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DE033 : ทัวร์ดอยม่อนจอง ... ดินแดน "ม้าเทวดา" แห่งป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน (Van)

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว 

ทัวร์ดอยม่อนจอง ... ดินแดน "ม้าเทวดา" แห่งป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่ (3 วัน 2 คืน)

ดอยม่อนจอง กับบรรยากาศสุดอลังกาลงานสร้าง 

ที่ธรรมชาติบรรจงสรรค์สร้างแต่งแต้มความมหึมาแห่งขุนดอยสลับซับซ้อน 

และทุ่งหญ้าสุดลูกหูลูกตา ยอดดอยยามเย็นเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงาม 

เมื่อแสงสีทองกระทบกับยอดหญ้าทำให้ทุกหย่อมหญ้าเปล่งประกายเป็นสีทองไปทั้งขุนเขา 

กุหลาบพันปี ช่วยทำให้ความแข็งแกร่งแห่งชะง่อนผาดูอ่อนโยนขึ้นเชียว 

ส่วนบน "หัวสิงห์"....ที่ตั้งเด่นเหมือนกับเค้าเอาหัวค้ำฟ้าไว้ ช่างน่าเกรงขามจริงๆ 

ส่วน "หัวสิงห์น้อย" บางคนว่ามันหน้าเหมือน "ลิง" มากกว่า 

ระหว่างทางขึ้นดอยสามารถพบเห็นดอกไม้ดินและเห็ดบางชนิดตลอดทางเดิน 

ลักษณะการเดินทางเป็นการเดินขึ้นเนินจะลำบากหน่อยตรงข้ามเขาลูกสุดท้ายปีนกันสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงยอดดอยแล้ว 

จากนั้นก็พบกับขุนเขาและทุ่งหญ้า พร้อมกับอากาศอันสดชื่นหายเหนื่อย ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3 ชม. 

เส้นทางนี้ก็ยังพอมีกล้วยไม้ป่าให้เห็นกันปะปลาย เช่น รองเท้านารีอินทนนท์ 

ที่อยู่สูงลิบบนเรือนยอด ที่สามารถหลบจากการถกมาขายในเมือง และกล้วยไม้ต่างๆ บนยอดภู

เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วไปกับเรา
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

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

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2  อ.อมก๋อย - หน่วยฯ มูเซอ - จุดตั้งแค้มป์ ดอยม่อนจอง

เช้าตรู่ อรุณสวัสดิ์อมก๋อย อำเภอเล็กๆ ที่ขึ้นชื่อเรื่อง "ช้างไถนา" ว่ากันไป หนาวๆ กับกาแฟร๊อนร้อน

ก่อนจะตบด้วยข้าวเช้ากันที่นี่ (1)

หาซื้อเสบียงและสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม แล้วขึ้นรถไปส่งยัง "หน่วยฯ มูเซอ" ถอดเสื้อ ถอดผ้า

เปลี่ยนเป็นชุดที่เหมาะแก่การเดินป่าหลังจากนุ่งกระโปรงมาจากเมืองกรุง แล้วปีนขึ้น 4x4 นั่งๆ ยืนๆ ห้อยๆ โหนๆ

กันไปตลอดทางจนสิ้นสุดที่จุดเดินเท้าก็ประมาณบ่ายโมง

เที่ยง "กองทัพต้องเดินด้วยเท้า" เราก็เหมือนกันต้องกินกันก่อน อาหารกลางวัน (2) ใครจะนอนก่อนก็ได้

ตามไปให้ถูกทางก็แล้วกัน

หลังอาหารเที่ยง ก็เริ่มเดินขึ้นดอยกัน ที่ผ่านๆ มาใช้เวลาช้าสุดก็ไม่เกิน 3 ชม. ในการเดินขึ้นดอย

หรือใครจะทำลายสถิติก็ไม่ว่ากัน แต่คงไม่ใช้เวลาเป็นวันมั๊ง

บ่ายคล้อย ถึง จุดตั้งแค้มป์ ดอยม่อนจอง ใครจะกางเต็นท์เองก็กางไป ใครขี้เกียจทีมงานจะกางให้ เย็นๆ

เย็นย่ำ ขึ้นไปชม ไข่แดงตกดิน ที่งดงามบนสันดอยกับสายลมหนาวๆ ขอบอกว่าหนาวจริงๆ

ใครจะเอาเครื่องดื่มที่ช่วยขับไล่ความหนาวไปขับไล่กันข้างบนก็ได้บรรยากาศสุดๆ กันเลย หิวแล้วก็กลับมากินข้าวเย็นกัน (3)

วันที่ 3 หัวสิงห์ - ดอกกุหลาบพันปี - หัวสิงห์น้อย

เช้าตรู่ ตื่นขึ้นมากับอากาศเย็นยะเยือก บางคนไม่อยากลุก ไม่อยากออกจากเต็นท์ ไม่อยากออกจากถุงนอน

พาลไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นเลย ก็นอนเฝ้าแค้มป์ไปก็แล้วกัน

เดินขึ้นไปปลุกไข่แดงให้โผล่ขึ้นจากฟ้า และชมทะเลหมอกบนสันดอย กลับมาทำกับข้าวกับปลาทั้งเช้า (4)

แล้วก็เตรียมอาหารกลางวันไปกินกันบน "หัวสิงห์" ด้วย กินที่อื่นก็ไม่ได้น๊ะ ต้องกินกันที่นี่ทุกทีไป ก็เวลามันเหมาะกับที่นี่จริงๆ

ระหว่างทางก็เก็บบรรยากาศชะง่อนผากันไปเรื่อยๆ ผ่านดง "ดอกกุหลาบพันปี"

เที่ยง หมดแรงข้าวต้ม ก็ต้องเติมพลังกันก่อน (5) หลังอาหาร ลงไป "หัวสิงห์น้อย" เดินลัดเลาะริมผาที่ทอดยาวสุดตา

จุดหมายคือยอดเขาที่หัวไม่มีผม ที่ตั้งตระหง่านขวางทางอยู่ข้างหน้า แค่ลูกนี้ก็น่าจะพอกับเวลาแล้ว หรือใครจะไปต่อก็ไปได้

เดินไปเรื่อยๆ กลับกรุงเทพฯ เลยก็ได้ ...ว่ากันไป

เย็นย่ำ เย็นๆ นั่งชมไข่แดงตกฟ้าอีกครั้ง จะนั่งที่เดิมก็ได้หรือจะเปลี่ยนที่นั่งมั่งก็ได้น๊ะ ที่ให้ชมกว้างเป็นร้อยๆ ไร่ ... ว่ากันไป

พร้อมกับอุปกรณ์ขับไล่ความหนาวที่เหลือจากเมื่อคืน ของใครหมดห้ามขอ เรื่องนี้ลองถามผู้มีประสบการณ์ดูดิ

เหล้าหมดแทบเดินกลับบ้าน ก่อนนอนขาดไม่ได้คือมื้อเย็น (6) แล้วแยกย้าย เต็นท์ใครเต็นท์มัน ... zzzZZZ

วันที่ 4 ดอยม่อนจอง - กรุงเทพฯ

เช้าตรู่ ชมไข่แดงอีกแระ ใครขี้เกียจชมจะเปลี่ยนมาดูมั่งก็ได้ หรือใครขี้เกียจตื่นก็นอนรออาหารเช้าไปเลย (7) สายๆ
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สายโด่ง เดินลงเขาตามทางเดิมที่ขึ้นมา มาแวะกินก๋วยเตี๋ยว (8) กันในหมู่บ้าน "มูเซอดำ" จากนั้นก็อาบน้ำ ปะแป้ง

เปลี่ยนเป็นชุดนอนสวยๆ กลับบ้านกัน

เย็นย่ำ โดยจะแวะให้ทานอาหารเย็น เมื่อเราหิว (มื้อนี้ตามอัธยาศัยครับ) เดินทางถึง กรุงเทพฯ (ประมาณตี 2) โดยสวัสดิภาพ

พร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
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ราคาดังกล่าวรวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ ไปกลับ กทม. - เชียงใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ•

ค่าที่พัก 2 คืน (พักเต็นท์)•

ค่าอาหาร 8 มื้อ + อาหารว่าง น้ำดื่ม ตลอดการเดินทาง•

ค่าลูกหาบส่วนกลาง •

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่นำทาง•

ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ•

ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง•

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

•

ราคาดังกล่าวไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง•

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)•

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม•

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน•

หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%•

หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้•

เงื่อนไขการเดินทาง

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ

ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี•

การเลื่อนการเดินทาง

ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้•
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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•

ลักษณะทริป

Camping ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น และดอกกุหลาบพันปีเหมาะสำหรับทุกท่านที่รักธรรมชาติ มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะลุย มือใหม่ไปได้

เพราะทางเดินไม่ชันมาก ไม่แนะนำสำหรับท่านที่เป็นโรคเกี่ยวกับข้อ เข่า และไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีนะครับ

•

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)•

รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)•

ถุงนอน (ถือเป็นของใช้ส่วนตัวที่ควรมีไปเอง แต่ถ้าไม่มีจะจัดหาให้)•

หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว•

รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆแค้มป์)•

ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า) •

ของใช้ส่วนตัว•

ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา •

กล้องถ่ายรูป•
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