
 

 

 

 

DE031: ทัวร์ดอยอนิทนนท์ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ 4 วนั 2 คืน 
 

แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 

19.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ อุทยาน
แห่งชาติดอยอนิทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
 
 

 

 

05.00 น. เดินทางถึงจุดชมววิ กิว่แม่ปาน ยา่งกายลงจากรถตู ้สัมผสัอากาศอนัหนาวเยน็ของ อุทยานแห่งชาติ 
  ดอยอนิทนนท์ท าภาระกิจส่วนตวั แลว้รอชมพระอาทิตยข้ึ์น ระหวา่งรอก็จิบกาแฟ แกห้นาวไปพลางๆ 
  กนัก่อนอสิระอาหารเช้าแบบง่ายๆ(แซนด์วชิ ขนมปัง นมถั่วเหลือง) 
07.00 น. จุดท่ีสูงท่ีสุดของแดนสยาม ยอดดอยอนิทนนท์ ท่ีระดบัความสูง 2,565 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 
  ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
  น าท่านลงจากดอย และแวะนมสัการ พระมหาธาตุเจดีย์ ถ่ายรูปววิสวยๆ ดอกไมง้ามๆ กบับรรยากาศ 
  ยามเชา้ ท่ีท่านตอ้งประทบัใจอยา่งแน่นอน 
09.30 น. ลงจากดอยอินทนนท ์แวะ น ้าตกวชิรธาร 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ อ.ฝาง  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั............................................ท  าภารกิจส่วนตวัตาม
อธัยาศยั 
เยน็  บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร 
  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยัท่ามกลางอากาศท่ีหนาวเยน็ ราตรีสวสัด์ิ ... zzzzz 
 

 

  
 

06.30 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

วนัแรก  กรุงเทพฯ -อุทยานแห่งชาติดอยอนิทนนท์ - จ.เชียงใหม่ 

วนัทีส่อง สูงสุดแดนสยามดอยอนิทนนท์ - พระมหาธาตุ - น า้ตกวชิรธาร - อ.ฝาง 

วนัทีส่าม ไร่ชา 2000 - ไร่สตอเบอร่ีบ้านนอแล - สถานีเกษตรดอยอ่างขาง -ฮิโนกแิลนด์ -    
 ขันโตกดินเนอร์ -ตลาดไนท์บาซ่าร์ / ถนนคนเดิน 



 

 

 

 

  น าท่านเดินทางไปชม ไร่ชา2000 อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีมีความงดงามเป็นจุดชมพระอาทิตยข้ึ์นเคลา้ 
  สายหมอกไดเ้ห็นบรรยากาศของร้ิวลายของแปลงชาไล่ระดบัในมุมสูงไร่ชาสงพนัจะอยูอ่ยูท่างซา้ยมือ 
  ก่อนถึงบา้นนอแล 

น าท่านชม ไร่สตรอว์เบอร์รีบ้านนอแล เป็นไร่สตรอวเ์บอร์ร่ีท่ีปลูกตามไหล่ขั้นเป็นขั้นบนัไดลดหลัน่กนัลง
มาหากในยามเชา้ประมาณ 7.30 -08.00 น. จะไดพ้บกบัแสงแดดอุ่นพาดผา่นสายหมอกในยามเชา้ท่ีคลอเคลีย
ตามไหล่เขาซ่ึงเป็นฉากหลงัเป็นภาพท่ีอบอุ่นและโรแมนติกยิง่นกัและยงัไดเ้ห็นวถีิชีวิตชาวบา้นท่ีมาเก็บสต
รอวเ์บอร์ร่ีในยามเชา้อีกดว้ยนอกจากน้ียงัสามารถเลือกซ้ือสตรอวเ์บอร์ร่ีสดๆไดจ้ากสวนรสชาติหวานกรอบ
อร่อยเป็นของฝากกลบับา้น น าท่านสู่ สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ไปชม ดอกไม้ พืชผกัเมืองหนาว อาทิ
เช่น กะหล ่าปลีสีม่วง ดอกบว๊ย ดอกทอ้ ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกซากุระญ่ีปุ่น (ของแท)้ ท่ี สวนแปด
สิบ 
จากนั้นน าท่านสู่ร้านคา้หนา้สถานีเกษตรฯ เพื่อใหท้่านไดก้ระจายรายสู่ชนบท มีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย อาทิ
เช่น ผลไม้อบแห้ง, ต้นโสมสด 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (4) ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเดินทางไปยงั“ฮิโนกิแลนด์”อาณาจกัรไมห้อมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยตั้งอยูท่ี่อ  าเภอไชย

ปราการจงัหวดัเชียงใหม่โดยเนรมิตพื้นท่ีกวา่ร้อยไร่ใหก้ลายเป็นเมืองญ่ีปุ่นจ าลองอลงัการทั้งปราสาททอง
เสาโทริอินบัร้อยตน้สระน ้าขนาดใหญ่สวนเซ็นและรายลอ้มดว้ยอาคารสไตล์เจแปนอีกหลายหลงัจนเหมือน
ยกญ่ีปุ่นมาไวใ้นเมืองไทยเลยก็วา่ไดอิ้สระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 น าท่าน Check In เขา้ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (5)ขันโตกดินเนอร์ 

หลงัอาหารน าชม ตลาดไนท์บาซ่าร์ เลือกซ้ือสินคา้และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  น าท่านเดินทางไปส่งโรงแรม (หรือ จ่ายเพ่ิมเพียงท่านละ 500 บาท ผจญภัย ต่ืนเต้น เร้าใจ  
  สัมผสัชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดท่ี ไนท์ซาฟารีเวิลด์) 
 

 

 

07.00 น. บริการอาหารเช้า (6) ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางไป ม่อนแจ่ม อยู่ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

ม่อนแจ่ม เป็นจุดชมวิวบนสันเขาและสามารถมองวิวภูเขาได้ 360 องศา สมารถชมวิวพระอาทิตขึน้และตก ชมทะเลหมอก
ในช่วงฤดูหนาว มบีริการร้านอาหาร มมุน่ังจิบกาแฟ และชาสมนุไพรสด 7 ชนิด มร้ีานค้าของท่ีระลึกชุมชนจ าหน่ายสินค้า
ผลผลิตตามฤดูกาล งานหัตถกรรมชาวเขา และล้อเล่ือนไม้ (ฟอมลู่าม้ง) ให้นักท่องเท่ียวได้ลองขบั  

วนัทีส่ี่  ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยค า - กาดทุ่งเกวยีน - กรุงเทพฯ 



 

 

 

 

หลงัจากนั้นน าท่าน น่ังล้อเล่ือนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) และใหท้่านไดส้ัมผสัถึงบรรยากาศท่ีหนาวเยน็ จุดชมววิ
ทิวทศัน์ท่ีงดงาม ใหท้่านไดถ่้ายรูป ตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั (7) ณ ร้านอาหาร 
  จากนั้นเดินทางไป พระธาตุดอยสุเทพ 
  พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัท่ีมคีวามส าคัญมากท่ีสุดในเชียงใหม่ ซ่ึงมคีวามโดดเด่นเร่ิมตั้งแต่ทางขึน้พระธาตเุป็นบรรได
  นาค 7 เศียร ก่อปูน ภายในวดัจะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมมุระฆังทรงแปดเหลีย่ม ปิดด้วยทองจังโก 2 ช้ัน  
  ซ่ึงก่อสร้างตามศิลปะล้านนา อีกท้ังยงัเป็นจุดชมวิวของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน 

 น าท่านเดินทางไป พระธาตุดอยค า เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม่ใหท้่านไดน้มสัการ อธิษฐานขอ
พร หลวงพ่อทนัใจ ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมากดา้นให้โชคลาภอยา่งรวดเร็วกบัคนท่ีมาขอพร 

 น าท่านออกเดินทางจาก มุ่งหนา้สู่ กาดทุ่งเกวยีน จ.ล าปาง แวะซ้ือของฝากคนทางบา้น 
เยน็ อสิระอาหารเยน็ ตามอธัยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง 
 น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ เดินทางถึง กรุงเทพฯ ประมาณตี 2 โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
ส้ินสุดการใหบ้ริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ

ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเดี่ยว 

04-07 ธนัวาคม 2562 7,200 6,900 2,000 
12-15 ธนัวาคม 2562 6,900 6,500 1,500 
19-22 ธนัวาคม 2562 6,900 6,500 1,500 
27-30 ธนัวาคม 2562 7,200 6,900 2,000 
28-31 ธนัวาคม 2562 7,200 6,900 2,000 

29 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563 7,200 6,900 2,000 
09-12 มกราคม 2563 6,900 6,500 1,500 
16-19 มกราคม 2563 6,900 6,700 2,000 
23-26 มกราคม 2563 7,200 6,900 2,000 



 

 

 

 

30-02 กุมภาพนัธ์ 2563 6,900 6,700 2,000 
06-09 กุมภาพนัธ์ 2563 7,200 6,900 2,000 
13-16 กุมภาพนัธ์ 2563 6,900 6,700 2,000 
20-23 กุมภาพนัธ์ 2563 6,900 6,700 2,000 

27-01 มีนาคม 2563 6,900 6,700 2,000 
05-08 มีนาคม 2563 6,900 6,700 2,000 
12-15 มีนาคม 2563 6,900 6,700 2,000 
19-22 มีนาคม 2563 6,900 6,700 2,000 

       26-29 มีนาคม 2563       6,900 6,500 2,000 
03-06 เมษายน 2563 7,200 6,900 2,000 
11-14 เมษายน 2563 7,200 6,900 2,000 
16-19 เมษายน 2563 6,900 6,700 2,000 
23-26 เมษายน 2563 6,900 6,700 2,000 

30-03 พฤษภาคม 2563 7,200 6,900 2,000 
07-10 พฤษภาคม 2563 6,900 6,700 2,000 
14-17 พฤษภาคม 2563 6,900 6,700 2,000 
21-24พฤษภาคม 2563 6,900 6,700 2,000 
28-31 พฤษภาคม 2563 6,900 6,700 2,000 

 
รายละเอยีดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 6,900 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อาย ุ4-11 ปี 6,500 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 6,500 



 

 

 

 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 5,900 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 1,500 

เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 

ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

อตัรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พร้อมน ้ามนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน แอร์ ทีว ีน ้าอุ่น) 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 7 ม้ือ 
 ค่ายานพาหนะทอ้งถ่ิน 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 

 
ส่ิงทีค่วรน าไป 

 เส้ือกนัหนาว หมวกและถุงมือ 
 ถุงนอน (ถือเป็นของใชส่้วนตวัท่ีควรมีไปเอง แต่ถา้ไม่มีจะจดัให)้ 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดส้น 
 ครีมกนัแดด 
 ของใชส่้วนตวั 



 

 

 

 

 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

 

เง่ือนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือสถานท่ี
ท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวสิัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 



 

 

 

 

2. รถตู ้10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 10 ท่าน 
 
 

 

 


