
 

 

 

 

 

 

 

 

2TH031 : ทัวร์เชียงใหม่ 3 ดอย ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง 

ม่อนแจม่ ฮิโนกิแลนด์ 4 วัน 2 คืน VAN 

 

 
 

แผนการเดินทาง 
 

 

 

 

19.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่ง

หน้าสู ่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้สิ้น 

 
 

 

 

 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ -อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - จ.เชียงใหม่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.00 น. เดินทางถึงจุดชมวิว กิ่วแม่ปาน ย่างกายลงจากรถตู้ สัมผัสอากาศอันหนาวเย็นของ อุทยานแห่งชาติ

ดอยอินทนนท์ท าภาระกิจส่วนตัว แล้วรอชมพระอาทิตย์ขึ้น ระหว่างรอก็จิบกาแฟ แก้หนาวไปพลางๆกัน

ก่อน 

 
จากนั้น  อิสระอาหารเช้าแบบง่ายๆ(แซนด์วิช ขนมปัง นมถั่วเหลือง) 

07.00 น. จุดที่สูงที่สุดของแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ ที่ระดับความสูง 2,565 เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 

ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร 

 
 

วันท่ีสอง สูงสุดแดนสยามดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุ - น ้าตกวชิรธาร - อ.ฝาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านลงจากดอย และแวะนมัสการ พระมหาธาตุเจดีย์ ถ่ายรูปวิวสวยๆ ดอกไม้งามๆ กับบรรยากาศ

ยามเช้า ที่ท่านต้องประทับใจอย่างแน่นอน 

 

09.30 น. ลงจากดอยอินทนนท์ แวะ น ้าตกวชิรธาร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร 

บ่าย  น าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู ่อ.ฝาง   

น าท่านเข้าสู่ที่พัก............................................ท าภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย 

เย็น  บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร 

  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น ราตรีสวัสด์ิ ... zzzzz 
 

  
 

 

06.30 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปชม ไร่ชา2000 อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีความงดงามเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึน้

เคล้าสายหมอกได้เห็นบรรยากาศของร้ิวลายของแปลงชาไล่ระดับในมุมสูงไร่ชาสงพันจะอยู่อยู่ทางซ้ายมือ

 ก่อนถึงบ้านนอแล 

จากนั้น น าท่านชม ไร่สตรอว์เบอร์รีบ้านนอแล เป็นไร่สตรอว์เบอร์ร่ีที่ปลูกตามไหล่ขั้นเป็นขั้นบันได

ลดหล่ันกันลงมาหากในยามเช้าประมาณ 7.30 -08.00 น. จะได้พบกับแสงแดดอุ่นพาดผ่านสายหมอกใน

ยามเช้าที่คลอเคลียตามไหล่เขาซ่ึงเป็นฉากหลังเป็นภาพที่อบอุ่นและโรแมนติกยิ่งนักและยังได้เห็นวิถีชีวิต

ชาวบ้านที่มาเก็บสตรอว์เบอร์ร่ีในยามเช้าอีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถเลือกซ้ือสตรอว์เบอร์ร่ีสดๆได้จาก

สวนรสชาติหวานกรอบอร่อยเป็นของฝากกลับบ้าน  

 

น าท่านสู่ สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ไปชม ดอกไม้ พืชผักเมืองหนาว อาทเิช่น กะหล ่าปลีสีม่วง 

ดอกบ๊วย ดอกท้อ ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกซากุระญ่ีปุ่น (ของแท้) ที่ สวนแปดสิบ 

จากนั้นน าท่านสู่ร้านค้าหน้าสถานีเกษตรฯ เพื่อให้ท่านได้กระจายรายสู่ชนบท มีสินค้าให้เลือกมากมาย 

อาทิเช่น ผลไม้อบแห้ง, ต้นโสมสด 

 

วันท่ีสาม ไร่ชา 2000 - ไร่สตอเบอร่ีบ้านนอแล - สถานีเกษตรดอยอ่างขาง -ฮิโนกิแลนด์ -ตลาดไนท์บา

ซ่าร์ / ถนนคนเดิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านเดินทางไปยัง“ฮิโนกิแลนด์”อาณาจักรไม้หอมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยต้ังอยู่ที่อ าเภอไชย

ปราการจังหวัดเชียงใหม่โดยเนรมิตพื้นที่กว่าร้อยไร่ให้กลายเป็นเมืองญ่ีปุ่นจ าลองอลังการทั้งปราสาท

ทองเสาโทริอินับร้อยต้นสระน ้าขนาดใหญ่สวนเซน็และรายล้อมด้วยอาคารสไตล์เจแปนอีกหลายหลังจน

เหมือนยกญ่ีปุ่นมาไว้ในเมืองไทยเลยก็ว่าได้อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

 น าท่าน Check In เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปยัง  ตลาดไนท์บาซ่าร์ เลือกซ้ือสินค้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น. อิสระ อาหารเย็นตลาดไนท์บาซ่าร์ 

จากนั้น  น าท่านเดินทางไปส่งโรงแรม (หรือ จ่ายเพิ่มเพียงท่านละ 500 บาท ผจญภัย ต่ืนเต้น เร้าใจ  

  สัมผัสชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดที่ ไนท์ซาฟารีเวิลด์) 

 
 

 

07.00 น. บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก 

จากนั้น น าท่านเดินทางไป ม่อนแจ่ม อยู่ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ม่อนแจ่ม เป็นจุดชมวิวบนสันเขาและสามารถมองวิวภูเขาได้ 360 องศา สมารถชมววิพระอาทิตขึน้และตก ชมทะเล

หมอกในช่วงฤดูหนาว มีบริการรา้นอาหาร มุมนั่งจิบกาแฟ และชาสมุนไพรสด 7 ชนิด มีรา้นค้าของที่ระลึกชุมชน

จ าหน่ายสินค้าผลผลิตตามฤดูกาล งานหัตถกรรมชาวเขา และล้อเล่ือนไม ้(ฟอมูล่าม้ง) ให้นักท่องเที่ยวได้ลองขับ  

หลังจากนั้นน าท่าน น่ังล้อเล่ือนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) และให้ท่านได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่หนาวเย็น จุดชม

วิวทิวทัศน์ที่งดงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น  เดินทางไป พระธาตุดอยสุเทพ 
พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความส าคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซ่ึงมีความโดดเด่นเริ่มตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุเป็นบรรได

นาค 7 เศียร ก่อปูน ภายในวัดจะพบเจดียท์รงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหล่ียม ปิดด้วยทองจงัโก 2 ชั้น 

ซ่ึงก่อสร้างตามศิลปะล้านนา อีกทัง้ยังเป็นจุดชมวิวของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน 

น าท่านเดินทางไป พระธาตุดอยค า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านได้นมัสการ อธิษฐาน

ขอพร หลวงพ่อทันใจ ที่มีช่ือเสียงโด่งดังมากด้านให้โชคลาภอย่างรวดเร็วกับคนที่มาขอพร 

น าท่านออกเดินทางจาก มุ่งหน้าสู ่กาดทุ่งเกวียน จ.ล าปาง แวะซ้ือของฝากคนทางบ้าน 

วันท่ีสี่  ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยค า - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง 

 น าท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ เดินทางถึง กรุงเทพฯ ประมาณตี 2 โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

ประทับใจ 

ส้ินสุดการให้บริการ 

*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะ

ถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พักเด่ียว 

01-04 ตุลาคม 2563 6,900 6,600 1,800 

08-11 ตุลาคม 2563 6,600 6,300 1,500 

15-18 ตุลาคม 2563 6,600 6,300 1,500 

22-25 ตุลาคม 2563 6,900 6,600 1,800 

29 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563 6,600 6,300 1,500 

05-08 พฤศจิกายน 2563 6,600 6,300 1,500 

12-15 พฤศจิกายน 2563 6,600 6,300 1,500 

19-22 พฤศจิกายน 2563 6,600 6,300 1,500 

26-29 พฤศจิกายน 2563 6,600 6,300 1,500 

04-07 ธันวาคม 2563 6,900 6,600 1,800 

10-13 ธันวาคม 2563 6,600 6,300 1,500 

17-20 ธันวาคม 2563 6,600 6,300 1,500 

24-27 ธันวาคม 2563 6,600 6,300 1,500 

30 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 6,900 6,600 1,800 

07-10 มกราคม 2564 6,600 6,300 1,500 

14-17 มกราคม 2564 6,600 6,300 1,500 

21-24 มกราคม 2564 6,600 6,300 1,500 

28-31 มกราคม 2564 6,600 6,300 1,500 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 
 

ลักษณะการเข้าพัก 

ราคาข้ึนอยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ ์
ราคา 

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 6,600 (ราคาเร่ิมต้น) 

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุ 4-11 ปี 6,300 

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 6,300 

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 6,000 

ผู้ใหญ่ พักเด่ียว ราคาท่านละ 1,500 

 
เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเง่ือนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน 
 

อัตรานี้รวม 

• ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน ้ามันและคนขับน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

• ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน แอร์ ทีวี น ้าอุ่น) 

• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ 

• ค่ายานพาหนะท้องถ่ิน 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

• ค่ามัคคุเทศก์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

เง่ือนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

 

สิ่งท่ีควรน าไป 

▪ เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ 

▪ ถุงนอน (ถือเป็นของใช้ส่วนตัวที่ควรมีไปเอง แต่ถ้าไม่มีจะจัดให้) 

▪ รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 

▪ ครีมกันแดด 

▪ ของใช้ส่วนตัว 

▪ ยาประจ าตัว 

▪ กล้องถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีน่ัง 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม 

2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วนัถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจ าคืนได้ 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือ

สถานที่ที่ก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วน

นั้นคืนได้ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการ

ยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์

ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าในทุกกรณี 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจ านวนแล้ว) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

* การเล่ือนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ 

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ี 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากว่า 30 ท่าน 

2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ)่ต ่ากว่า 8 ท่าน 

3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ)่ต ่ากว่า 10 ท่าน 


