
บจก. ดบัเบิ
ล เอ็นจอย ทราเวล 
 300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-3791168  Fax: 02-3791163 (อตัโนมัต)ิ   

Mobile: 086-306-5572, 090-568-3080, 082-499-2007  
   Website: www.DoubleEnjoy.com E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

 

ทะเบียนเลขที�   0125554005216    เลขทะเบียนการท่องเที�ยว  11/05307 

DE-5002 : ทัวร์ดอยอนิทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยผ้าห่มปก  
   จ.เชียงใหม่ (พกัเตน็ท์ 4 วนั 2 คนื) 

 

Double Enjoy  ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที�ยว 3 วนั เที,ยว 3 ดอย 
ดอยอนิทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 

สูงสุดแดนสยาม ... ดอยอนิทนนท์ 
พิชิตดอยสูงอนัดบัสอง ... ดอยผ้าห่มปก 

และชมดอกไมเ้มืองหนาว ... ดอยอ่างขาง 
เตรียมตวัเตรียมใจใหพ้ร้อมแลว้ไปกบัเรา 

 

 

  

กรุงเทพฯ - กิ,วแม่ปาน (ดอยอนิทนนท์) 

 

19.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที�) โดยมีทีมงานบริการในเรื�องกระเป๋า
สมัภาระ ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ อุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม่ 

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี4 ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั4งสิ4น 
 

 

  

กิ,วแม่ปาน - สูงสุดแดนสยาม ดอยอนิทนนท์ - พระมหาธาตุ - นํ4าตกวชิรธาร -  
ดอยอ่างขาง - ขอบด้ง 

 

05.00 น. ถึงจุดชมววิ กิ,วแม่ปาน ยา่งกายลงจากรถตู ้สมัผสัอากาศอนัหนาวเยน็ของ อุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ ทาํ
ภาระกิจส่วนตวั แลว้รอชมพระอาทิตยขึ์Bน ช่วงนีB  ก็จิบกาแฟ แกห้นาวไปพลางๆกนัก่อน บริการอาหารเชา้ (1) แบบ
ปิคนิค แซนดว์ชิ ขนมปัง นมถั�วเหลือง 

07.00 น. นาํท่านขึBนสู่ จุดที�สูงที�สุดของแดนสยาม ยอดดอยอนิทนนท์ ที�ระดบัความสูง 2,565 เมตรจากระดบันํB าทะเลปาน
กลาง ถ่ายรูปกนัพอสมควร นาํท่านลงจากดอย และแวะนมสัการ พระมหาธาตุเจดย์ี ถ่ายรูปววิสวยๆ ดอกไมง้ามๆ 
กบับรรยากาศยามเชา้ ที�ท่านตอ้งประทบัใจอยา่งแน่นอน 

09.30 น. ลงจาก ดอยอินทนนท ์แวะ นํ4าตกวชิรธาร 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (2) ขา้วซอยร้านดงัในเมืองเชียงใหม่ 

13.00 น. มุ่งหนา้สู่ อ.ฝาง จากนัBนเตรียมพร้อมกบัการพิชิตโคง้ ไต่ระดบัความสูงกบัโคง้พบัผา้ เพื�อขึBน ดอยอ่างขาง นาํท่าน
เขา้สู่ที�พกั (เตน็ท ์พร้อมเครื�องนอน หลงัละ 2-3 ท่าน) ทาํภารกิจส่วนตวัตามอธัยาศยั 
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17.00 น. เตรียมเครื�องกนัหนาวใหพ้ร้อม เสืBอกนัหนาว หมวก ถุงมือ ผา้พนัคอ และไฟฉาย เดินทางไปยงัขอบด้ง ซึ�งเป็นจุด
ชมพระอาทิตยต์ก บริการอาหารเยน็ (3) หลงัอาหารปล่อยอิสระถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยั หลงัพระอาทิตยต์กกลบัสู่ที�
พกัท่ามกลางอากาศที�หนาวเยน็ จากนัBนพกัผอ่นตามอธัยาศยั ... zzzzz 

 

 

  

ขอบด้ง - สถานีเกษตรดอยอ่างขาง - สวนส้มธนาธร - ดอยผ้าห่มปก 

 

05.30 น. บริการอาหารเชา้ (4) ณ ร้านอาหารบริเวณขอบดง้ เป็นกาแฟ โอวลัติน ชาร้อน โจ๊ก ปาท่องโก๋ ตามดว้ยซาลาเปา
และหมั�นโถ มีใหท้านกนัแบบไม่อัBนเลยทีเดียว จากนัBนก็รอเวลาพระอาทิตยขึ์Bน ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร นาํ
ท่านสู่ สถานี เกษตรดอยอ่างขาง ไปชม ดอกไม้ พชืผกัเมอืงหนาว อาทิเช่น กะหลํ�าปลีสีม่วง ดอกบ๊วย ดอกทอ้ 
ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกซากรุะญี�ปุ่น (ของแท)้ ที� สวนแปดสิบ จากนัBนนาํท่านสู่ร้านคา้หนา้สถานีเกษตรฯ 
เพื�อใหท่้านไดก้ระจายรายสู่ชนบท มีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ผลไม้อบแห้ง, ต้นโสมสด 

10.30 น. นาํท่านลงจากดอยอ่างขาง แลว้มุ่งสู่ สวนส้มธนาธร สวนสม้ที�ใหญ่ที�สุดของ อ.ฝาง ซึ�งเป็นแหล่งปลูกสม้สายนํB าผึBง 
และยงัมีสถานที�ที�เคยเป็นฉากถ่ายทาํหนงัหรือละครบางเรื�องดว้ย บริการอาหารกลางวนั (5) จากนัBนนาํท่านเปลี�ยน
รถ เป็นกระบะ 4WD มุ่งสู่ ลานกางเตน็ทด์อยกิ�วลม อช. ดอยผ้าห่มปก ซึ�งตอนนีBไดเ้ปลี�ยนชื�อใหม่เป็น ดอยฟ้าห่ม
ปก แลว้ ระหวา่งทางจะแวะจุดชมววิใหถ่้ายรูป และเมื�อถึงลานกางเตน็ท ์นาํท่านเขา้สู่ที�พกั @ดอยกิ�วลม (เตน็ท ์
พร้อมเครื�องนอน หลงัละ 2-3 ท่าน) ทาํภารกิจส่วนตวัตามอธัยาศยั 

18.00 น. บริการอาหารเยน็ (6) แบบง่ายๆสไตลแ์คมป์ปิB ง พกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะมานั�งร่วมวงสนทนากนัก็ได ้แต่อยา่
ดึกมากนกั เพราะพรุ่งนีB เราจะตอ้งตื�นกนัตัBงแตตี่ 3 ครึ� ง เพื�อพิชิตยอดดอยที�สูงเป็นอนัดบั 2 ของประเทศไทย 

 

 

  
ยอดดอยผ้าห่มปก - นํ4าพุร้อนแม่ฝาง - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ 

 

03.30 น. ตื�นนอนตัBงแต่ไก่ยงัไม่โห่ บริการกาแฟ โอวลัติน และขนมวา่ง ก่อนเดินเทา้เพื�อขึBน ยอดดอยผ้าห่มปก ที�ระดบั
ความสูง ประมาณ 2,285 เมตรจากระดบันํB าทะเลปานกลาง โดยมีเจา้หนา้ที�ของอุทยานฯ นาํทางพาขึBนไป ชมพระ
อาทติย์ขึ4น และอาจจะได ้ชมทะเลหมอก ท่ามกลางบรรยากาศที�หนาวเยน็ของขนุเขา ดื�มดํ�ากบัธรรมชาติอนัสดชื�น
ที�ไม่สามารถหาไดจ้ากเมืองหลวง จนพอใจ แลว้ก็เตรียมตวัเดินเทา้กลบัลงไปยงัลานกลางเตน็ทด์อยกิ�วลม 

  ระหวา่งทางที�เดินกลบัก็จะผา่นป่าหลายรูปแบบ และทางลงอนัแสนหวาดเสียว แต่ก็แฝงไปดว้ย ความงดงามและ
ตื�นเตน้ ผา่น “ม่อนวดัใจ” ซึ�งมองไม่เห็นตอนขาขึBน แลว้อาจจะงงเลก็นอ้ยวา่เราขึBนไปไดอ้ยา่งไร 

08.00 น. บริการอาหารเชา้ (7) จากนัBนก็เก็บสมัภาระ เพื�อลงจากดอยกิ�วลม 

10.30 น. ถึง นํ4าพุร้อนแม่ฝาง อิสระในการปฎิบติัภาระกิจส่วนตวั ใครจะอาบนํB าแร่ก็มีบริการ(ไม่รวมในค่าใชจ่้าย) ถ่าย
สมัภาระสู่รถตูค้นัเดิม บริการอาหารกลางวนั (8) 
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13.00 น. ออกเดินทางจาก อช. ดอยผ้าห่มปก ออกเดินทางสู่ กาดทุ่งเกวยีน จ.ลาํปาง แวะซืBอของฝากคนทางบา้น 

เยน็ บริการอาหารเยน็ (9) ณ หอ้งอาหารโรงแรมนครเถิน จ.ลาํปาง หลงัอาหาร ออกเดินทางกลบั กทม. ถึงกรุงเทพฯ 
เดินทางถึงกรุงเทพฯ (ประมาณตี 2) โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

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

**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี,ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถอื
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

  

 

 

Join Trip ทวัร์ดอยอนิทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยผ้าห่มปก 
* ราคานี4คํานวณจากอตัรานํ4ามันดีเซลที,ราคาไม่เกนิ 32 บาท / ลติร 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,800 บาท 

สมาชิก (DE Member) 5,500 บาท 

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

500 บาท 

พกัเดี,ยวเพิ,ม 500 บาท 

** ราคานี4ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ,ม 7% 

Private Trip ทวัร์ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยผ้าห่มปก 
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั4นใน ไม่เกนิ 2 จุด) 

คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) 
* เป็นราคาต่อท่าน 
* ไม่มีราคาเด็ก 

8 ท่าน ราคาปกติ 

9 ท่าน ลด ท่านละ 100 บาท 

** มากกว่า 9 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอยีดเพิ,มเติม
ครับ 
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ราคาดังกล่าวรวม 

- ค่า รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมนํB ามนัและคนขบั 
- ค่าที�พกั 2 คืน (เตน็ทพ์ร้อมเครื�องนอน) 
- ค่าอาหาร 9 มืBอ + ค่าอาหารวา่ง นํB าดื�มและขนมตลอดการเดินทาง 
- ค่าธรรมเนียมสถานที�ต่างๆ 
- ค่ายานพาหนะทอ้งถิ�น 
- ค่าสตา๊ฟนาํเที�ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัBงนีB ขึBนอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้ตกลง
ของบริษทัประกนัชีวติ 

ราคาดังกล่าวไม่รวม 

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

ลกัษณะทริป 

พิชิตสูงสุดแดนสยาม ... ดอยอินทนนท ์Camping ท่ามกลางอากาศหนาวเยน็ บนดอยที�มีความสูงเป็นอนัดบั 2 ของประเทศไทย 
และดอกไมน้านาพรรณที�ศูนยเ์กษตรที�สูง ดอยอ่างขาง เหมาะสาํหรับทุกท่านที�รักธรรมชาติ มีร่างกายและจิตใจที�พร้อมจะลุย เที�ยว
แบบธรรมชาติ 

สิ,งที,ควรนําไปด้วย 

- รองเทา้ผา้ใบ หรือรัดสน้ ก็ได ้แต่ดอกยางหนา กนัลื�น 
- ถุงนอน (ถือเป็นของใชส่้วนตวัที�ควรมีไปเอง แต่ถา้ไม่มีจะจดัหาให)้ 
- หมวก, ถุงมือกนัหนาว, เสืBอกนัหนาว 
- รองเทา้สวมสบาย (ใส่เดินรอบๆแคม้ป์) 
- ไฟฉาย (จาํเป็นมาก) 
- ของใชส่้วนตวั 
- ยาประจาํตวั พลาสเตอร์ยา 
- กลอ้งถ่ายรูป 

สิ,งที,ควรรู้ก่อนไป ทวัร์ดอยอินทนนท์ อ่างขาง ผ้าห่มปก 

- โปรแกรมทวัร์นีB  เป็นโปรแกรมแคม้ป์ปิB ง คนที�ไปจะตอ้งเป็นนกัเที�ยวที�ลุยพอสมควร 
- ร้านอาหารบางมืBอ คนจะเยอะมาก อาจจะเจอปัญหาการรอคิว 
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- หอ้งนํB าของอุทยาน มาตรเดียวกนัทัBงหมด แตค่วามสะอาดไม่เท่ากนั 
- การนอนเตน็ทใ์นฤดูหนาว จะหนาวมากๆ อาจจะตอ้งเตรียมอุปกรณ์กนัหนาวเพิ�มเติม (ในกรณีที�เป็นคนขีBหนาว) 
- การเดินเทา้ ขึBนยอดดอยผา้ห่มปก (ระยะทาง 3.5 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2-2.5 ชม.) ควรมีร่างกายที�แขง็แรง ควรออกกาํลงักาย
ต่อเนื�อง ประมาณ 2 สปัดาห์ ก่อนเดินทาง 
- การเดินเทา้ ขึBนยอดดอยผา้ห่มปก ตอ้งเดินในเวลากลางคืน (เริ�มเดินตอน ตี 4) จาํเป็นตอ้งมีไฟฉายกนัทุกคน 
- การท่องเที�ยวธรรมชาติ ไม่ควรคาดหวงัมากนกั เพราะเราควบคุมธรรมชาติไม่ได ้

 

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 ถือวา่สละสิทธิd  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 ถือวา่สละสิทธิd  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้

ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชื,อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

กสิกรไทย ยอ่ยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดบัเบิBล เอน็จอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย ์
 

 

เงื,อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�กาํหนดไวใ้น
โปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนัBนคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิd ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึBน ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิกหรือล่าชา้ของ
เที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึBนตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึBนได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทัBงในและต่างประเทศ 
และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทัBงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิd ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัBงสิBน 
 

 
 



บจก. ดบัเบิ
ล เอ็นจอย ทราเวล 
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เงื,อนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัBงแต่ 30 วนัขึBนไป คืนเงินทัBงหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิd  ยดึเงินมดัจาํ ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธิd  ยดึเงินค่าทวัร์ทัBงหมด ในทุกกรณี 

* การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัBนจะไม่สามารถเลื�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 
 


