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DE-5001 : Camping ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ (3 วนั 2 คนื) 
 

 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที�ยว  
ดอยศกัดิ� สิทธิ� แห่งลา้นนา ... ดอยหลวงเชียงดาว  

เทือกเขาหินปูนที�สูงที�สุดของเมืองไทยและสูงเป็นอนัดบั 3 ของเมืองไทย  
ที�ระดบัความสูง 2,275 เมตรจากระดบันํ1าทะเล ดว้ยระยะการเดินเทา้ 9 กม.  

เตรียมตวัเตรียมใจใหพ้ร้อมแลว้ไปกบัเรา 
 

 

  
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 

 

19.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที�) โดยมีทีมงานบริการในเรื�องกระเป๋า
สมัภาระ ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทีมงานบริการอาหารวา่งและเครื�องดื�มตลอดการเดินทาง 

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี2 ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั2งสิ2น 
 

 

  
อ.แม่แตง - วดัถํ2าเชียงดาว - ปางววั - อ่างสลุง - ดอยหลวงเชียงดาว 

 

เช้า แวะซื1อเสบียง ที� อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จากนั1นเดินทางเขา้สู่ วดัถํ2าเชียงดาว 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ (1) ที�ร้านอาหารหนา้วดัถํ1าเชียงดาว จากนั1นพบคนนาํทางและลูกหาบ แยกสมัภาระที�จะให้
ลูกหาบแบก(ของส่วนตวัแบกเอง) รับขา้วเที�ยง(ขา้วห่อ)และนํ1 าดื�มคนละ 2 ขวด แลว้เตรียมตวันั�งรถไปลงทะเบียน
ที� เขตรักษาพนัธ์สตัวเ์ชียงดาว จากนั1นนั�งรถต่อไปยงั ปางววั จุดที�จะเริ�มตน้เดินเทา้ 

10.00 น. เราตอ้งเริ�มออกเดินก่อน 10.00 น. เสน้ทางเดิน มีความชนัและลื�นในช่วงแรก (ประมาณ 3 ชม. แรก) ระยะทางเดิน
ถึงจุดพกัที� อ่างสลุง รวมทั1งหมด 9 กม. ใชเ้วลาเดินกนั 6-8 ชม. แลว้แต่ความแขง็แรงของแต่ละคน หรือแลว้แต่
ความละเมียดละไมในการถ่ายรูปสองขา้งทางของแต่ละคน ผา่นดอยปิรามดิ ดอยสามพี=น้อง อาหาร
กลางวนั (2) หิวเมื�อไหร่ก็แวะพกัทานไดเ้ลย 
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16.00 น. ถึง อ่างสลุง ตอนบ่ายแก่ๆ พร้อมกบัเตรียมตวัรับอากาศอนัหนาวเยน็ ที�จะมาพร้อมกบัการจากไปของพระอาทิตย ์
ช่วยกนัตั1งแคม้ป์ ที�เชิงดอย ณ ระดบัความสูงประมาณ 1,900 เมตรจากระดบันํ1 าทะเล จากนั1นเตรียมตวัไปดูอาทิตย์
ตกดินบนยอด ดอยหลวงเชียงดาว สิ�งที�ตอ้งเตรียมไปดว้ยคือ กลอ้งถ่ายรูป ไฟฉาย เสื1อกนัหนาว ถุงมือและหมวก
กนัหนาว เพราะตอนเดินลงจะมืดและหนาวมาก 

19.00 น. เดินกลบัแคม้ป์ รับประทานอาหารเยน็ (3) จากนั1น นั�งดูดาวท่ามกลางความหนาว แลว้แยกยา้ยกนัเขา้นอน 
 

 

  
ดอยกิ=วลมเหนือ - ดอยกิ=วลมใต้ 

 

05.00 น. ตื�นแต่เชา้ตรู่ ออกเดินไปดู พระอาทติย์ขึ2นและทะเลหมอก ที� ดอยกิ=วลมเหนือ ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที มีบริการ
อาหารเชา้ (4) ขนมปัง กาแฟ โอวนัติน ร้อนๆ จิบแกห้นาว นั�งรอชมพระอาทิตยขึ์1นและทะเลหมอก สายๆเดินกลบั
แคม้ป์ระหวา่งทางลงมีดอกไมใ้หถ่้ายรูปเยอะมาก 

09.30 น. เดินกลบัลงมาที�แคม้ป์ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (5) จากนั1นเตรียมพร้อมสาํหรับการเดินเที�ยว ดอยกิ=วลมใต้ ตามหาพรรณดอกไม้
แปลกๆมากมาย อาทิ เช่น หรีดเชียงดาว ชมพูเชียงดาว ฟองหินเหลอืง ขาวปั2นฯลฯ จากนั1นเดินกลบัแคม้ป์ 
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ (6) จากนั1นพกัผอ่นตามอธัยาศยั คืนนี1อาจจะมีการนั�งคุยกนัมากขึ1น เพราะเริ�มรู้จกักนัแลว้ 
และที�สาํคญั เราร่วมผจญภยักนัมาพอสมควร น่าจะมีเรื�องคุยกนัยาว...ก่อนแยกยา้ยพกัผอ่นท่ามกลางความหนาว
อีกคืน ... zzzZZZ 

 

 

  
ดอยหลวงเชียงดาว - กรุงเทพฯ 

 

05.30 น. เชา้นี1  เราจะเปลี�ยนบรรยากาศไปดู พระอาทติย์ขึ2นและทะเลหมอก ที� ยอดดอยหลวงเชียงดาวโดยมีฉากหลงั
เป็น ดอยสามพี=น้อง และดอยปิรามดิ 

08.00 น. จากนั1นกลบัมาแคม้ป์ รับประทานอาหารเชา้ (7) เตรียมตวัเก็บสมัภาระ จากนั1นรีบลงจากดอยหลวงเชียงดาว ใช้
เวลาประมาณ 4-5 ชม. ถึงจุดจอดรถ แลว้นั�งรถต่อไปยงัเขตฯ เพื�อแสดงขยะที�นาํกลบัลงมา จากนั1นไป อาบนํ1 าที�วดั
ถํ1าเชียงดาว เปลี�ยนเสื1อผา้ 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวนั (8) จากนั1นเตรียมอาํลาเชียงดาว เดินทางกลบั กทม. โดยจะแวะใหท้านอาหารเยน็แถว
ลาํปาง (มื1อนี1ตามอธัยาศยัครับ) เดินทางถึงกรุงเทพฯ (ประมาณตี 4) โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

************************************ 
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**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี=ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถอื
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

  

 

Join Trip Camping ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
* ราคานี2คํานวณจากอตัรานํ2ามันดีเซลที=ราคาไม่เกนิ 32 บาท / ลติร 

ผู้ใหญ่ 4,500 บาท 

ไม่มีส่วนลดลูกค้าเก่า และ DE Member - บาท 

เด็ก (3-11) ปี ลด 
* พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

500 บาท 

พกัเดี=ยวเพิ=ม 500 บาท 

** ราคานี2ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ=ม 7% 

Private Trip Camping ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน ราคาปกติ 

10 ท่าน ลด ท่านละ 100 บาท 

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอยีดเพิ=มเตมิครับ 

ราคาดังกล่าวรวม 
- ค่ารถตูป้รับอากาศ ไปกลบั กทม. - เชียงใหม่ พร้อมนํ1 ามนัและคนขบั 
- ค่าที�พกั 2 คืน (พกัเตน็ท)์ 
- ค่าอาหาร 8 มื1อ + อาหารวา่ง นํ1 าดื�ม ตลอดการเดินทาง 
- ค่าลูกหาบส่วนกลาง  
- ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที�นาํทาง 
- ค่าธรรมเนียมสถานที�ต่างๆ 
- ค่าสตา๊ฟนาํเที�ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง 
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- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั1งนี1 ขึ1นอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้ตกลง
ของบริษทัประกนัชีวติ 

ราคาดังกล่าวไม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที�ของชาวต่างชาติที�เพิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
- ภาษีมูลค่าเพิ=ม 7% และหัก ณ ที=จ่าย 3% (ในกรณขีอใบกาํกบัภาษ)ี 

ลกัษณะทริป 

Camping ท่ามกลางอากาศหนาวเยน็ และดอกไมน้านาพรรณ เหมาะสาํหรับทุกท่านที�รักธรรมชาติ มีร่างกายและจิตใจที�พร้อมจะ
ลุย มือใหม่ไปได ้เพราะทางเดินไม่ชนัมาก ไม่แนะนาํสาํหรับท่านที�เป็นโรคเกี�ยวกบัขอ้ เข่า และไม่เหมาะกบัเด็กอายตุ ํ�ากวา่ 12 ปี
นะครับ 

สิ=งที=ควรนําไปด้วย 

- ชุดเดินป่า เสื1อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนาํใหใ้ส่กางเกงยนีส์) 
- รองเทา้เดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดสน้หรือผา้ใบก็ได ้แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สาํหรับกนัลื�น) 
- ถุงนอน (ถือเป็นของใชส่้วนตวัที�ควรมีไปเอง แต่ถา้ไม่มีจะจดัหาให)้ 
- หมวก, ถุงมือกนัหนาว, เสื1อกนัหนาว 
- รองเทา้สวมสบาย (ใส่เดินรอบๆแคม้ป์) 
- ไฟฉาย (จาํเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มไีฟฟ้า)  
- ของใชส่้วนตวั 
- ยาประจาํตวั พลาสเตอร์ยา  
- กลอ้งถ่ายรูป 

 

เงื=อนไขการจองและสํารองที=นั=ง 

ทริปในประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนั ถือวา่สละสิทธิ�  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้
ทริปต่างประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 15 วนั ถือวา่สละสิทธิ�  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้
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ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชื=อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

กสิกรไทย 
ยอ่ยเพชรเกษม อเวนิว 

บางแค 
ดบัเบิ1ล เอน็จอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย ์

 

 

 

เงื=อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�กาํหนดไวใ้น
โปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั1นคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึ1น ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิกหรือล่าชา้ของ
เที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึ1นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึ1นได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั1งในและต่างประเทศ 
และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั1งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ� ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั1งสิ1น 
 

เงื=อนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั1งแต่ 30 วนัขึ1นไป คืนเงินทั1งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิ�  ยดึเงินมดัจาํ ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธิ�  ยดึเงินค่าทวัร์ทั1งหมด ในทุกกรณี 

* การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั1นจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้
 
Double Enjoy ขอสงวนสิทธิcในการยกเลกิโปรแกรมทวัร์ในกรณีที= 
1. รถโคช้ - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ที�นั�ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ที�นั�ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 10 ท่าน 
 


