
 

 

 

2TH095: ทวัร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ บ้านป่าบงเปียง น า้ตกรักจัง 
แม่กลางหลวง 3 วัน 1 คืน (VAN) 

 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 

19.30 น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หน้าสู ่จ.
เชียงใหม่ 

20.00 น. ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้สิน้ 
 
 
 
เช้า  เดนิทางถึงจดุชมวิวกิ่วแม่ปานสมัผสัอากาศอนัหนาวเย็นของอุทยานแห่งชาตดิอยอินทนนท์อิสระ 
  ให้ทา่นท าภารกิจสว่นตวัแล้วรอชมพระอาทิตย์ขึน้ช่วงนีก็้จิบกาแฟแก้หนาวไปพลางๆกนัก่อน 
  อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย 
  น าทา่นเดนิทางไปยงั ดอยอินทนนท์ ชมทศันียภาพของยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในประเทศ 
  นมสัการ พระธาตุนภเมทินีดล และพระธาตุนภพลภูมิศิริ พระธาตแุหง่ศรัทธาของชาวไทย 
  ช่ืนชมพันธ์ุไม้หายาก เชน่ กหุลาบพนัปี ข้าวตอกฤาษีบริเวณทางเดนิศกึษาธรรมชาตอิา่งกา 
  น าทา่นเดนิทางไปยงัลานจอดรถน า้ตกแมป่านท าการเปล่ียนจากรถตู้เป็นรถกระบะ 4X4 เพ่ือเดนิทางไป 
 ยงั บ้านป่าบงเปียง ชมหมูบ้่านท่ีรายล้อมไปด้วยนาขัน้บนัไดต้นข้าวโพดชมนาขัน้บนัไดซึง่เป็นสถานท่ี

เท่ียวท่ีได้รับความนิยมจากนกัทอ่งเท่ียวและบรรดาชา่งภาพท่ีชอบเก็บภาพความอดุมสมบรูณ์ของภเูขา
และป่าไม้สมควรแก่เวลาน าทา่นท าการเปล่ียนเป็นรถตู้คนัเดมิเพ่ือเดินทางตอ่ 

วันแรก กรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่ 
 

วันที่สอง อุทยานแห่งชาตดิอยอินทนนท์ - บ้านป่าบงเปียง - น า้ตกผาดอกเสีย้ว (น า้ตกรักจัง) - บ้าน
แม่กลางหลวง 



 

 

 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร 

  น าทา่นไปเดนิศกึษาธรรมชาต ิน า้ตกผาดอกเสีย้ว (น า้ตกรักจัง) น า้ตกแหง่นีเ้คยมีช่ือเสียงมาก 
  หลงัจากท่ีภาพยนตร์เร่ือง รักจงัซึง่จะเป็นน า้ตกท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมา เท่ียวแมก่ลางหลวงต้องแวะไป 

 



 

 

 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ท่ีพกั ณ บ้านแม่กลางหลวง หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั เก็บสมัภาระเรียบร้อย  
  อิสระเดนิเลน่พกัผ่อนชมทุง่นาอนัเขียวขจี และธรรมชาตโิดยรอบตามอธัยาศยั 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 
 
 

เช้า บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลงัอาหารอิสระพกัผ่อน เก็บภาพความประทบัใจ กบั
มมุถ่ายภาพทา่มกลางทุง่นาอนัเขียวขจี พร้อมสายหมอกยามเช้า และอากาศท่ีเย็นสบาย 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางไปชม น า้ตกวชิรธารให้ทา่นได้สมัผสักบั ความงามของน า้ตกขนาดใหญ่  
  น ้ำตกวชิรธำรเดิมช่ือ ตาดฆ้องโยง ตวัน า้ตกอยูส่งูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 750 เมตร น า้จะดิง่จากผาด้านบน  

ตกลงสูแ่อง่น า้เบือ้งลา่ง ในชว่งทีม่ีน า้มากละอองน า้จะสาดกระเซน็ไปทัว่บริเวณ รู้สกึได้ถึงความเยน็และชุ่มชืน้ สะพานไม้
ที่ทอดยาวเข้าไปหาหน้าผานัน้จะเปียกลืน่อยูต่ลอดเวลาในฤดนู า้มาก 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยงั วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารสกัการะพระธาตปุระจ าปีเกิดปีชวด 
  วัดพระธำตุศรีจอมทองวรวิหำรเดิมชื่อ วดัพระธาตเุจ้าศรีจอมทองเป็นพระธาตปุระจ าปีชวด และเป็นพระอาราม 
  หลวงชัน้ตรี ชนิดวรวิหาร บริเวณทีต่ัง้ เป็นเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร เรียกกนัมาตัง้แต่อดีตว่าดอยจอมทองตาม 
  ประวติัสนันิษฐานว่า เป็นวดัทีส่ร้างข้ึนใน ราวพทุธ ศตวรรษที ่20แต่จากลกัษณะทางศิลปกรรมของส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ 
  ภายในวดั ปรากฏเป็นลกัษณะของศิลปกรรม ในสมยัหลงั พทุธศตวรรษที ่24 ซ่ึงเป็นหว้งระยะเวลาของยคุฟ้ืนฟเูมือง 
  เชียงใหม่ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร 
  น าทา่นเดนิทางไปยงั “วัดสันป่ายางหลวง” ความงามของงานพทุธศลิป์ ศลิปกรรมปนูปัน้ท่ีมีความ 

วิจิตรอลงัการ สมกบัค ากลา่วขานวา่ วิหารของวดัโบราณในจงัหวดัล าพนูแหง่นี ้งามติดอนัดบัต้นๆใน
เมืองไทย 

วันที่สาม บ้านแม่กลางหลวง - น า้ตกวชิรธาร - วัดพระธาตุศรีจอมทอง - วัดสันป่ายางหลวง -  
วัดพระธาตุหริภุญชัย - กาดทุ่งเกวียน - วัดพระธาตุดอยพระฌาน - กรุงเทพฯ 



 

 

 

 
 

น าทา่นเดนิทางไปยงั วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหารสกัการะพระธาตปุระจ าปีเกิดปีระกา 
วัดพระธำตุหริภุญไชยวรมหำวิหำร เป็นปชูนียสถานส าคญัในภาคเหนือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทีอ่ยู่คู่เมืองล าพูนมาอย่างยาวนาน
ตัง้อดีตนบัเวลามากกว่าพนัปี ตัง้อยู่ใจกลางเมืองล าพูนห่างจากศาลากลางจงัหวดัประมาณ 150 เมตร มีถนนลอ้มรอบสี่
ดา้น คือ ถนนอฏัฐารสทางทิศเหนือ ถนนชยัมงคลทางทิศใต ้ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวนัออก นอกจากนัน้ยงัเป็นองค์พระ
ธาตปุระจ าปีเกิดของคนเกิดปีระกา อีกดว้ย 

  น าทา่นออกเดนิทางไปยงั ตลาดทุ่งเกวียน หรือ กาดทุ่งเกวียน เพ่ือซือ้ของฝาก 
  น าทา่นเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
  แวะให้รับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร ระหวา่งการเดนิทาง 
24.00 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 

 
สิน้สดุการให้บริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะ

ถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 



 

 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว 

1-3 กรกฎาคม 2565 4,900 4,500 1,000 
8-10 กรกฎาคม 2565 4,900 4,500 1,000 
12-14 กรกฎาคม 2565 5,500 4,900 1,200 
15-17 กรกฎาคม 2565 4,900 4,500 1,000 
22-24 กรกฎาคม 2565 4,900 4,500 1,000 
27-29 กรกฎาคม 2565 5,500 4,900 1,200 
29-31 กรกฎาคม 2565 4,900 4,500 1,000 
5-7 สิงหาคม 2565 4,900 4,500 1,000 
11-13 สิงหาคม 2565 5,500 4,900 1,200 
19-21 สิงหาคม 2565 4,900 4,500 1,000 
26-28 สิงหาคม 2565 4,900 4,500 1,000 
2-4 กนัยายน 2565 4,900 4,500 1,000 
9-11 กนัยายน 2565 4,900 4,500 1,000 
16-18 กนัยายน 2565 4,900 4,500 1,000 
23-25 กนัยายน 2565 4,900 4,500 1,000 
30 ก.ย.-2 ต.ค.2565 4,900 4,500 1,000 
7-9 ตลุาคม 2565 5,900 5,500 1,500 
12-14 ตลุาคม 2565 5,900 5,500 1,500 
14-16 ตลุาคม 2565 5,900 5,500 1,500 
21-23 ตลุาคม 2565 5,900 5,500 1,500 
28-30 ตลุาคม 2565 5,500 4,900 1,200 
4-6 พฤศจิกายน 2565 5,500 4,900 1,200 
11-13 พฤศจิกายน 2565 5,500 4,900 1,200 
18-20 พฤศจิกายน 2565 5,500 4,900 1,200 
25-27 พฤศจิกายน 2565 5,500 4,900 1,200 
2-4 ธนัวาคม 2565 5,900 5,500 1,500 
9-11 ธนัวาคม 2565 5,900 5,500 1,500 



 

 

 

16-18 ธนัวาคม 2565 5,500 4,900 1,200 
23-25 ธนัวาคม 2565 5,500 4,900 1,200 

30 ธ.ค.2565-01 ม.ค.2566 5,900 5,500 1,500 
 
 

   

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

ลักษณะการเข้าพัก 
ราคาขึน้อยู่ กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ราคา 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ทา่น ราคาทา่นละ 4,900 (ราคาเร่ิมต้น) 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ ่ากวา่ 3-11 ปี 4,500 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 4,500 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาท่านละ 3,900 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 1,000 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมื่อช าระคา่มดัจ าแล้วถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 

 
 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 คา่ท่ีพกั 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น า้อุน่ พกัห้องละ 2-3ท่าน 

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ4มือ้ 

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

                                                                     



 

 

 

                                                                                                                                                      
อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจา่ยจริง 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 
สิ่งท่ีควรน าไป 

 ครีมกนัแดด หมวก แวน่ตากนัแดด  
 รองเท้าสวมสบาย 
 ของใช้สว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กล้องถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีน่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัต้องช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 20 วนัถือว่าสละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได้ 
เงื่อนไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญัหากทา่นไมส่ามารถท่องเท่ียวได้ตามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไมใ่ช้บริการสว่นใดสว่นหนึง่พร้อมคณะทวัร์ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ด้วยเหตสุดุวิสยัเชน่การถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิก
หรือลา่ช้าของเท่ียวบนิภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุตัเิหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้รวมถึงเหตกุารณ์ทาง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
5. ผู้เดนิทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จ านวน 2 เข็ม แล้ว ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน ทัง้นีต้้องมีใบรับรองการ
ฉีดวัคซีน หรือได้รับการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดนิทาง 72 ช่ัวโมง 



 

 

 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัคืนเงิน 50% ของจ านวนเงินท่ีช าระมาแล้วในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
* การเล่ือนการเดนิทางต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ี 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน (ผู้ใหญ่) ต ่ากว่า 30 ทา่น 
2. รถตู้  9 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน (ผู้ใหญ่) ต ่ากวา่ 8 ทา่น 
 


