BST-CMVN01 สวรรค์บนดิน ที่กว
ิ่ แม่ปาน
เชียงใหม่-ลําปาง ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน แม่กําปอง
วันที่ 1
19.00 น.

ปั๊ มนํ้ามันปั๊ ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ
พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มนํ้ามันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ อิสระให้ทุกท่าน
พั กผ่อนบนรถ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 11-12ชัว่ โมง)

วันที่ 2

เช้า

กิ่วแม่ปาน – ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ – ถ่ายรูปป้ายจุด
สูงสุดแดนสยาม – ตลาดม้ง – พระธาตุดอยสุเทพ
Üเดินทางถึงจอมทอง เชียงใหม่ ให้ท่านแวะทําธุระส่วนตัว

เปลี่ยนเป็นรถท้องถิน
่ แม่ปาน ดอยอินทนนท์ ขุนเขาที่สูงที่สุดในสยามประเทศ
่ เดินทางเที่ยว กิว
Ü ถึงกิ่วแม่ปาน นําท่าน เดินชมธรรมชาติ และ ชมเมฆที่ลอยผ่านรับลมหนาว อุณหภูมิเลขตัวเดียว
เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสัน
้ ประมาณ 3กม. (ใช้เวลาการเดิน ประมาณ 2-3 ชัว่ โมง)
Üชมทะเลหมอก ทะเลหมอกที่กิ่วแม่ปาน ภูเขาสีเขียวสลับซับซ้อน โอบล้อมด้วยหมอกหนา ๆ มีคํา

เที่ยง

นิยามที่ว่า สวรรค์บนดิน
Üชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นวิวพระอาทิตย์ที่หาดูได้ยาก แสงสีทองอ่อน ๆ ล้อมรอบด้วยควันหมอกสีขาว
เพลินตาสุด ๆ
Üจุดชมวิวระเบียงไม้ จุดชมวิว Signature ของกิว
่ แม่ปานจะอยู่บริเวณระเบียงไม้ จุดนี้จะทําให้เราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงาม
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดของดอยอินททนท์
Üดอกกุหลาบพั นปีอีกหนึ่งไฮไลต์สําคัญนัน
่ คือ "ดอกกุหลาบพั นปี" ที่เขาว่าหาดู
ได้ยากมาก ๆ
Üผาแง่มน้อย สมัยก่อนชาวบ้านมักจะพาคนรักของตัวเองมาร่วมสาบานรัก
ตรงหน้าผานี้ เพราะชาวบ้านมีความเชื่อว่าการมาสาบานรักจะช่วยให้คู่รักได้ครองคู่
กันไปจนแก่เฒ่านัน
่ เอง
Üเหมยขาบ Üกวางผาสัตว์สงวน
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
จากนัน
้ ท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับป้ายสูงสุดแดนสยามตามอัธยาศัย
นําท่านชมความงดงามของ Üพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องค์สีน้าํ ตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระ
ราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ Üพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
Üตลาดม้ง ร้านค้าชุมชนที่นําผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทัง
้ ผักผลไม้ ทัง
้ ของสดและของแห้ง ของที่ระลึก เสื้อผ้า
นําท่านเดินทางสู่เมืองเชียงใหม่
Üพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานศักดิส
์ ิทธิค
์ ู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีมะแม

เย็น

่ ั ก:โรงแรม Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่า
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ทีพ

วันที่ 3

Sixflowers Garden – แม่กําปอง – ร้านอุส่าห์ชง – ประตูท่าแพ - ถนนคนเดิน
รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 3)

เช้า

ÜSixflowers Garden ชมทุ่งดอกไม้ท่ามกลางขุนเขาสุ ดอลัง มีโซนถ่ายรูป โซนคาเฟ่ มีอาหารและ

เครื่องดื่ม
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

เที่ยง

Üเดินทางสู่ แม่กําปอง หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยต้นไม้ ลําธาร และ นํ้าตก มีอากาศดี

ตลอดทัง
้ ปีชาวบ้านมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย Üร้านอุส่าห์ชง นําท่านชิวๆกับร้านกาแฟสุดชิคที่สุดของ
แม่กําปอง เป็นร้านกาแฟท่ามกลางป่าริมธารในหมู่บ้านที่สามารถนัง
่ เล่นได้เพลินๆแถมมีมุมถ่ายรูปอีก
เพี ยบ
Üประตูท่าแพ เป็นหนึ่งจุดเช็คอินไฮไลท์ของเชียงใหม่ เป็นจุดยอดนิยมแนะนําให้มาถ่ายรูป

และอิสระท่องเที่ยวเดินช๊อปปิ้งที่ ถนนคนเดินท่าแพ ชิม ช๊อป ของพื้ นเมือง งานแฮนด์เมดต่างๆ
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ั ก:โรงแรม Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4

คาเฟ่ Nekoemon-ลําปาง-กาดทุ่งเกวียน-พระไดบุตสึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน-เดินทางกลับ
รั บ ประทานอาหารเช้ า (มื้ อ ที่ 5) ÜNekoemon Cafe เนะโกะเอม่ อ น คาเฟ่

เช้า

สไตล์ญี่ปุ่นสุ ดเก๋ จําลองบรรยากาศแบบญี่ปุ่นให้ถ่ายรูปสวยๆ Üเดินทางสู่
ลําปางแวะซื้อของฝากที่กาดทุ่งเกวียน แหล่งรวมของฝากภาคเหนือÜวัด
พระธาตุ ด อยพระฌาน วั ด งามบนยอดดอยพระฌานชมพระไดบุ ต สึ องค์
ใหญ่ แลนด์มาร์คใหม่ ตัง
้ โดดเด่นอยู่บนยอดเขาราวกับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) Üสมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชัว่ โมง)

เที่ยง

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงได้ในวันนัน
้ ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทาง
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น

ที่นง
ั่ บนรถตู้บริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดสรรเองตามการจองและชําระเงินเท่านัน
้
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี
ไม่เสริมเตียง

พั กเดี่ยว/เดินทางคน
เดียว เพิ่ ม

ที่นั่ง/กรุ๊ป

1,500

16

1,500

16

1,500

16

16-19 ธันวาคม 64

3,999

30 ธันวาคม – 2 มกราคม 65

4,999

6-9 มกราคม 65

3,999

20-23 มกราคม 65

3,999

1,500

16

3-6 กุมภาพั นธ์ 65

3,999

1,500

16

17-20 กุมภาพั นธ์ 65

3,999

1,500

16

ไม่มีราคาเด็ก

หมายเหตุสําคัญ: นักท่องเที่ยวต้องแสดงเอกสาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
-

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังต่อไปนี้ ซิโนแวค,ซิโนฟาร์ม,โมเดอร์นา,ไฟเซอร์,สปุตนิก วี ครบ2เข็ม หรือแอสตราเซเนกา จอห์นสัน แอนด์จอห์น
สัน อย่างน้อย1เข็ม (ไม่น้อยกว่า14วัน) หรือวัคซีนไขว้อื่นๆครบ 2เข็ม

-

หรือ แสดงผลตรวจโควิด-19ด้วยวิธีการ ATK หรือแล็บที่รับรอง (ไม่เกิน72ชม.ก่อนเดินทาง)

-

หรือ ผู้ที่หายจากโควิด-19มาแล้วไม่เกิน90วัน โดยใช้ใบรับรองแพทย์

ผู้เดินทางทุกท่านต้องลงทะเบียนในCM-CHANAก่อนเข้าเชียงใหม่ 24ชม.

เงื่อนไขการจอง
มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดอาจมีการอัพเดตเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการประกาศจากฐบาลและประกาศจากจังหวัดนั้นๆ
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา **
เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ2เข็ม
อัตราบริการนี้รวม
•ค่ารถ ค่านํ้ามัน และค่าบริการคนขับรถ
•ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
- กรณีห้องพั กคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพั กแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่
มีขอปรับพั ก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพั ก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟู กที่นอนเสริมขึ้นอยู่
กับแบบที่พักของโรงแรมนัน
้ ๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพั กทางบริษัททําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
•ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
•ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสําหรับนักท่องเที่ยวไทย
•ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7%
•เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว้ ทัง
้ นี้ย่อม
อยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสัง
่ ซื้อประกันสุขภาพเพิ่ มได้จากบริษัทประกันทัว่ ไป
อัตรานี้ไม่รวม
•ค่ามินิบาร์ในห้องพั ก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
•ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
•ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
•ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
•ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
มัดจําท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็ค
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
•ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง
้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
•ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ
•กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขัน
้ ตํ่า 8 ท่านต่อรถตู้
•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
•บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล
ประท้วง คําสัง
่ ของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
•การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่ มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจาก
อุบัติเหตุต่างๆ
•มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสั ญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ
กํากับเท่านัน
้
•ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง
้ นี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่านํ้ามันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของ
สายการบิน เพิ่ มเติมจากราคาที่กําหนดไว้
•เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืน
ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง
้ สิ้น

