
 

 

 

 

2TH031: ทวัรด์อยอินทนนท ์ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ 4 วนั 2 คืน 
แผนการเดินทาง 

 

 

 

 

19.30 น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หน้า
สู่ อทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้
ทัง้ส้ิน 

 

 

 
05.00 น. เดนิทางถงึจดุชมววิ ก่ิวแม่ปาน ยา่งกายลงจากรถตู ้สมัผสัอากาศอนัหนาวเยน็ของ อทุยานแห่งชาติ
  ดอยอินทนนทท์ าภาระกจิส่วนตวั แลว้รอชมพระอาทติยข์ึน้ ระหว่างรอกจ็บิกาแฟ แกห้นาวไปพลางๆ
  กนัก่อนอิสระอาหารเช้าแบบง่ายๆ (แซนดวิ์ช ขนมปัง นมถัว่เหลือง) 
07.00 น. จดุทีส่งูทีสุ่ดของแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ ทีร่ะดบัความสงู 2,565 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปาน
กลาง   ใหเ้วลาถ่ายรปูกนัพอสมควร 
  น าท่านลงจากดอย และแวะนมสัการ พระมหาธาตเุจดีย ์ถ่ายรปูววิสวยๆ ดอกไมง้ามๆ กบับรรยากาศ
  ยามเชา้ ทีท่่านตอ้งประทบัใจอยา่งแน่นอน 
09.30 น. ลงจากดอยอนิทนนท ์แวะ น ้าตกวชิรธาร 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (1) ณ รา้นอาหาร 
บ่าย  น าท่านเดนิทางมุง่หน้าสู่ อ.ฝาง  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั เกบ็สมัภาระ อสิระท าภารกจิส่วนตวัตามอธัยาศยั 
เยน็  บริการอาหารเยน็ (2) ณ รา้นอาหาร หลงัอาหาร 
  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยัท่ามกลางอากาศทีห่นาวเยน็ ราตรสีวสัดิ ์... zzzzz 
 
 

  
 
06.30 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
  น าท่านเดนิทางไปชม ไร่ชา2000 อกีหนึ่งจดุท่องเทีย่วทีม่คีวามงดงามเป็นจดุชมพระอาทติยข์ึน้เคลา้
  สายหมอกไดเ้หน็บรรยากาศของริว้ลายของแปลงชาไล่ระดบัในมุมสงูไร่ชาสงพนัจะอยูอ่ยูท่างซา้ยมอื
  ก่อนถงึบา้นนอแล 

น าท่านชม ไร่สตรอวเ์บอรรี์บ้านนอแล เป็นไรส่ตรอวเ์บอรร์ีท่ ีป่ลกูตามไหล่ขัน้เป็นขัน้บนัไดลดหลัน่

วนัแรก  กรงุเทพฯ -อทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์- จ.เชียงใหม่ 

วนัท่ีสอง สงูสดุแดนสยามดอยอินทนนท ์- พระมหาธาตุ - น ้าตกวชิรธาร - อ.ฝาง 

วนัท่ีสาม ไร่ชา 2000 - ไร่สตอเบอร่ีบ้านนอแล - สถานีเกษตรดอยอ่างขาง -ฮิโนกิแลนด ์-   
  ขนัโตกดินเนอร ์-ตลาดไนทบ์าซ่าร ์/ ถนนคนเดิน 



 

 

 

 

กนัลงมาหากในยามเชา้ประมาณ 7.30 -08.00 น. จะไดพ้บกบัแสงแดดอุ่นพาดผ่านสายหมอกในยามเชา้
ทีค่ลอเคลยีตามไหล่เขาซึง่เป็นฉากหลงัเป็นภาพทีอ่บอุ่นและโรแมนตกิยิง่นกัและยงัไดเ้หน็วถิชีวีติ
ชาวบา้นทีม่าเกบ็สตรอวเ์บอรร์ีใ่นยามเชา้อกีดว้ยนอกจากนี้ยงัสามารถเลอืกซือ้สตรอวเ์บอรร์ีส่ดๆไดจ้าก
สวนรสชาตหิวานกรอบอรอ่ยเป็นของฝากกลบับา้น น าท่านสู่ สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ไป
ชม ดอกไม้ พืชผกัเมืองหนาว อาทเิช่น กะหล ่าปลสีมี่วง ดอกบ๊วย ดอกทอ้ ดอกนางพญาเสอืโครง่และ
ดอกซากุระญีปุ่่ น (ของแท)้ ที ่สวนแปดสิบ 
จากนัน้น าท่านสู่รา้นคา้หน้าสถานีเกษตรฯ เพื่อใหท้่านไดก้ระจายรายสู่ชนบท มสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย 
อาทเิช่น ผลไม้อบแห้ง, ต้นโสมสด 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั (4) ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเดนิทางไปยงั“ฮิโนกิแลนด”์อาณาจกัรไมห้อมฮโินกแิห่งแรกและแห่งเดยีวในไทยตัง้อยูท่ีอ่ าเภอ

ไชยปราการจงัหวดัเชยีงใหมโ่ดยเนรมติพืน้ทีก่ว่ารอ้ยไรใ่หก้ลายเป็นเมอืงญี่ปุ่ นจ าลองอลงัการทัง้
ปราสาททองเสาโทรอินิบัรอ้ยตน้สระน ้าขนาดใหญ่สวนเซน็และรายลอ้มดว้ยอาคารสไตลเ์จแปนอกีหลาย
หลงัจนเหมอืนยกญี่ปุ่ นมาไวใ้นเมอืงไทยเลยกว็่าไดอ้สิระเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 น าท่าน Check In เขา้ทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
18.00 น. น าท่านเทีย่วชม ตลาดไนท์บาซ่าร ์/ ถนนคนเดิน เลอืกซือ้สนิคา้ พรอ้มรบัประทานอาหารเยน็ตาม

อธัยาศยั 
  น าท่านเดนิทางไปส่งโรงแรม (หรอื จ่ายเพิม่เพยีงท่านละ 500 บาท ผจญภยั ตืน่เตน้ เรา้ใจ  
  สมัผสัชวีติสตัวป่์าอยา่งใกลช้ดิที ่ไนทซ์าฟารเีวลิด)์ 
 
 
 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (5) ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางไป ม่อนแจ่ม อยู่ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

ม่อนแจม่ เป็นจุดชมววิบนสนัเขาและสามารถมองววิภูเขาได ้360 องศา สมารถชมววิพระอาทติขึ้นและตก ชมทะเล
หมอกในช่วงฤดหูนาว มบีรกิารรา้นอาหาร มุมนัง่จบิกาแฟ และชาสมุนไพรสด 7 ชนิด มรีา้นคา้ของทีร่ะลกึชุมชน
จ าหน่ายสนิคา้ผลผลติตามฤดกูาล งานหตัถกรรมชาวเขา และลอ้เลือ่นไม ้(ฟอมลู่ามง้) ใหน้กัท่องเทีย่วไดล้องขบั  
หลงัจากนัน้น าท่าน นัง่ล้อเล่ือนไม้ (ฟอมลู่าม้ง) และใหท้่านไดส้มัผสัถงึบรรยากาศทีห่นาวเยน็ จดุชม
ววิทวิทศัน์ทีง่ดงาม ใหท้่านไดถ่้ายรปู ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (6) ณ ร้านอาหาร 
  จากนัน้เดนิทางไป พระธาตดุอยสเุทพ 
  พระธาตดุอยสุเทพ เป็นวดัทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุในเชยีงใหม่ ซึง่มคีวามโดดเด่นเริม่ตัง้แต่ทางขึ้นพระธาตุเป็น 

บรรไดนาค 7 เศยีร ก่อปนู ภายในวดัจะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสงู ย่อมุมระฆงัทรงแปดเหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 
ชัน้ ซึง่ก่อสรา้งตามศลิปะลา้นนา อกีทัง้ยงัเป็นจุดชมววิของเมอืงเชยีงใหม่ไดอ้ย่างชดัเจน 

วนัท่ีส่ี  ม่อนแจ่ม - พระธาตดุอยสุเทพ - พระธาตดุอยค า - กาดทุ่งเกวียน - กรงุเทพฯ 



 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางไป พระธาตดุอยค า เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในจงัหวดัเชยีงใหมใ่หท้่านไดน้มสัการ 
อธษิฐานขอพร หลวงพ่อทนัใจ ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัมากดา้นใหโ้ชคลาภอย่างรวดเรว็กบัคนทีม่าขอพร 

 น าท่านออกเดนิทางมุง่หน้าสู่ กาดทุ่งเกวียน จ.ล าปาง แวะซือ้ของฝากคนทางบา้น 
เยน็ อิสระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง 
 น าท่านเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ ประมาณต ี2 โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความ

ประทบัใจ 
สิน้สุดการใหบ้รกิาร 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั

จะถอืผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อาย ุ4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเด่ียว 

12-15 มกราคม 2566 6,500 6,200 1,200 
19-22 มกราคม 2566 (วนัตรษุจนี) 6,900 6,500 1,500 

26-29 มกราคม 2566 6,500 6,200 1,000 
2-5 กุมภาพนัธ ์2566 6,500 6,200 1,000 
9-12 กุมภาพนัธ ์2566 6,500 6,200 1,000 
16-19 กุมภาพนัธ ์2566 6,500 6,200 1,000 
23-26 กุมภาพนัธ ์2566 6,500 6,200 1,000 

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

30 มนีาคม-2 เมษายน 2566 6,500 6,200 1,000 
6-9 เมษายน 2566 (วนัจกัร)ี 6,500 6,200 1,200 

12-15 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต ์ 6,500 6,200 1,200 
13-16 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต)์ 6,500 6,200 1,200 

20-23 เมษายน 2566 6,200 5,900 1,000 
27-30 เมษายน 2566 6,200 5,900 1,000 
4-7 พฤษภาคม 2566 6,200 5,900 1,000 



 

 

 

 

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

29 มถุินายน-2 กรกฎาคม 2566 6,200 5,900 1,000 
6-9 กรกฎาคม 2566 6,200 5,900 1,000 
13-16 กรกฎาคม 2566 6,200 5,900 1,000 
20-23 กรกฎาคม 2566 6,200 5,900 1,000 
27-30 กรกฎาคม 2566 6,500 6,200 1,200 
3-6 สงิหาคม 2566 6,200 5,900 1,000 
11-14 สงิหาคม 2566 6,500 6,200 1,200 
17-20 สงิหาคม 2566 6,200 5,900 1,000 
24-27 สงิหาคม 2566 6,200 5,900 1,000 

31 สงิหาคม-3 กนัยายน 2566 6,200 5,900 1,000 
7-10 กนัยายน 2566 6,200 5,900 1,000 
14-17 กนัยายน 2566 6,200 5,900 1,000 
21-24 กนัยายน 2566 6,200 5,900 1,000 

28 กนัยายน-1 ตุลาคม 2566 6,500 6,200 1,000 
5-8 ตุลาคม 2566 6,500 6,200 1,000 
12-15 ตุลาคม 2566 6,900 6,500 1,500 
19-22 ตุลาคม 2566 6,900 6,500 1,500 
20-23 ตุลาคม 2566 6,900 6,500 1,500 
26-29 ตุลาคม 2566 6,500 6,200 1,000 
2-5 พฤศจกิายน 2566 6,500 6,200 1,000 
9-12 พฤศจกิายน 2566 6,500 6,200 1,000 
16-19 พฤศจกิายน 2566 6,500 6,200 1,000 
23-26 พฤศจกิายน 2566 6,500 6,200 1,000 

30 พฤศจกิายน-3 ธนัวาคม 2566 6,500 6,200 1,000 



 

 

 

 

7-10 ธนัวาคม 2566 6,500 6,200 1,000 
14-17 ธนัวาคม 2566 6,500 6,200 1,000 
21-24 ธนัวาคม 2566 6,500 6,200 1,000 

29 ธนัวาคม 2566-1 มกราคม 2567 6,900 6,500 1,500 
 

รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 6,200 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ ่ากว่า 4-11 ปี 5,900 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาท่านละ 5,900 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่เีตยีง) ราคาท่านละ 5,200 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาท่านละ 800 

 
เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เมื่อช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงื่อนไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 
 
 

อตัราน้ีรวม 

 ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่ พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าทีพ่กั 2 คนื (หอ้งละ 2-3 ท่าน แอร ์ทวี ีน ้าอุ่น) 
 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 6 มือ้ 
 ค่ายานพาหนะทอ้งถิน่ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ขึน้อยูก่บั

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 



 

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

 
ส่ิงท่ีควรน าไป 

 เสือ้กนัหนาว หมวกและถุงมอื 
 ถุงนอน (ถอืเป็นของใชส้่วนตวัทีค่วรมไีปเอง แต่ถา้ไมม่จีะจดัให)้ 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
 ครมีกนัแดด 
 ของใชส้่วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรปู 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 20 วนัถอืว่าสละสทิธิแ์ละไมส่ามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได ้
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไมใ่ชบ้รกิารส่วนใดส่วนหน่ึงพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนือการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าบรกิารไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 
5.ผูเ้ดินทางต้องได้รบัวคัซีนโควิด-19 จ านวน 2 เขม็แล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วนั ทัง้น้ีต้องมีใบรบัรองการ
ฉีดวคัซีน หรือ ได้รบัการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชัว่โมง 

 



 

 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทุกกรณี 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทุกกรณี 
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 20 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 30 ท่าน 
2. รถตู ้12 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 10 ท่าน 
3. รถตู ้9 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 8 ท่าน 
 
 

 

 

 


