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DE031 : ทัวร์ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน (Van)

เดือน กำหนดการ

พฤศจิกายน 2563 19-22 พ.ย. 63 , 26-29 พ.ย. 63

ธันวาคม 2563 04-07 ธ.ค. 63 , 10-13 ธ.ค. 63 , 17-20 ธ.ค. 63 , 30 ธ.ค. 63-02 ม.ค. 64
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

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

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 สูงสุดแดนสยาม อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุ - น้ำตกวชิรธาร - อ.ฝาง

05.00 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ย่างกายลงจากรถตู้ สัมผัสอากาศอันหนาวเย็น 

ทำภาระกิจส่วนตัว แล้วรอชมพระอาทิตย์ขึ้น ช่วงนี้ ก็จิบกาแฟ แก้หนาวไปพลางๆ กันก่อน อิสระอาหารเช้าแบบง่ายๆ

(แซนด์วิช ขนมปัง นมถั่วเหลือง)

07.00 น. จุดที่สูงที่สุดของแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ ที่ระดับความสูง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

นำท่านลงจากดอย และแวะนมัสการ พระมหาธาตุเจดีย์ ถ่ายรูปวิวสวยๆ ดอกไม้งามๆ กับบรรยากาศยามเช้า

ที่ท่านต้องประทับใจอย่างแน่นอน

09.30 น. ลงจากดอยอินทนนท์ แวะ น้ำตกวชิรธาร

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ฝาง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

เย็น บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ... zzzz

วันที่ 3 ไร่ชา 2000 - ไร่สตอเบอรี่บ้านนอแล - สถานีเกษตรดอยอ่างขาง - ฮิโนกิแลนด์ - ขันโตกดินเนอร์ - ตลาดไนท์บาซ่าร์ /

ถนนคนเดิน

06.30 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก [ร้านอาหาร]

นำชม ไร่ชา2000 อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีความงดงามเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นเคล้าสายหมอก

ได้เห็นบรรยากาศของริ้วลายของแปลงชาไล่ระดับในมุมสูง ไร่ชาสองพันจะอยู่อยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงบ้านนอแล

นำชม ไร่สตรอว์เบอร์รีบ้านนอแล เป็นไร่สตรอว์เบอร์รี่ที่ปลูกตามไหล่ขั้นเป็นขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมา หากในยามเช้าประมาณ

7.30 - 08.00 น. จะได้พบกับแสงแดดอุ่นพาดผ่านสายหมอกในยามเช้าที่คลอเคลียตามไหล่เขาซึ่งเป็นฉากหลัง

เป็นภาพที่อบอุ่นและโรแมนติกยิ่งนัก และยังได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่มาเก็บสตรอว์เบอร์รี่ในยามเช้าอีกด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสตรอว์เบอร์รี่สดๆได้จากสวน รสชาติหวานกรอบอร่อย เป็นของฝากกลับบ้าน

นำท่านสู่ สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ไปชม ดอกไม้ พืชผักเมืองหนาว อาทิเช่น กะหล่ำปลีสีม่วง ดอกบ๊วย ดอกท้อ

ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกซากุระญี่ปุ่น (ของแท้) ที่ สวนแปดสิบ

จากนั้นนำท่านสู่ร้านค้าหน้าสถานีเกษตรฯ เพื่อให้ท่านได้กระจายรายสู่ชนบท มีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ผลไม้อบแห้ง,

ต้นโสมสด
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง “ฮิโนกิแลนด์” อาณาจักรไม้หอมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ตั้งอยู่ที่ อำเภอไชยปราการ

จังหวัดเชียงใหม่ โดยเนรมิตพื้นที่กว่าร้อยไร่ ให้กลายเป็นเมืองญี่ปุ่นจำลอง อลังการทั้งปราสาททอง เสาโทริอินับร้อยต้น

สระน้ำขนาดใหญ่ สวนเซ็น และรายล้อมด้วยอาคารสไตล์เจแปนอีกหลายหลัง จนเหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ในเมืองไทยเลยก็ว่าได้

อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

นำท่าน Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น อิสระอาหารเย็น @ ตลาดไนท์บาซ่าร์/ ถนนคนเดิน เลือกซื้อสินค้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยคำ - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านเดินทางไป ม่อนแจ่ม อยู่ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ม่อนแจ่ม เป็นจุดชมวิวบนสันเขาและสามารถมองวิวภูเขาได้ 360 องศา สมารถชมวิวพระอาทิตขึ้นและตก

ชมทะเลหมอกในช่วงฤดูหนาว มีบริการร้านอาหาร มุมนั่งจิบกาแฟ และชาสมุนไพรสด 7 ชนิด

มีร้านค้าของที่ระลึกชุมชนจำหน่ายสินค้าผลผลิตตามฤดูกาล งานหัตถกรรมชาวเขา และล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง)

ให้นักท่องเที่ยวได้ลองขับ 

หลังจากนั้นนำท่าน นั่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) และให้ท่านได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่หนาวเย็น จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม

ให้ท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านได้นมัสการ อธิษฐานขอพร หลวงพ่อทันใจ

ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากด้านให้โชคลาภอย่างรวดเร็วกับคนที่มาขอพร

นำท่านออกเดินทางจาก มุ่งหน้าสู่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง แวะซื้อของฝากคนทางบ้าน

เย็น อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

เดินทางถึง กรุงเทพฯ ประมาณตี 2 โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ

เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
หรือ 2 ท่าน (มีเตียง)

ราคาท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

10 - 13 ธันวาคม 2563 6,800 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 6,900 2,000

17 - 20 ธันวาคม 2563 6,600 6,300 1,500

30 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 6,900 6,900 2,000
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง•

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

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ•

ค่ายานพาหนะท้องถิ่น•

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ•

ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง•

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

บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง•

ค่าอาบน้ำแร่•

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

การจองและสำรองที่นั่ง

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

•

การยกเลิกการเดินทาง

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 •

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
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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

พิชิตสูงสุดแดนสยาม ... ดอยอินทนนท์ Camping ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น บนดอยที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย

และดอกไม้นานาพรรณที่ศูนย์เกษตรที่สูง ดอยอ่างขาง เหมาะสำหรับทุกท่านที่รักธรรมชาติ มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะลุย เที่ยวแบบธรรมชาติ

•

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ•

รองเท้าสวมสบาย•

ครีมกันแดด•

ของใช้ส่วนตัว•

ยาประจำตัว•

กล้องถ่ายรูป•

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไป ทัวร์ดอยอินทนนท์ อ่างขาง ผ้าห่มปก

โปรแกรมทัวร์นี้ เป็นโปรแกรมแค้มป์ปิ้ง คนที่ไปจะต้องเป็นนักเที่ยวที่ลุยพอสมควร•

ร้านอาหารบางมื้อ คนจะเยอะมาก อาจจะเจอปัญหาการรอคิว•

ห้องน้ำของอุทยาน มาตรเดียวกันทั้งหมด แต่ความสะอาดไม่เท่ากัน•

การนอนเต็นท์ในฤดูหนาว จะหนาวมากๆ อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์กันหนาวเพิ่มเติม (ในกรณีที่เป็นคนขี้หนาว)•

การเดินเท้า ขึ้นยอดดอยผ้าห่มปก (ระยะทาง 3.5 กม. ใช้เวลาประมาณ 2-2.5 ชม.) ควรมีร่างกายที่แข็งแรง ควรออกกำลังกายต่อเนื่อง ประมาณ

2 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง

•

การเดินเท้า ขึ้นยอดดอยผ้าห่มปก ต้องเดินในเวลากลางคืน (เริ่มเดินตอน ตี 4) จำเป็นต้องมีไฟฉายกันทุกคน•

การท่องเที่ยวธรรมชาติ ไม่ควรคาดหวังมากนัก เพราะเราควบคุมธรรมชาติไม่ได้•

www.DoubleEnjoy.com


