
 

 

 

2TH090: ทวัร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม แม่ก ำปออง 
4 วัน 2 คืน (VAN) 

 แผนกำรเดนิทำง 
 

 

 

 

19.30น. จดุนดัพบ : จดุนดัพบ : Big C Extra ลำดพร้ำว ซอย 7 ออกเดนิทางด้วย รถตู้ปอรับอำกำศ VIP รุ่นใหม่   
มุง่หน้าสู ่อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

20.00 น. ล้อหมุน !! หำกมำช้ำเกินกว่ำนี ้ท่ำนจะตกทริปอ และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ได้ทัง้สิน้ 
 

 

05.00 น. เดนิทางถึง อ.จอมทอง แวะปัม้ ล้างหน้าแปรงฟัน ท าธุระสว่นตวักนัให้เรียบร้อย 
อิสระรับปอระทำนอำหำรเช้ำ ตำมอัธยำศัย 
หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางขึน้สู ่จดุท่ีสงูท่ีสดุของแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ ท่ีระดบัความสงู 2,565 
เมตรจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง ให้เวลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
ดอยอนิทนนท์ เป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยั เป็นยอดดอยทีสู่งทีส่ดุในประเทศ ดว้ยความสูง 2,565 เมตร จาก
ระดบัน ้าทะเลปานกลางเท่านัน้ มีสภาพภูมิประเทศทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบ ป่าสน ป่าเบญจพรรณ และยงัมี
อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลมุเกือบทัง้วนัละบางครัง้น ้าคา้งยงักลายเป็นน ้าคา้แข็ง 
หรือแม่คะน้ิง นอกจากนีย้งัมีสถานีเกษตรอินทนนท์และโคงการต่างๆ จึงท าใหเ้กิดเป็นเสน่ห์ทีส่ าคญัของดอยแห่งนี้ 

น าทา่นลงจากดอย และแวะนมสัการ พระมหำธำตุนภเมทนีดล และ พระมหำธำตุนพภลภูมิ
สิริ ถ่ายรูปวิวสวย ๆ ดอกไม้งาม ๆ กบับรรยากาศยามเช้า ท่ีทา่นต้องประทบัใจอย่างแนน่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่ 
 

วันที่สอง ดอยอินทนนท์ - พระมหำธำตุนภเมทนีดล - พระมหำธำตุนพภลภูมิสิริ - พระธำตุดอยค ำ - 
วัดอุโมงค์ - ม่อนแจ่ม 



 

 

 

เท่ียง รับปอระทำนอำหำรกลำงวัน (1)  ณ ร้ำนอำหำร 
บา่ย หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางไป พระธำตุดอยค ำ เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในจงัหวดัเชียงใหมใ่ห้ทา่นได้นมสัการ 

อธิษฐานขอพร หลวงพอ่ทนัใจ ท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัมากด้านให้โชคลาภอยา่งรวดเร็วกบัคนท่ีมาขอพร 

 
น าทา่นเดนิทางสู่ ม่อนแจ่ม 

เย็น รับปอระทำนอำหำรเยน็ (2) ณ ร้ำนอำหำร 
จากนัน้ Check In เข้าท่ีพกั ณ ม่อนอิงดอย @ม่อนแจ่ม หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั  
พกัผอ่นตามอธัยาศยั ราตรีสวสัดิ ์
 
 
 

เช้า รับปอระทำนอำหำรเช้ำ (3) ณ ที่พัก 

หลงัอาหาร Check Out น าทา่นออกเดินทางไป ม่อนแจ่ม อยู่ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ม่อนแจ่ม เป็นจุดชมวิวบนสนัเขาและสามารถมองวิวภูเขาได ้360 องศา สมารถชมวิวพระอาทิตข้ึนและตก ชมทะเล
หมอกในช่วงฤดูหนาว มีบริการร้านอาหาร มมุนัง่จิบกาแฟ และชาสมนุไพรสด 7 ชนิด มีร้านคา้ของทีร่ะลึกชมุชนจ าหน่าย
สินคา้ผลผลิตตามฤดูกาล งานหตัถกรรมชาวเขา และลอ้เลือ่นไม้ (ฟอมูล่าม้ง) ใหน้กัท่องเทีย่วไดล้องขบั  

 

วันที่สำม ม่อนแจ่ม (สวนดอกไม้ ตำมฤดูกำล) - น่ังล้อเล่ือนไม้ (ฟอมูล่ำม้ง) - บ่อน ำ้พุร้อนสันก ำแพง 
- แม่ก ำปออง 



 

 

 

 
หลงัจากนัน้น าทา่น น่ังล้อเล่ือนไม้ (ฟอมูล่ำม้ง) และให้
ทา่นได้สมัผสัถึงบรรยากาศท่ีหนาวเย็น จดุชมวิวทิวทศัน์ท่ี
งดงาม ให้ทา่นได้ถ่ายรูป ตามอธัยาศยั ***ค่ำใช้จ่ำยไม่
รวมอยู่ในแพคเกจ 

    
เท่ียง   รับปอระทำนอำหำรกลำงวัน (4) ณ ร้ำนอำหำร 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่บ่อน ำ้พุร้อนสันก ำแพง ให้ทา่นได้พกัผอ่นครบครันในด้านความงามและสขุภาพ  

เป็นแหลง่สินค้าจากภมูิปัญญาท้องถ่ินและเป็นแหลง่รวมสินค้าของฝากของภาคเหนือมากมาย 

  
น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่บ้ำนแม่ก ำปออง 

เย็น  เดนิทางถึง บ้ำนแม่ก ำปออง  

 



 

 

 

น าทา่น Check In เข้าท่ีพกั ณ  บ้ำนระเบียงวิว / บ้ำนอิงดำว @แม่ก ำปออง หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 
เก็บสมัภาระ อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ่า  อิสระรับปอระทำนอำหำรเยน็ตำมอัธยำศัย 
  อิสระพกัผอ่น ด่ืมด ่ากบับรรยากาศเงียบสงบ ทา่มกลางอากาศท่ีหนาวเย็น................ราตรีสวสัดิ์ 
 
 
05.30 น. ต่ืนเช้า พร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย 

น าทา่นออกเดนิทางไป จดุชมวิว “กิ่วฝ่ิน” 
ยอดดอยท่ีสวยและสงูท่ีสดุในจงัหวดั
ล าปาง 1,517 เมตร พร้อมชมวิวทิวทศัน์
ของภเูขาสวย ๆ มากมาย นอกจากนีจ้ดุชม
วิวแหง่นีย้งัสามารถมองเห็นความงามของ
จงัหวดัล าปาง ล าพนู เชียงใหม ่และ
เชียงรายได้อีกด้วย สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางกลบัท่ีพกั 

เช้า  รับปอระทำนอำหำรเช้ำ (5) ณ ที่พัก  
หลงัอาหารอิสระเดินเท่ียว เก็บบรรยากาศจดุเช็คอินฮอตฮิต ภายในหมูบ้่านแมก่ าปอง ไมว่า่จะเป็น น า้ตก
แมก่ าปอง / วดัคนัธาพฤกษา (วดัแม่ก าปอง) / ร้านชมนกชมไม้ / ร้านกาแฟ บ้านฮิมห้วย ลงุปุ๊ ดปา้เป็ง ฯ 

 

วันที่ส่ี จุดชมวิวกิ่วฝ่ิน - แม่ก ำปออง - กำดทุ่งเกวียนจ.ล ำปอำง - กรุงเทพฯ  



 

 

 

เท่ียง  รับปอระทำนอำหำรกลำงวัน (6) ณ ร้ำนอำหำร  
หลงัอาหารน าทกุทา่นเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ  

ระหวา่งทางแวะซือ้ของฝากให้กบัคนท่ีคณุรัก ณ กำดทุ่งเกวียน จ.ล ำปอำง  
ระหวา่งทางแวะให้ท่านอิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย 
เดนิทางกลบัถึง กรุงเทพ ปอระมำณ 23.00 น. โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
สิน้สดุการให้บริการ 

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

ถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

วันเดนิทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
เดก็อำยุ 4-11 ปีอ  
รำคำท่ำนละ 

พักเดี่ยว 

12-15 มกราคม 2566 7,500 7,200 1,000 
19-22 มกราคม 2566 (วนัตรุษจีน) 7,900 7,500 1,500 

26-29 มกราคม 2566 7,500 7,200 1,000 
2-5 กมุภาพนัธ์ 2566 7,500 7,200 1,000 
9-12 กมุภาพนัธ์ 2566 7,500 7,200 1,000 
16-19 กมุภาพนัธ์ 2566 7,500 7,200 1,000 
23-26 กมุภาพนัธ์ 2566 7,500 7,200 1,000 

3-6 มีนาคม 2566 (วนัมาฆบชูา) 7,900 7,500 1,500 
9-12 มีนาคม 2566 7,500 7,200 1,000 
16-19 มีนาคม 2566 7,500 7,200 1,000 
23-26 มีนาคม 2566 7,500 7,200 1,000 

30 มีนาคม-2 เมษายน 2566 7,500 7,200 1,000 
6-9 เมษายน 2566 (วนัจกัรี) 7,500 7,200 1,200 

12-15 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต์ 7,500 7,200 1,200 
13-16 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต์) 7,500 7,200 1,200 

20-23 เมษายน 2566 7,200 6,900 1,000 
27-30 เมษายน 2566 7,200 6,900 1,000 



 

 

 

4-7 พฤษภาคม 2566 7,200 6,900 1,000 
11-14 พฤษภาคม 2566 7,200 6,900 1,000 
18-21 พฤษภาคม 2566 7,200 6,900 1,000 
25-28 พฤษภาคม 2566 7,200 6,900 1,000 
1-4 มิถนุายน 2566 7,500 7,200 1,200 
2-5 มิถนุายน 2566 7,500 7,200 1,200 
8-11 มิถนุายน 2566 7,200 6,900 1,000 
15-18 มิถนุายน 2566 7,200 6,900 1,000 
22-25 มิถนุายน 2566 7,200 6,900 1,000 

29 มิถนุายน-2 กรกฎาคม 2566 7,200 6,900 1,000 
6-9 กรกฎาคม 2566 7,200 6,900 1,000 
13-16 กรกฎาคม 2566 7,200 6,900 1,000 
20-23 กรกฎาคม 2566 7,200 6,900 1,000 
27-30 กรกฎาคม 2566 7,500 7,200 1,200 
3-6 สิงหาคม 2566 7,200 6,900 1,000 
11-14 สิงหาคม 2566 7,500 7,200 1,200 
17-20 สิงหาคม 2566 7,200 6,900 1,000 
24-27 สิงหาคม 2566 7,200 6,900 1,000 

31 สิงหาคม-3 กนัยายน 2566 7,200 6,900 1,000 
7-10 กนัยายน 2566 7,200 6,900 1,000 
14-17 กนัยายน 2566 7,200 6,900 1,000 
21-24 กนัยายน 2566 7,200 6,900 1,000 

28 กนัยายน-1 ตลุาคม 2566 7,200 6,900 1,000 
5-8 ตลุาคม 2566 7,200 6,900 1,000 
12-15 ตลุาคม 2566 7,900 7,500 1,500 
19-22 ตลุาคม 2566 7,900 7,500 1,500 
20-23 ตลุาคม 2566 7,900 7,500 1,500 
26-29 ตลุาคม 2566 7,500 7,200 1,000 
2-5 พฤศจิกายน 2566 7,500 7,200 1,000 



 

 

 

9-12 พฤศจิกายน 2566 7,500 7,200 1,000 
16-19 พฤศจิกายน 2566 7,500 7,200 1,000 
23-26 พฤศจิกายน 2566 7,500 7,200 1,000 

30 พฤศจิกายน-3 ธนัวาคม 2566 7,500 7,200 1,000 
7-10 ธนัวาคม 2566 7,500 7,200 1,000 
14-17 ธนัวาคม 2566 7,500 7,200 1,000 
21-24 ธนัวาคม 2566 7,500 7,200 1,000 

29 ธันวาคม 2566-1 มกราคม 2567 7,900 7,500 1,500 
 

 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำร 

ลักษณะกำรเข้ำพัก 

รำคำขึน้อยู่กับช่วงเทศกำล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
รำคำ 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ทา่น ราคาทา่นละ 7,200 (ราคาเร่ิมต้น) 

เดก็ *อาย ุ4-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ  6,900 

เดก็ *อาย ุ4-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาท่านละ 6,900 

เดก็ *อาย ุ4-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาทา่นละ 6,200 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 1,200 

 
เงื่อนไขกำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 2,000 บำท 
*** เมื่อช าระคา่มดัจ าแล้วถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 

 
 
 
 
 



 

 

 

อัตรำนีร้วม 

 คา่รถตู้ปรับอากาศ VIP 9ท่ีนัง่ พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 คา่ท่ีพกั 2 คืนพกัห้องละ 2-3 ทา่น  (แอร์ + ทีวี + น า้อุ่น) 

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ 6 มือ้ 

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ 

 คา่มคัคเุทศก์น าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

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

 
อัตรำนีไ้ม่รวม 

× คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจา่ยจริง 

× ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และหักณที่จ่ำย 3% (ในกรณีขอใบก ำกับภำษี) 
 
 
 

สิ่งท่ีควรน ำไปอ 

 เสือ้กนัหนาว หมวกและถงุมือ 
 รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 
 ครีมกนัแดด 
 ของใช้สว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กล้องถ่ายรูป 

เงื่อนไขกำรจองและส ำรองท่ีน่ัง 

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 



 

 

 

 

เงื่อนไขกำรเดนิทำง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญัหากทา่นไมส่ามารถท่องเท่ียวได้ตามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไมใ่ช้บริการสว่นใดสว่นหนึง่พร้อมคณะทวัร์ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ด้วยเหตสุดุวิสยัเชน่การถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิก
หรือลา่ช้าของเท่ียวบนิภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุตัเิหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้รวมถึงเหตกุารณ์ทาง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
5. ผู้เดนิทำงต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จ ำนวน 2 เข็ม แล้ว ก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วัน ทัง้นีต้้องมีใบรับรองกำร
ฉีดวัคซีน และได้รับกำรตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็อนลบ ก่อนกำรเดนิทำง 72 ช่ัวโมง 
 
 

เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำงของท่ำน 

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


