม
สวยงำมติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้ำงล้วนมีควำมวิจิตร ในสถำปัตยกรรมแบบ
ล้ำนนำ วัดป่ำดำรำภิรมย์มีควำมสำคัญเป็นพระอำรำมหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่

จำกนัน

นำท่ำนชม ฟำร์มทุ่งดอกไม้ แห่งอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ท่ำนจะได้พบกับควำมสวยงำม
ของดอกไม้หลำกหลำยชนิด มีทงดอกลำเวนเดอร์
ั
ดอกมำร์กำเร็ต และดอกคัตเตอร์ที่ต่ำงบำนชู
ช่อ หลำกสีสันแซมสลับกันไปทั่วทังฟำร์ม ล้อมรอบด้วยบรรยำกำศธรรมชำติ แถมยังมีลมพัดเย็น
ๆ มำช่วยสร้ำงบรรยำกำศ ยิ่งทำให้ท่นี ี่ดูโรแมนติกกว่ำเดิมอีกหลำยเท่ำตัว

จำกนัน

มีเวลำอิสระให้ท่ำนได้เดินช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดิน เชียงใหม่ ละลำนตำด้วยสินค้ำให้เลือกช้อป
มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นอำหำรสำเร็จรูป เครื่องดื่ม เสือผ้ำ สินค้ำแฟชั่น ของที่ระลึก สินค้ำ OTOP
ของฝำก ของที่ระลึก
อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย
จำกนันนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ โรงแรมทีพ่ กั ....

เย็น

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ำ

แม่กำปอง – วัดพระธำตุดอยคำ – ตลำดวโรรส กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูม)ิ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
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จำกนัน

นำท่ำนสู่ แม่กำปอง เป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ ตังอยู่ท่ำมกลำงขุนเขำ มีทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดม
สมบูรณ์ มีลำธำรไหลผ่ำนหมู่บ้ำน และ
ป่ำไม้ที่สมบูรณ์ สภำพอำกำศที่น่จี ึง
เย็นสบำยตลอดปี ดื่มด่ำธรรมชำติ
นำตกแม่กำปอง
เดินชมวิถีชีวิต
ชำวบ้ำน ถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย จิบ
กำแฟยำมบ่ำย ที่ร้ำน The Giant
Chiang Mai ร้ำนกำแฟบนต้นไม้สุดฮิต
อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเดินทำงสู่ “วัดพระธำตุดอยคำ” ตังอยู่บริเวณดอยคำ ด้ำนหลังอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์
ห่ำงจำกตัวเมือง 10 กิโลเมตร เป็นสถำนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปขอพรจำก “หลวงพ่อทันใจ”
เป็นพระวัดคู่บ้ำนคู่เมืองของชำวเชียงใหม่มำกว่ำ 1,400 ปี และถือว่ำเป็นวัดที่เก่ำแก่ที่สุดใน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถำนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมนำใจของผู้ท่นี ับถือศำสนำพุทธเลยก็ว่ำได้

เทีย่ ง
บ่ำย

จำกนัน

18.25 น.
19.50 น.

นำท่ำนช้อปปิ้งที่ กำดหลวง หรือ ตลำดวโรรส ถือเป็นตลำดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และ
เป็นตลำดเก่ำแก่ที่มีประวัติอันยำวนำนมำนับร้อยปี นักท่องเที่ยวมักจะมำหำซือของฝำกกันเสีย
ส่วนใหญ่ โดยเฉพำะสินค้ำอำหำรพืนเมืองที่ขึนชื่อจำพวกไส้อั่ว แหนม นำพริกหนุ่ม แคปหมู
ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป นอกจำกนียังมีแหล่งรวมอำหำรพืนเมืองรำคำถูกอีกมำกมำย
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินเชียงใหม่...
ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI AIR ASIA เทีย่ วบินที่ FD 4107
เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
********************************************

*** หมำยเหตุ :

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม ***
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อัตรำค่ำบริกำร .... เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน (FD)
*** สำหรับผูเ้ ดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 16 ท่ำนขึนไป ***
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ
9,999.บำท
ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ
2,500.บำท
*** ไม่มรี ำคำพิเศษ สำหรับเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 12 ปี รำคำเด็กจะเท่ำกับรำคำผูใ้ หญ่ ***
***หมำยเหตุ*** ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง
หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ำตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสำรกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย
2. ค่ำรถตู้ ... จำกัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน
3. ค่ำที่พัก 2 คืน / ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำชม / ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในโปรแกรม
4. ค่ำบริกำรนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง (ยังไม่รวมค่ำทิป)
5. ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 200,000 บำท (เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรม์)
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภำษี)
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร์, ใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรำยกำร
3. ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ของชำวต่ำงชำติท่เี พิ่มเติ่มตำมกำรจ่ำยจริง (ถ้ำมี)
4. ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 300 บำท
เงือ่ นไขกำรจอง และชำระค่ำบริกำร
กรุณำส่งสำเนำบัตรประชำชน พร้อม
ชำระเงิน ค่ำมัดจำท่ำนละ 5,000.- บำท ...
สำหรับค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือทังหมด กรุณำชำระ
ก่อนกำรเดินทำง 14 วัน ... หำกไม่ชำระภำยใน
เวลำทีก่ ำหนด ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ยินดีให้
บริษทั ฯ ทำกำรยกเลิก และยินยอมให้ยดึ เงิน
มัดจำทันที
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยให้ทำ่ นชำระเงินผ่ำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรส่วนบุคคล
ทังนีเพือ่ ควำมปลอดภัยในกำรชำระเงินของท่ำนเป็นสำคัญ
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เชียงใหม่ 3 วัน -7www.avenue.co.th
หมำยเหตุ
1. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ทำให้ไม่สำมำรถกิน-เที่ยว
และพักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทังสิน เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัท
ฯ ไม่ได้รับค่ำชดเชยใด ๆ ทังสินจำกทำงสำยกำรบิน
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทังสิน ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิก
เที่ยวบิน, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำ
กำรจรำจรติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึน ซึ่งเหตุกำรณ์
ดังกล่ำวอยู่นอกเหนืออำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ
3. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทังหมดหรือบำงส่วน ให้ถอื ว่ำ
ท่ำนได้สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้

ใบจองทัวร์ ...... บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
รายการทัวร์.............. เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน (FD) ............วันเดินทาง...............................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด....................................คน (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว................ห้องพัก 3 เตียง.....................)
ลำดับ

ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)

วันเกิด (ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

หมำยเหตุ

1
2
3
4
**หมำยเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อำหำร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ยืนยันรำคำ

ทานมังสาวิรัต

ผูใ้ หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด...................................

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ลงชื่ อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ ำนที่ให้ เกียรติใช้ บริกำรของเรำ
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