
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-5003 : ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี�ยน ซากรุะเมืองไทย (พกัเตน็ท์ 2 วนั 1 คนื) 
 

 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที�ยว 
ตามล่าหาซากุระ และดอกไมเ้มืองหนาว 

ขุนช่างเคี�ยน - ขุนแม่ยะ 
พบกบั ซากุระเมืองไทย ณ สถานีวจัิยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที�สูงขุนช่างเคี�ยน  

และ หน่วยจัดการต้นนํ8าขุนแม่ยะ เตรียมตวัเตรียมใจใหพ้ร้อมแลว้ไปกบัเรา 

 

 

  
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 

 

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที�) โดยมีทีมงานบริการในเรื�องกระเป๋า
สมัภาระ ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.เชียงใหม่ ดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมบริการอาหารวา่งและเครื�องดื�ม 

21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี8 ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั8งสิ8น 
 

 

  
เชียงใหม่ - ขุนช่างเคี�ยน - หน่วยจัดการต้นนํ8าขุนแม่ยะ 

 

05.00 น. ถึง จ.เชียงใหม่ ทาํภารกิจส่วนตวั จากนั?น บริการอาหารเชา้ (1) ชา กาแฟ ร้อนๆแกห้นาว จากนั?นเปลี�ยนเป็นรถ
สองแถวทอ้งถิ�น เดินทางเขา้สู่ สถานีวจิยัและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที�สูงขุนช่างเคี�ยน ใหท่้านไดชื้�นชมกบัความ
งามของซากรุะเมืองไทยที�เรียงรายสองขา้งทางกนัจนเตม็อิ�ม 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.แม่แตง บริการอาหารกลางวนั (2) แวะซื?อเสบียงที�ตลาดแม่มาลยั แลว้มุ่งหนา้สู่หน่วยจดัการ
ต้นนํ8าขนุแม่ยะ 
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14.00 น. เปลี�ยนจากรถตูเ้ป็นรถกะบะ เขา้ไปที�หน่วยจดัการตน้นํ? าฯ ดา้นใน ระยะทางประมาณ 8-9 กม. ช่วยกนัตั?งแคม้ป์ 
จากนั?นพาชมบรรยากาศของดอยสีชมพ ูที�เตม็ไปดว้ย ดอกพญาเสือโคร่ง(ซากรุะเมอืงไทย) ที�บานสะพรั�งเตม็
ทั?งดอย 

18.00 น. บริการอาหารเยน็ (3) ยามคํ�าคืน นั�งคุยนอนคุยทาํความรู้จกักนัเพื�อเพิ�มมิตรภาพของคนรักธรรมชาติ 
 

 

  
หน่วยจัดการต้นนํ8าขุนแม่ยะ - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ 

 

06.00 น. ทาํธุระส่วนตวั บริการชา กาแฟ ร้อนๆ แกห้นาว ชมพระอาทติย์ขึ8น ที�มีฉากหนา้เป็นดอกซากรุะ มีววิดา้นขา้ง
เป็นดอยหลวงเชียงดาว เดินชมความงามของดอยสีชมพ ูและ ถ่ายรูปดอกนางพญาเสือโคร่ง ที�ตอ้งแสงอาทิตย์
ยามเชา้ ดูแลว้ช่างโรแมนติกและสวยงามเกินจะพรรณา 

08.00 น. บริการอาหารเชา้ (4) หลงัจากนั?น ใหเ้วลาอิสระท่านไดส่้ง Postcard ถึงคนรัก หรือจะถ่ายภาพอีกครั? งก่อนอาํลา
ดอยสีชมพ ู

10.00 น. เก็บสมัภาระ ออกเดินทาง ออกจากหน่วยฯ ดว้ยรถกะบะ แลว้เปลี�ยนกลบัเป็นรถตูค้นัเดิม จากนั?น มุ่งหนา้สู่
เชียงใหม่ 

13.00 น. บริการอาหารกลางวนั (5) จากนั?นออกเดินทางกลบั กทม. แวะช็อปปิ? ง ณ กาดทุ่งเกวยีน จ. ลาํปาง 

เยน็ บริการอาหารเยน็ (6) ณ หอ้งอาหารโรงแรมนครเถิน จ.ลาํปาง หลงัอาหาร ออกเดินทางกลบั กทม. ถึงกรุงเทพฯ 
โดยสวสัดิภาพ (ประมาณเที�ยงคืน) พร้อมความประทบัใจ 

 

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

 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถอื
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 
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Join Trip ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี�ยน ซากุระเมืองไทย พญาเสือโคร่ง 
* ราคานี8คํานวณจากอตัรานํ8ามันดีเซลที�ราคาไม่เกนิ 32 บาท / ลติร 

 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,700 บาท  

ไม่มีส่วนลดลูกค้าเก่า และ DE Member - บาท  

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

500 บาท  

พกัเดี�ยวเพิ�ม 200 บาท  

Private Trip ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี�ยน ซากุระเมืองไทย พญาเสือโคร่ง 
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั8นใน ไม่เกนิ 2 จุด) 

คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) 
* เป็นราคาต่อท่าน 
* ไม่มีราคาเด็ก 

8-9 ท่าน ราคาปกติ 

10 ท่าน ลด ท่านละ 100 บาท 

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอยีดเพิ�มเตมิครับ 

อตัรานี8รวม 

- ค่า รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมนํ? ามนัและคนขบั 
- ค่าอาหารที�ระบุในรายการ 6 มื?อ 
- ค่าที�พกั 1 คืน (เตน็ทพ์ร้อมเครื�องนอน ... ถุงนอน+ที�รองนอน) 
- ค่ารถทอ้งถิ�นนาํเที�ยว 
- ค่าธรรมเนียมสถานที�ต่างๆ 
- ค่า Staff นาํเที�ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั?งนี? ขึ?นอยูก่บัเงื�อนไขและ
ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 

  



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 

อตัรานี8ไม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที�ของชาวต่างชาติที�เพิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกาํกบัภาษี) 

ลกัษณะทริป 

Camping โรแมนติก ในดินแดนสีชมพ ู... ซากรุะเมืองไทย สบายๆ กบัวนัพกัผอ่นของทุกท่าน 

สิ�งที�ควรนําไปด้วย 

- ถุงนอนและเครื�องกนัหนาว 
- เสื?อกนัหนาว หมวกและถุงมือ 
- รองเทา้สวมสบาย 
- ครีมกนัแดด 
- ของใชส่้วนตวั 
- ยาประจาํตวั 
- 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 ถือวา่สละสิทธิb  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 ถือวา่สละสิทธิb  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้

ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชื�อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

กสิกรไทย ยอ่ยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดบัเบิ?ล เอน็จอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย ์
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เงื�อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�กาํหนด
ไวใ้นโปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั?นคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิb ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึ?น ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิกหรือล่าชา้
ของเที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึ?นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึ?นได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั?งในและ
ต่างประเทศ และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั?งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิb ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั?งสิ?น 
 

เงื�อนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั?งแต่ 30 วนัขึ?นไป คืนเงินทั?งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิb  ยดึเงินมดัจาํ ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธิb  ยดึเงินค่าทวัร์ทั?งหมด ในทุกกรณี 

* การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั?นจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้
 
Double Enjoy ขอสงวนสิทธิaในการยกเลกิโปรแกรมทวัร์ในกรณีที� 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


