วันที่พิมพ์ : 17-09-2019 08:14:47

DE095 : โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ บ้านป่าบงเปียง น้ำตกรักจัง แม่กลางหลวง 3 วัน 1 คืน (Van)

เดือน

กำหนดการ

กันยายน 2562

20-22 ก.ย. 62 , 27-29 ก.ย. 62

ตุลาคม 2562

04-06 ต.ค. 62 , 11-13 ต.ค. 62 , 18-20 ต.ค. 62 , 25-27 ต.ค. 62

พฤศจิกายน 2562

01-03 พ.ย. 62 , 08-10 พ.ย. 62 , 15-17 พ.ย. 62
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่

20.30 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่
จ.เชียงใหม่

21.00 น.

ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2

บ้านป่าบงเปียง - น้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง) - บ้านแม่กลางหลวง

เช้า

เดินทางถึงจุดชมวิว กิ่วแม่ปาน สัมผัสอากาศอันหนาวเย็นของ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว แล้วรอชมพระอาทิตย์ขึ้น ช่วงนี้ ก็จิบกาแฟ แก้หนาวไปพลางๆ กันก่อน
อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย
เดินทางไปยัง ดอยอินทนนท์ ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ
นมัสการ พระธาตุนภเมทินีดล และ พระธาตุนภพลภูมิศิริ พระธาตุแห่งศรัทธาของชาวไทยชื่นชมพันธุ์ไม้หายาก เช่น
กุหลาบพันปี ข้าวตอกฤาษีบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา
นำท่านเดินทางไปยัง ลานจอดรถน้ำตกแม่ปาน ทำการเปลี่ยนจากรถตู้เป็นรถกระบะ 4X4 เพื่อเดินทางไป ยัง บ้านป่าบงเปียง
ชมหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยนาขั้นบันได ต้นข้าวโพด ชมนาขั้นบันได ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยว ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
และบรรดาช่างภาพที่ชอบเก็บภาพความ อุดมสมบูรณ์ของภูเขาและป่าไม้
สมควรแก่เวลานำท่านทำการเปลี่ยนเป็นรถตู้คันเดิมเพื่อเดินทางต่อ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านไปเดินศึกษาธรรมชาติ น้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง) น้ำตกแห่งนี้เคยมีชื่อเสียงมาก หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่อง
รักจัง ซึ่งจะเป็นน้ำตกที่นักท่องเที่ยวที่มา เที่ยวแม่กลางหลวงต้องแวะไป

16.00 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักระดับมาตรฐาน หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน เก็บสัมภาระเรียบร้อย
อิสระเดินเล่นพักผ่อนชมทุ่งนาอันเขียวขจี และธรรมชาติโดยรอบตามอัธยาศัย

18.00 น.

บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

บ้านแม่กลางหลวง - น้ำตกวชิรธาร - วัดพระธาตุศรีจอมทอง - วัดสันป่ายางหลวง - วัดพระธาตุหริภุญชัย กาดทุ่งเกวียน - วัดพระธาตุดอยพระฌาน - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
หลังอาหารอิสระพักผ่อน เก็บภาพความประทับใจ กับมุมถ่ายภาพท่ามกลางทุ่งนาอันเขียวขจี พร้อมสายหมอกยามเช้า
และอากาศที่เย็นสบาย

9.00 น.

นำท่านเดินทางไปชม น้ำตกวชิรธาร ให้ท่านได้สัมผัสกับ ความงามของน้ำตกขนาดใหญ่
น้ำตกวชิรธาร เดิมชื่อ ตาดฆ้องโยง ตัวน้ำตกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร
น้ำจะดิ่งจากผาด้านบนตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ในช่วงที่มีน้ำมากละอองน้ำจะสาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณ
รู้สึกได้ถึงความเย็นและชุ่มชื้น สะพานไม้ ที่ทอดยาวเข้าไปหาหน้าผานั้นจะเปียกลื่นอยู่ตลอดเวลาในฤดูน้ำมาก

10.00 น.

นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร สักการะพระธาตุประจำปีเกิดปีชวด
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง เป็นพระธาตุประจำปีชวด
และเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร บริเวณที่ตั้ง เป็นเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร
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เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่าดอยจอมทองตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นใน ราวพุทธ ศตวรรษที่
20แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลัง
พุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมือง เชียงใหม่
12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร สักการะพระธาตุประจำปีเกิดปีระกา
วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร
เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ
ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก
นอกจากนั้นยังเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา อีกด้วย
นำท่านเดินทางไปยัง วัดสันป่ายางหลวง เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัด ที่สวยที่สุดในประเทศไทย
วัดสันป่ายางหลวง ภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว
มีการแกะสลักละลายปูนปั้นที่สร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตรสวยงามยิ่งแม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว
เชิงเพดานหลังคาด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านหลัง รวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลักลงรักปิดทองไว้ แม้ถึงบ้านประตูหน้าต่างทุกบาน
วิหารพระโขงเขียว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นที่ประดิษฐานพระหยกเขียวซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง พระนามเต็มของ
พระเขียว คือ พระพุทธอัญญรัตน มหานทีศรีหริภุญชัย ซึ่งเหมือนพระพุทธศีศากยโคดม องค์ปัจจุบัน
และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ด้านล่างพระโขงเขียว คือ
พระพุทธเมตไตรจำลองมาจากพุทธคยาตอนที่พระพุทธเจ้าโคตรมะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ออกจากเชียงใหม่มุ่งตรงไปยัง ตลาดทุ่งเกวียน หรือ กาดทุ่งเกวียน เพื่อซื้อของฝาก
นำท่านเดินทางไปชมความงามของ วัดพระธาตุดอยพระฌาน
วัดพระธาตุดอยพระฌาน
เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอันเงียบสงบภูเขาที่เรียกว่าดอยพระฌานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามของ
อำเภอแม่ทะเห็นทิวเขาต้นไม้ที่เขียวขจีได้รอบทิศในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวในช่วงเวลาเช้าสามารถเห็นทะเลหมอกอันงดงามได้อี
กด้วย

18.30 น.

บริการอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

24.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

20 - 22 กันยายน 2562
27 - 29 กันยายน 2562
04 - 06 ตุลาคม 2562
11 - 13 ตุลาคม 2562
18 - 20 ตุลาคม 2562
25 - 27 ตุลาคม 2562
01 - 03 พฤศจิกายน 2562
08 - 10 พฤศจิกายน 2562
15 - 17 พฤศจิกายน 2562

5,200
5,200
5,200
5,500
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200

เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 1
ท่าน หรือ 2 ท่าน
(มีเตียง) ราคาท่านละ
4,900
4,900
4,900
5,200
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
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เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (ไม่มีเตียง)
ราคาท่านละ
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

อัตรานี้รวม
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (ห้องน้ำในตัว+พัดลม+น้ำอุ่น)
• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
• ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
• ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000
บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
สิ่งที่ควรนำไป
• เสื้อกันหนาว หมวก และ ถุงมือ
• รองเท้าสวมสบาย
• ครีมกันแดด
• ของใช้ส่วนตัว
• ยาประจำตัว
• กล้องถ่ายรูป
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
• วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
• ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
• หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
• หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
• โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรื
อไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่
อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่น
อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
• ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
• การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
• รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
• รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
• รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
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