
 

 

 

 

 

 

BST-CMVN01 สวรรค์บนดิน ท่ีกิ่วแม่ปาน 

เชียงใหม่-ลําปาง ดอยอินทนนท์ ก่ิวแม่ปาน แม่กําปอง 
 

 
 

19.00 น. พร้อมกันท่ีจุดนัดหมาย ป๊ัมน้ํามันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ อิสระให้ทุกท่าน

พักผ่อนบนรถ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 11-12ชัว่โมง) 

 

        
 
 

 

เช้า Üเดินทางถึงจอมทอง เชียงใหม่ ให้ท่านแวะทําธุระส่วนตัว  

เปล่ียนเป็นรถท้องถ่ินเดินทางเท่ียว ก่ิวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ ขุนเขาท่ีสูงท่ีสุดในสยามประเทศ 
Ü ถึงก่ิวแม่ปาน นําท่าน เดินชมธรรมชาติ และ ชมเมฆท่ีลอยผ่านรับลมหนาว อุณหภูมิเลขตัวเดียว  
เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะส้ันประมาณ 3กม. (ใช้เวลาการเดิน ประมาณ 2-3 ชัว่โมง)  

Üชมทะเลหมอก ทะเลหมอกท่ีก่ิวแม่ปาน ภูเขาสีเขียวสลับซับซ้อน โอบล้อมด้วยหมอกหนา ๆ มีคํา
นิยามท่ีว่า สวรรค์บนดิน 
Üชมพระอาทิตย์ข้ึน เป็นวิวพระอาทิตย์ท่ีหาดูได้ยาก แสงสีทองอ่อน ๆ ล้อมรอบด้วยควันหมอกสีขาว 
เพลินตาสุด ๆ 
Üจุดชมวิวระเบียงไม้ จุดชมวิว Signature ของก่ิวแม่ปานจะอยู่บริเวณระเบียงไม้ จุดน้ีจะทําให้เราเห็นพระอาทิตย์ข้ึนและทะเลหมอกท่ีสวยงาม 
เรียกได้ว่าเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีไม่ควรพลาดของดอยอินททนท์ 
Üดอกกุหลาบพันปีอีกหน่ึงไฮไลต์สําคัญนัน่คือ "ดอกกุหลาบพันปี" ท่ีเขาว่าหาดู
ได้ยากมาก ๆ 
Üผาแง่มน้อย สมัยก่อนชาวบ้านมักจะพาคนรักของตัวเองมาร่วมสาบานรัก
ตรงหน้าผาน้ี เพราะชาวบ้านมีความเช่ือว่าการมาสาบานรักจะช่วยให้คู่รักได้ครองคู่
กันไปจนแก่เฒ่านัน่เอง 
Üเหมยขาบ     Üกวางผาสัตว์สงวน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 1) 

จากนัน้ท่องเท่ียวบนดอยอินทนนท์   อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับป้ายสูงสุดแดนสยามตามอัธยาศัย   
นําท่านชมความงดงามของ Üพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องค์สีน้ําตาล ประดิษฐานอยู่บนท่ีสูงสุดในพระ
ราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ Üพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
Üตลาดม้ง ร้านค้าชุมชนท่ีนําผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทัง้ผักผลไม้ ทัง้ของสดและของแห้ง ของท่ีระลึก เส้ือผ้า  

 นําท่านเดินทางสู่เมืองเชียงใหม่ 

Üพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีมะแม 

เย็น บริการอาหารเย็น (ม้ือท่ี 2)  ท่ีพัก:โรงแรม Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

วันที่ 1       ป๊ัมนํ้ามันป๊ัม Shell  แม็คโครแจ้งวัฒนะ 

วันท่ี 2      ก่ิวแม่ปาน – ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ – ถ่ายรูปป้ายจุด 
                 สูงสุดแดนสยาม – ตลาดม้ง – พระธาตุดอยสุเทพ  



 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า(ม้ือท่ี 3)  

ÜSixflowers Garden ชมทุ่งดอกไม้ท่ามกลางขุนเขาสุดอลัง มีโซนถ่ายรูป โซนคาเฟ่ มีอาหารและ

เคร่ืองด่ืม  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 4) 

Üเดินทางสู่ แม่กําปอง หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยต้นไม้ ลําธาร และ น้ําตก มีอากาศดี

ตลอดทัง้ปีชาวบ้านมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย   Üร้านอุส่าห์ชง นําท่านชิวๆกับร้านกาแฟสุดชิคท่ีสุดของ

แม่กําปอง เป็นร้านกาแฟท่ามกลางป่าริมธารในหมู่บ้านท่ีสามารถนัง่เล่นได้เพลินๆแถมมีมุมถ่ายรูปอีก

เพียบ 

Üประตูท่าแพ เป็นหน่ึงจุดเช็คอินไฮไลท์ของเชียงใหม่ เป็นจุดยอดนิยมแนะนําให้มาถ่ายรูป  

และอิสระท่องเท่ียวเดินช๊อปป้ิงท่ี ถนนคนเดินท่าแพ ชิม ช๊อป ของพ้ืนเมือง งานแฮนด์เมดต่างๆ 

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก:โรงแรม Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า(ม้ือท่ี 5) ÜNekoemon Cafe เนะโกะเอม่อน คาเฟ่

สไตล์ญ่ีปุ่นสุดเก๋ จําลองบรรยากาศแบบญ่ีปุ่นให้ถ่ายรูปสวยๆ Üเดินทางสู่

ลําปางแวะซ้ือของฝากท่ีกาดทุ่งเกวียน แหล่งรวมของฝากภาคเหนือÜวัด

พระธาตุดอยพระฌาน วัดงามบนยอดดอยพระฌานชมพระไดบุตสึ องค์

ใหญ่ แลนด์มาร์คใหม่ ตัง้โดดเด่นอยู่บนยอดเขาราวกับอยู่ท่ีประเทศญ่ีปุ่น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 6) Üสมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชัว่โมง)  

 

 

รายการทัวร์สามารถสลับเปล่ียนแปลงได้ในวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทาง

ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น 

ท่ีนัง่บนรถตู้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิจัดสรรเองตามการจองและชําระเงินเท่านัน้ 

 

หมายเหตุสําคัญ: นักท่องเท่ียวต้องแสดงเอกสาร (อย่างใดอย่างหน่ึง) 

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

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

- หรือ ผู้ท่ีหายจากโควิด-19มาแล้วไม่เกิน90วัน โดยใช้ใบรับรองแพทย์  

  ผู้เดินทางทุกท่านต้องลงทะเบียนในCM-CHANAก่อนเข้าเชียงใหม่ 24ชม. 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไม่เสริมเตียง 

พักเด่ียว/เดินทางคน
เดียว เพ่ิม 

ท่ีน่ัง/กรุ๊ป 

16-19 ธันวาคม 64 3,999  
 

ไม่มีราคาเด็ก 

1,500 16 
30 ธันวาคม – 2  มกราคม 65 4,999 1,500 16 

6-9 มกราคม 65 3,999 1,500 16 
20-23 มกราคม 65 3,999 1,500 16 
3-6 กุมภาพันธ์ 65 3,999 1,500 16 

17-20 กุมภาพันธ์ 65 3,999 1,500 16 

วันที ่3          Sixflowers Garden – แม่กําปอง – ร้านอุส่าห์ชง – ประตูท่าแพ - ถนนคนเดิน  

วันท่ี 4      คาเฟ ่Nekoemon-ลําปาง-กาดทุ่งเกวียน-พระไดบุตสึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน-เดินทางกลับ 



มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดอาจมีการอัพเดตเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กับการประกาศจากฐบาลและประกาศจากจังหวัดน้ันๆ 

เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง 

 สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา ** 

 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ2เข็ม 

อัตราบริการน้ีรวม 

 •ค่ารถ ค่าน้ํามัน และค่าบริการคนขับรถ  

 •ค่าท่ีพัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

 - กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเด่ียวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่

มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริมข้ึนอยู่

กับแบบท่ีพักของโรงแรมนัน้ๆ ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัททําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

 •ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 •ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสําหรับนักท่องเท่ียวไทย 

 •ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 •เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 •ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว้ ทัง้น้ีย่อม

อยู่ในข้อจํากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทัว่ไป 

อัตราน้ีไม่รวม 

 •ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

 •ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

 •ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

 •ค่าอาหารสําหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ 

 •ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท 

 เง่ือนไขการจอง 
มัดจําท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็ค

ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เง่ือนไขการยกเลิก 
 •ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 •ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 •ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ 
•กรุ๊ปคอนเฟร์ิมเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขัน้ต่ํา 8 ท่านต่อรถตู้ 

 •บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

 •บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล 

ประท้วง คําส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอเหนือ 

 •การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจาก

อุบัติเหตุต่างๆ 

 •มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ

กํากับเท่านัน้ 

 •ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ํามันท่ีไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของ

สายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไว้ 

 •เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืน

ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

เงื่อนไขการจอง 


