โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ สายชิลล์ แม่ กาปอง ม่ อนแจ่ ม 3วัน 2คืน (รหัส C9-64)
ผาช่ อ - แกรนด์แคนยอน - วัดแม่ กาปอง – หมู่บ้านแม่ กาปอง - นา้ พุร้อนสั นกาแพง - บ้ านข้ างวัด
ห้ วยตึงเฒ่ า –ไร่ สตอเบอร์ รี่แม่ ริม – สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตติ์

วันแรก : ท่ าอากาศยานเชียงใหม่ – ผาช่ อ - แกรนด์แคนยอน - วัดแม่ กาปอง - หมู่บ้านแม่ กาปอง
เช้ า
10.00 น.

12.00 น.
13.30 น.

16.00 น.

รับคณะ ณ ท่ าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
ตื่นตาตื่นใจไปกับ ผาช่ อ เป็ นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของ ลมฝนจนทาให้แผ่นดินที่
เชื่อ กันว่าเมื่อหลายร้อยปี หรื อ พันปี ก่ อนบริ เวณแห่ งนี้ เคยเป็ นทางเดินของแม่น้ าปิ ง ซึ่ งสังเกตได้จากก้อ น
กรวดหิ นกลมมนกระจัดกระจายอยูใ่ นเนื้ อดินจานวนมาก จนกระทัง่ แม่น้ าปิ งได้เปลี่ยนสายย้ายทิศไหลผ่าน
ไปที่อื่น บริ เวณนี้ ได้ถูก ยกตัวเป็ น เนิ นเขาสู งตะกอนแม่น้ าปิ งก่อตัวทับถมกันเป็ นชั้นๆ ผ่านกลายเวลาและ
ถูกกัดเซาะจนกลายเป็ นหน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่ าง แปลกตาคล้าย กับที่แพะเมืองผีในจังหวัดแพร่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
นาท่านชมความสวยงามของ แกรนด์ แคนยอน มีขนาดพื้นที่ความกว้างประมาณ 30 ไร่ มีคนั ดินสูงเกือบ 15
เมตร หรื อ ขนาดของตึ ก 3 ชั้น ลัก ษณะคล้า ยหน้ าผาเหมื อ นแกรนด์แ คนยอน ที่ รัฐ แอริ โ ซนา ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ที่เกิดจากการ กัดเซาะของกระแสน้ าตามธรรมชาตินั่นเอง เสน่ ห์อีกสิ่ งหนึ่ งคือน้ าภายในแอ่ง
ดังกล่าว มีสีเขียวใสเหมือนสีของมรกตล้อมรอบหน้าผาสู งใหญ่ นอกจากเดินชมและถ่ายภาพความอัศจรรย์
ของพื้นที่ดงั กล่าวแล้ว ยังสามารถลง ไปเล่นน้ า และสาหรับใครที่ชื่นชอบความผาดโผน ก็สามารถกระโดด
หน้าผาลงน้ าได้ซ่ ึงถือเป็ นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง (รวมบัตรเข้ าชม) (ไม่ รวมเครื่ องเล่ น)
นาท่านสักการะวัดคันธาพฤกษา หรื อ วัดแม่ กาปอง เมื่อมาถึงหมู่บา้ นแม่กาปองก็ไม่ควรพลาดที่จะแวะไป
กราบสักการะสักขอพรครั้ง หลังคาของวิหารที่เป็ นไม้สกั ถูกปกคลุมด้วยมอสสี เขียวทัว่ ทั้งหลังคา ซึ่ งแสดง
ถึงสภาพความชื้ น ที่มีอ ากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี วัดแห่ งนี้ เป็ นงานสถาปั ตยกรรมที่ส าคัญ และเป็ นวัด
ประจาหมู่บา้ นแม่กาปอง อีกด้วยจุดเด่นของวัดแห่ งนี้ คือ อุโบสถกลางน้ าอีกและน้ าตกที่สวยงามธรรมชาติ

17.00 น.

มากๆ จัดว่าเป็ นหนึ่งสถานที่สุดอันซีนของแม่กาปองเลยก็วา่ ได้ จากนั้นพาสมาชิกชมวิถีชีวติ แบบSlow Life
ที่ หมู่บ้านแม่ กาปอง ตั้งอยูท่ ่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลาธารไหลผ่านหมู่บา้ น
และป่ าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี ก่อตั้งประมาณ 100 กว่าปี โดยชาวบ้านแม่กาปองมี
อาชีพปลูกเมี่ยง ทาไร่ และทาส่วนกาแฟ นอกจากนั้นยังเป็ นหมู่บา้ น ที่ยงั คงรักษาความเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็ นอย่างดีจึงทาให้นกั ท่องเที่ยวขึ้นไปชื่นชมความงดงาม
พาคณะเดินทางเข้าที่พกั บ้านอิ งดอย โฮมสเตย์ / หรื อ เทียบเท่า และพักผ่อ นตามอัธยาศัย (พักห้ องละ 2-4
ท่ าน ห้ องธรรมดา ไม่ มีเครื่ องปรับอากาศ ห้ องน้าส่ วนตัว) บริ การอาหารเย็น ณ ที่พกั (มื้อที่ 2)

วันที่สอง : ไส้ อวั่ ป้านิ่ม – นา้ พุร้อนสั นกาแพง - บ้ านข้ างวัด – ห้ วยตึงเฒ่ า – ม่ อนแจ่ ม
07.00 น.
08.00 น.

09.30 น.

12.00 น.
13.30 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่ 3) พร้อม Check out ออกจากที่พกั
พาคณะเลือกซื้อไส้ อั่วป้ านิ่มรสชาติด้ งั เดิม เข้มด้วยสมุนไพรและพิเศษ ใช้วิธีแบบคนเหนือโบราณคือย่าง ไม่
ทอดหรื ออบแบบร้านในเมืองใหญ่ นอกจากไส้อวั่ แล้วป้ านิ่ มยังมี อาหารเมือง ทั้งลาบคัว่ แกงอ่อม น้ าพริ ก
อ่องให้ได้เลือกชิมและยังมีขา้ วเหนียว ไก่ทอด หมูทอด และส้มตา เป็ นต้น
สัมผัสกับน้ าพุร้อนธรรมชาติที่น้าพุร้อนสั นกาแพงเป็ นแหล่งน้ าพุร้อนที่มีชื่อเสียงมาเนิ่นนานควบคู่กบั การ
ท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่เช่นกัน บรรยากาศร่ มรื่ น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอก
นานาพรรณ และ ได้ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่ มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พ้นื โลก
ก่อกาเนิดน้ าร้อนที่มีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซี ยส น้ าร้อนอันเดือด พล่านพุง่ ขึ้นจากใต้พ้นื พิภพสู่ทอ้ งฟ้าสูง
ถึง 15 เมตร เป็ นธรรมชาติที่น่าทึ่งเป็ นอย่างมาก(กรณีที่ลูกค้าต้ องการแช่ เท้ า ให้ ลูกค้าเตรียมกางเกงขาสั้ นและ
รองเท้ าแตะมาด้ วย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)
นาท่านเดินทางสู่ บ้ านข้ างวัด ให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้ ง ในบรรยากาศแบบบ้านๆ บ้านข้างวัดเป็ นคอมมูนิต้ ี
มอลล์สไตล์พ้นื เมือง ตั้งอยูใ่ นซอยวัดอุโมงค์ ออกแบบสร้างจากแนวความคิดที่ตอ้ งการสร้างชุมชนที่มีวิถี
ชีวติ มีปฏิสมั พันธ์คล้ายกับการอยูร่ ่ วมกันของผูค้ นในสมัยก่อน

15.00 น.

17.00 น.
18.00 น.

เดินทางถึง ห้ วยตึงเฒ่ า ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพกับ หุ่ นฟางคิงคองยักษ์ ที่สร้าง
ความตื่นเต้นและดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพหุ่ นคิงคองและชมบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขา
เป็ นฉากหลังอย่างไม่ขาดสาย มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางนา นอกจากนี้ยงั มีกระท่อมกลางนา
นาท่านเดินทางเข้าที่พกั ม่อนวิวงาม (ท่ านสามารถเลือกได้ ท้งั บ้ านวิวงาม และเต้ นท์ กระโจมห้ องน้าส่ วนตัว)
บริ การหมูกะทะมื้อเย็น หมูกระทะ 1 ชุด สาหรับทาน 2-3 ท่าน (มื้อที่ 5)

วันที่สาม : จุดชมวิวม่ อนแจ่ ม – ไร่ สตอเบอร์ รี่แม่ ริม – สวนสิริกติ ติ์ - ตลาดวโรรส
07.00 น.
08.30 น.

11.30 น.

12.30 น.
13.30 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่ 6) พร้อม Check out ออกจากที่พกั
สัมผัสลมหนาว ชมวิวธรรมชาติภูเขาสีเขียว พร้อมเก็บภาพกับดอกไม้นานาชนิ ด ชมไร่ สตอร์วเบอร์รี่ เลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์ชาวดอย เสื้ อผ้าพื้นเมือง พืชผักผลไม้เมืองหนาว ณ จุดชมวิวม่ อนแจ่ ม ก่อนพาท่านชมความ
สวยงามของ ทุ่งไร่ ดอกลมหนาว ดอกไม้นานาพันธุ์ ทุ่งกว้างในพื้นที่ลดหลัน่ ไปภูเขา เห็นวิวของแปลงผัก
ขั้นบันไดอยูเ่ บื้องหน้า ภายในไร่ ดอกลมหนาว เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกเวอร์บีน่า ดอก
คอสมอส ดอกหงอนไก่สีแดง ดอกกระดาษหลากสี ที่ปลูกแซมกัน (ไม่ รวมค่าเข้ าชม) บริ เวณโดยกันนี้ ท่าน
สามารถเดินชม Skywalk ม่ อนแจ่ ม เป็ นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร
ได้
พาท่านแวะเที่ยวชมและซื้ อสตอเบอร์รี่ราคาถูก ณ ไร่ สตอเบอร์ รี่แม่ ริม อีกหนึ่ งไร่ สตรอเบอร์รี่ที่อยูใ่ น อ.แม่
ริ ม เป็ นไร่ สตรอเบอร์รี่ที่ใหญ่ที่สุด ปลูกเรี ยงตามเป็ นขั้นบันไดตามไหล่เขา ลูกสี แดงสดใสน่ ากิน เนื้ อแน่ น
และรสชาติหอมหวานเมื่อสุ กเต็มที่ สามารถเข้าไปถ่ายรู ปในบริ เวณไร่ ได้ และมี ร้านขายสิ นค้าที่แปรรู ปจาก
สตรอเบอร์รี่ เช่น สตรอเบอร์รี่สด น้ าสตรอเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ปั่น ไอศครี มสตรอเบอร์รี่ เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารน้ าเหนือนัง่ เล่น (มื้อที่ 7)
น าท่ านเดิ น ทางถึ ง สวนพฤกษศาสตร์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริกิ ต ติ์ พาท่ านเดิ น ทางเที่ ย วชมทางเดิ น ชม
ธรรมชาติ คานู ป้ ี วอร์คที่สวยที่สุดในประเทศไทย ชมอาคารเรื อนกระจกภายในจัดปลูกตกแต่งพรรณไม้ไว้
อย่างสวยงาม โดยเฉพาะพรรณไม้หายากและมีความโดดเด่นเป็ นพิเศษ เป็ นสถานที่ที่นักวิชาการ นักเรี ยน
นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าเที่ยวชม เรี ยนรู ้สัมผัสคุ ณค่า และความงดงามของพรรณไม้ไ ด้
ตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเป็ นแหล่งเก็บรวบรวม สะสมวัตถุที่มีค่า และดาเนิ นการจัด

แสดงเกี่ ยวกับ ธรรมชาติ วิท ยา เพื่อ การศึ ก ษา ส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ใ นเรื่ อ งราวที่ เกี่ ย วกับ โลก ธรณี วิท ยา
สิ่งมีชีวติ โดยเฉพาะพืชและสิ่งแวดล้อม (รถจอด 2 จุด คานูป้ ี วอร์ค + อาคารเรื อนกระจก)
นาท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึก ณ กาดหลวง หรื อ ตลาดวโรรส แหล่งซื้อของฝาก เชียงใหม่ ถือเป็ นตลาด
ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็ นตลาดเก่าแก่ที่มีประวัติอนั ยาวนานมานับร้อยปี สิ นค้าที่ขายก็จะ
เป็ นอาหารพื้ น เมื อ งที่ ข้ ึ น ชื่ อ จ าพวกไส้ อ ั่ว แหนม น้ าพริ ก หนุ่ ม แคปหมู ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ กั ผลไม้แ ปรรู ป
นอกจากนี้ยงั มีแหล่งรวมอาหารพืน้ เมืองราคาถูกอีกมากมาย
นาสมาชิกเดินทางถึงท่ าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจ

16.00 น.

17.00 น.

อัตราค่าบริการ 2-3 ท่ าน (รถ6ทีน่ ั่ง) ราคาท่ านละ 6,500 บาท
อัตราค่าบริการ 4-5 ท่ าน (รถ 6 ที่นั่ง) ราคาท่ านละ 5,990 บาท
อัตราค่าบริการ 6-9 ท่ าน (รถตู้พร้ อมไกด์ ) ราคาท่ านละ 5,350 บาท
อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน
-ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าที่พกั 2 คืน
คืนที่ 1 พัก บ้านอิงดอย โฮมสเตย์ (ห้ องธรรมดา ไม่ มีเครื่ องปรับอากาศ ห้ องน้าส่ วนตัว)
คืนที่ 2 พัก ม่อนวิวงาม รี สอร์ท (ห้ องธรรมดา ไม่ มีเครื่ องปรับอากาศ ห้ องน้าส่ วนตัว)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่ รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินเดินทาง
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณี ขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ, ประกันชีวติ ส่ วนตัว
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ, มังสวิรัติ ,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจา
เป็ นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

ที่พกั : บ้ านอิงดอย โฮมสเตย์

ที่พกั : ม่ อนวิวงาม

