
วันที่พิมพ์ : 08-02-2023 18:21:56

DE090 : ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง 4 วัน 2 คืน (Van)

ชมความงามที่ดอยอินทนนท์ - นมัสการพระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ

สักการะพระธาตุดอยคำ - ชมดอกไม้เมืองหนาวที่ม่อนแจ่ม - แช่เท้าเพื่อสุขภาพที่บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง

เยือนบ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา และมีอากาศหนาวตลอดทั้งปี - จิบกาแฟ ชมบรรยากาศบนจุดชมวิวระเบียงวิว 

เดือน กำหนดการ

มีนาคม 2566 03-06 มี.ค. 66 , 16-19 มี.ค. 66

เมษายน 2566 06-09 เม.ย. 66 , 12-15 เม.ย. 66 , 13-16 เม.ย. 66 , 27-30 เม.ย. 66

พฤษภาคม 2566 11-14 พ.ค. 66

มิถุนายน 2566 01-04 มิ.ย. 66 , 02-05 มิ.ย. 66
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่ 

19.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่

 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล - พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ - พระธาตุดอยคำ - ม่อนแจ่ม

05.00 น. เดินทางถึง อ.จอมทอง แวะปั้ม ล้างหน้าแปรงฟัน ทำธุระส่วนตัวกันให้เรียบร้อย

อิสระรับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย

หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นสู่ จุดที่สูงที่สุดของแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ ที่ระดับความสูง 2,565

เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

ดอยอินทนนท์ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศ ด้วยความสูง 2,565 เมตร

จากระดับน้ำทะเลปานกลางเท่านั้น มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบ ป่าสน ป่าเบญจพรรณ

และยังมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบทั้งวันละบางครั้งน้ำค้างยังกลายเป็นน้ำค้าแ

ข็ง หรือแม่คะนิ้ง นอกจากนี้ยังมีสถานีเกษตรอินทนนท์และโคงการต่างๆ จึงทำให้เกิดเป็นเสน่ห์ที่สำคัญของดอยแห่งนี้

นำท่านลงจากดอย และแวะนมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ ถ่ายรูปวิวสวย ๆ ดอกไม้งาม

ๆ กับบรรยากาศยามเช้า ที่ท่านต้องประทับใจอย่างแน่นอน

พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ ซึ่งเป็น พระธาตุคู่

ที่กองทัพอากาศได้สร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินี

เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ (60 พรรษา) มีลักษณะที่งดงาม

และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองลงมาเห็น อ.แม่แจ่มได้แบบกว้างสุดลูกตา หากมีทะเลหมอกในช่วงเช้า

ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้อย่างสวยงามอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1)  ณ ร้านอาหาร

บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านได้นมัสการ อธิษฐานขอพร

หลวงพ่อทันใจ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากด้านให้โชคลาภอย่างรวดเร็วกับคนที่มาขอพร

นำท่านเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม

เย็น รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร

จากนั้น Check in เข้าที่พัก ณ ม่อนอิงดอย @ม่อนแจ่ม หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 ม่อนแจ่ม (สวนดอกไม้ ตามฤดูกาล) - นั่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) - บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง - แม่กำปอง

เช้า รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหาร Check out นำท่านออกเดินทางไป ม่อนแจ่ม อยู่ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ม่อนแจ่ม เป็นจุดชมวิวบนสันเขาและสามารถมองวิวภูเขาได้ 360 องศา สมารถชมวิวพระอาทิตขึ้นและตก

ชมทะเลหมอกในช่วงฤดูหนาว มีบริการร้านอาหาร มุมนั่งจิบกาแฟ และชาสมุนไพรสด 7 ชนิด

มีร้านค้าของที่ระลึกชุมชนจำหน่ายสินค้าผลผลิตตามฤดูกาล งานหัตถกรรมชาวเขา และล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง)

ให้นักท่องเที่ยวได้ลองขับ 
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หลังจากนั้นนำท่าน นั่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) และให้ท่านได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่หนาวเย็น จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม

ให้ท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย

***ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในแพคเกจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง ให้ท่าน ได้พักผ่อนครบครันในด้านความงามและสุขภาพ

เป็นแหล่งสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งรวมสินค้าของฝากของภาคเหนือมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง

นำท่าน Check in เข้าที่พัก ณ  บ้านระเบียงวิว / บ้านอิงดาว @แม่กำปอง หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 4 จุดชมวิวกิ่วฝิ่น - แม่กำปอง - กาดทุ่งเกวียนจ.ลำปาง - กรุงเทพฯ

05.30 น. ตื่นเช้า พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

นำท่านออกเดินทางไป จุดชมวิว “กิ่วฝิ่น” ยอดดอยที่สวยและสูงที่สุดในจังหวัดลำปาง 1,517 เมตร

พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาสวย ๆ มากมาย นอกจากนี้จุดชมวิวแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นความงามของจังหวัดลำปาง

ลำพูน เชียงใหม่ และเชียงรายได้อีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก

เช้า รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ที่พัก 

หลังอาหารอิสระเดินเที่ยว เก็บบรรยากาศจุดเช็คอินฮอตฮิต ภายในหมู่บ้านแม่กำปอง ไม่ว่าจะเป็น น้ำตกแม่กำปอง /

วัดคันธาพฤกษา (วัดแม่กำปอง) / ร้านชมนกชมไม้ / ร้านกาแฟ บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ดป้าเป็ง ฯ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร

บ่าย หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

ระหว่างทางแวะซื้อของฝากให้กับคนที่คุณรัก ณ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง 

ระหว่างทางแวะให้ท่าน อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

23.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2

ท่าน (เสริมเตียง)
ราคาท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

ราคาท่านละ

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ

03 - 06 มีนาคม 2566 7,500 7,200 6,500 1,500

16 - 19 มีนาคม 2566 7,200 6,900 6,200 1,200

06 - 09 เมษายน 2566 7,500 7,200 6,500 1,500

12 - 15 เมษายน 2566 7,500 7,200 6,500 1,500

13 - 16 เมษายน 2566 7,500 7,200 6,500 1,500

27 - 30 เมษายน 2566 7,200 6,900 6,200 1,200

11 - 14 พฤษภาคม 2566 7,200 6,900 6,200 1,200

01 - 04 มิถุนายน 2566 7,500 7,200 6,500 1,500

02 - 05 มิถุนายน 2566 7,500 7,200 6,500 1,500
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง•

ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)•

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ•

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ•

ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง•

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง•

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)•

การจองและสำรองที่นั่ง

วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม•

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน•

หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%•

หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้•

เงื่อนไขการเดินทาง

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•

ไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน

ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจรและอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ

และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

การยกเลิกการเดินทาง

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

•

การเลื่อนการเดินทาง

การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้•

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

รถโค้ช - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 30 ท่าน•
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รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 8 ท่าน•

รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 10 ท่าน•

ลักษณะทริป

ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ... ดอยอินทนนท์•

บ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีอากาศหนาวตลอดทั้งปี•

ชมทะเลหมอก ม่อนแจ่ม •

พักรีสอร์ทระดับมาตรฐาน สบาย ๆ กับวันพักผ่อนของทุกท่าน•

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ•

รองเท้าสวมสบาย•

ครีมกันแดด•

ของใช้ส่วนตัว•

ยาประจำตัว•

กล้องถ่ายรูป•
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