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DE-5301 : ทัวร์ภูสอยดาว ทริปภูสอยดาว ... อุทยานแห่งชาตภูิสอยดาว 
    จ.อุตรดติถ์ (พกัเตน็ท์ 4 วนั 2 คืน) 

 

 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเท่ียว 

ทวัร์ภูสอยดาว ทริปเดินป่าภูสอยดาว ท่องเทีย่วภูสอยดาว 
ทะเลดอกไมใ้นป่าสน ท่ามกลางสายหมอกประดุจดัง่อยูบ่นสรวงสวรรค ์... "อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว" 
พบกบัทุ่งดอกหงอนนาค และพิชิตลานสนสามใบภูสอยดาว ท่ีระดบัความสูง 1,633 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

ดว้ยระยะการเดินเทา้ 6.5 กม. เตรียมตวัเตรียมใจใหพ้ร้อมแลว้ไปกบัเรา 
 

 

  
กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ 

 

21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนท่ี) โดยมีทีมงานบริการในเร่ืองกระเป๋า
สมัภาระ ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ ทีมงานบริการ
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 

22.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
 

 

  
อ.ชาติตระการ - อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว - น า้ตกภูสอยดาว - ลานสนสามใบภูสอยดาว 

 

 

http://www.doubleenjoy.com/Images/Common/DE-Meeting-Point.jpg
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05.00 น. แวะซ้ือเสบียง ท่ี อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จากนั้นเดินทางเขา้สู่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (1) ท่ีร้านอาหารใกลศู้นยบ์ริการนกัท่องเท่ียว พร้อมรับอาหารกลางวนัส าหรับทานระหวา่ง
ทาง แยกของท่ีจะแบกเองกบัใหลู้กหาบ โดยน าสมัภาระท่ีจะใหลู้กหาบแบกใส่ถุงด า ติดป้ายช่ือของแต่ละคน (ไม่
รวมค่าลูกหาบในการแบกสัมภาระส่วนตวั กก.ละ 30 บาท)จากนั้นเตรียมตวัออกเดินเทา้ ข้ึนภูสอยดาว เร่ิมตน้ดว้ย
การเดินเลาะไปตาม น า้ตกภูสอยดาว ช่วงน้ีจะเป็นทางราบ จนกวา่จะไปถึง เนินส่งญาต ิถือเป็นการวอร์มอพั 
ก่อนท่ีจะเจอทางชนั สลบัทางราบ เดินไปเร่ือย ๆ เหน่ือยก็พกั หิวเม่ือไหร่ก็แวะทานอาหารกลางวนั (2) กนัตามใจ
ชอบ ระหวา่งทางจะผา่นเนินมากมาย เช่น เนินปราบเซียน เนินป่าก่อ เนินเสือโคร่ง และเนินสุดทา้ย คือ เนิน
มรณะ ซ่ึงส่วนใหญ่เราจะนัง่พกักนัยาวๆ เพ่ือรวบรวมพลงั ก่อนตะลุยเนินสุดทา้ยข้ึนสนัแป รวมระยะทางประมาณ 
6.5 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 4-6 ชัว่โมง ข้ึนอยูก่บัความแขง็แรงของแต่ละคน เม่ือท่านผา่น เนินมรณะ มาได ้
ท่านก็จะตลึงกบัทุ่งดอกหงอนนาค ท่ีบานเตม็ลานสน ท่ามกลางสายหมอกท่ีสวยงามเกินบรรยาย เรียกไดว้า่หาย
เหน่ือยเลยทีเดียว (หมอกจะไหลมาเป็นสายๆ หลงัเวลาฝนตก เป็นเวลาท่ีสวยงามมากๆ) 

15.00 น. ไดเ้วลาตั้งแคม้ป์บน ลานสน ซ่ึงเราจะส่งมา้เร็วข้ึนไปเตรียมการก่อนแลว้ แต่เตน็ทแ์ละสมัภาระ อาจจะตอ้งรอ
ลูกหาบข้ึนมาก่อน นัง่พกัหายเหน่ือย ก็อิสระในการเท่ียวชมทุ่งดอกไม ้และลานสนบริเวณใกล้ๆ แคม้ป์ หากฟ้าเปิด 
จะสามารถมองเห็นยอดสูงสุดของภูสอยดาว ท่ีความสูง 2,102 เมตร ซ่ึงเป็นเขตของประเทศลาว จากนั้นก็พกัผอ่น
กนัไดต้ามอธัยาศยั ใครจะมาโชวฝี์มือ ช่วยสตา๊ฟท ากบัขา้วก็ไดน้ะครับ แบบวา่ไปกนัแบบมิตรภาพ เหมือนไป
เท่ียวกบัเพ่ือนๆ 

19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ (3) จากฝีมือของพวกเราเอง ... 555 
หลงัอาหารเชิญท่าน พกัผอ่นตามอธัยาศยั (พกัเตน็ท์ มทีีร่องนอน พร้อมฟลายชีท 2 ช้ันกนัฝน) 

 

 

  
น า้ตกสายทพิย์ - หลกัเขตแดนไทยลาว - ทุ่งดอกหงอนนาค - ลานสน 

 

 

06.00 น. ต่ืนแต่เชา้ มาชมววิยามเชา้ ดา้นหนา้แคม้ป์ 

08.00 น. รับประทานทานอาหารเชา้ (4) จากนั้นเตรียมพร้อมส าหรับการเดินเท่ียวน ้ าตกในคร่ึงวนัเชา้ 

09.30 น. ออกเดินทางไปเท่ียวชม น า้ตกสายทพิย์ เป็นน ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดบนลานสน อช.ภูสอยดาว มีประมาณ 5 ชั้น โดยเดิน
ลงไปจากชั้น 1 ถึงชั้น 5 แลว้วนกลบัทางลานสน 
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12.30 น. กลบัมารับประทานอาหารกลางวนั (5) ท่ีแคม้ป์ จากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

14.00 น. ออกเดินเท่ียวชม ทุ่งดอกหงอนนาค และ ลานสน โดยจะพาไปชม หลกัเขตแดนไทยลาว ดว้ย เดินเป็นวงรอบใหญ่ 
จุใจกบัทุ่งดอกหงอนนาค พร้อมข้ึนจุดชมววิ มองไดร้อบทิศทาง แลว้เดินวนกลบัมาท่ีแคม้ป์ (เดินเป็นวงกลม) ตอน
เยน็ใครยงัมีแรงเหลือ จะไปชมพระอาทิตยต์กก็ไดค้รับ 

18.30 น. รับประทานอาหารเยน็ (6) จากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั คืนน้ีอาจจะมีการนัง่คุยกนัมากข้ึน เพราะเร่ิมรู้จกักนัแลว้ 
และท่ีส าคญั เราร่วมผจญภยักนัมาพอสมควร น่าจะมีเร่ืองคุยกนัยาว...ก่อนแยกยา้ยพกัผอ่นเอาแรง zzzzz 

 

 

  
ภูสอยดาว - กรุงเทพฯ 

 

 

06.30 น. อรุณสวสัด์ิ ยามเชา้ ชมสายหมอกกนัก่อนอ าลาภูสอยดาว จากนั้นกลบัมาแคม้ป์ เตรียมตวัเก็บสมัภาระ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (7) จากนั้นรีบลงจากภูสอยดาว ก่อนท่ีแดดจะร้อน อีกอยา่ง เราตอ้งลงไป ทานอาหารเท่ียง
ขา้งล่าง ลงไปชา้ก็ไดท้านชา้...555 

เทีย่ง ลงมาถึงศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว ก็พกัผอ่นใหห้ายเหน่ือย จากนั้นรับประทานอาหารกลางวนั (8)เป็นอาหาร
ประเภทสม้ต า ไก่ยา่ง ตอ้งรอใหค้รบชุดแลว้ทานพร้อมกนั ชุดหน่ึงก็ 6-7 ท่าน หากท่านลงมาเร็ว ก็อาบน ้ าเปล่ียน
เส้ือผา้ก่อน หากลงมาชา้ก็ตอ้งทานขา้วก่อน แลว้ค่อยอาบน ้ า (เห็นใจคนท่ีรอทานขา้ว คงหิวกนัน่ะครับ) 

14.00 น. อ าลา ภูสอยดาว ออกเดินทางกลบั กทม. แวะรับประทานอาหานเยน็ (9) ท่ีพิษณุโลก หลงัจากนั้น ก็มุ่งหนา้กลบั 
กทม. 

24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

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

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือ
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 
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Join Trip ทวัร์ภูสอยดาว ... อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 

ผู้ใหญ่ท่านละ 3,900 บาท 

ไม่มีส่วนลดลูกค้าเก่า และ DE Member - บาท 

เด็ก (3-11) ปี ลด 500 บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่ 500 บาท 

Private Trip ทวัร์ภูสอยดาว 2558 ... อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 

คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน ราคาปกติ 

10 ท่าน ลด ท่านละ 100 บาท 

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอยีดเพิม่เตมิครับ 

ราคาดังกล่าวรวม 
- ค่า รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน ้ ามนัและคนขบั 
- ค่าท่ีพกั 2 คืน (เตน็ท ์ท่ีรองนอน กราวดชี์ท ฟลายชีท 2 ชั้น) 
- ค่าอาหาร 9 ม้ือ 
- ค่าลูกหาบส่วนกลาง 
- ค่าเส้ือกนัฝนแบบล าลอง 
- ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีน าทาง 
- ค่าธรรมเนียมสถานท่ีต่างๆ 
- ค่าสตา๊ฟน าเท่ียวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและขอ้ตกลง
ของบริษทัประกนัชีวติ 

ราคาดังกล่าวไม่รวม 
- ค่าลูกหาบในการแบกสมัภาระส่วนตวั กก.ละ 30 บาท (แยกกนัชัง่ระหวา่งขาข้ึนกบัขาลง) 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 

http://transport.doubleenjoy.com/
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- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

ลกัษณะทริป 
ECO Tour - Camping ท่ามกลางทุ่งดอกไม ้ลานสนและสายหมอก (สายฝนดว้ยในบางคร้ัง) เหมาะส าหรับทุกท่านท่ีรักธรรมชาติ มี
ร่างกายและจิตใจท่ีพร้อมจะลุย ไม่แนะน าส าหรับท่านท่ีเป็นโรคเก่ียวกบัขอ้ เข่า รวมถึงโรคหวัใจดว้ยนะครับ 

ส่ิงทีค่วรน าไปด้วย 
- ชุดเดินป่า เส้ือแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะน าใหใ้ส่กางเกงยนีส์) 
- รองเทา้เดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดสน้หรือผา้ใบก็ได ้แต่ดอกยางหนาและลึกๆ ส าหรับกนัล่ืน) 
- ถุงนอน (ถือเป็นของใชส่้วนตวัท่ีควรมีไปเอง แต่ถา้ไม่มีจะจดัหาให)้ 
- หมวก, ร่มกนัฝน (ส าหรับถ่ายรูป) 
- รองเทา้สวมสบาย (ใส่เดินรอบๆแคม้ป์) 
- เส้ือกนัหนาว ขนาดบางๆ (กลางคืนประมาณ 15-18 องศา) 
- ไฟฉาย (จ าเป็นมาก เพราะขา้งบนไม่มีไฟฟ้า กลางคืนเดินไปหอ้งน ้ าจะมืดมาก) 
- ของใชส่้วนตวั 
- ยาประจ าตวั พลาสเตอร์ยา สเปรยก์นัทากและแมลง 
- กลอ้งถ่ายรูป 

ส่ิงทีค่วรรู้ก่อนไปภูสอยดาว 
- บนภูสอยดาว ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีร้านคา้ ไม่มีร้านอาหาร 
- หอ้งน ้ า เป็นแบบมิดชิด แตต่อ้งตกัน ้ าจากล าธาร ข้ึนมาใชเ้อง ทั้งอาบและขบัถ่าย 
- น ้าด่ืม เป็นน ้ าฝน ผา่นเคร่ืองกรอง สะอาดปลอดภยั (ใครด่ืมน ้ าฝนไม่ได ้ตอ้งเตรียมน ้ าไปเองใหพ้อทั้ง 3 วนั) 
- น ้าใช ้เป็นน ้ าในล าธาร สีอาจจะไม่ใสมากนกั แต่ก็สะอาดปลอดภยั  
- สญัญาณโทรศพัทมื์อถือ มีเฉพาะบางจุดเท่านั้น (GSM, DTAC)  
- ภูสอยดาว มีโอกาสเจอฝนถึง 70% ตอ้งเตรียมใจไปเปียก บางทีเจอฝนทั้งวนัทั้งคืน 
- การเดินป่า ข้ึนเขา ควรมีร่างกายท่ีแขง็แรง ควรออกก าลงักายต่อเน่ือง ประมาณ 1 เดือนก่อนเดินทาง 
- ทางไปน ้ าตก อาจจะมีทากบา้ง แต่ไม่เยอะมาก 
- ภูสอยดาว มีแมลงชนิดหน่ึง ช่ือวา่ "คุ่น" มีเยอะมาก บางท่านอาจจะแพไ้ด ้
- การท่องเท่ียวธรรมชาติ ไม่ควรคาดหวงัมากนกั เพราะเราควบคุมธรรมชาติไม่ได ้

 

เง่ือนไขการจองและส ารองที่น่ัง 
1. วางเงินมดัจ า ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั ตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนั ถือวา่สละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 



บจก. ดบัเบ้ิล 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 

 

 

ทะเบียนเลขท่ี   0125554005216    เลขทะเบียนการท่องเท่ียว  11/05307 

 

ช ำระเงินโดยโอนเข้ำบัญชี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

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

 

เง่ือนไขการเดินทาง 
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั หากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือสถานท่ี ท่ีก าหนดไวใ้น
โปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึน ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น ภยัท่ีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติ การจราจร และ
อุบติัเหตุต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของ
บริษทัฯ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธ์ิ ยดึเงินมดัจ า ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธ์ิ ยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด ในทุกกรณี 

* การเล่ือนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้

Double Enjoy ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่ 
1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 10 ท่าน 
 

 


