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DE031: ทัทร์ดธฬธพนทนนท์ ดธฬธ่านขาน ม่ธนแป่ม ป.เชฟฬนญหม่ 4 ทัน 2 ใมน 
แฯนการเดพนทาน 

 

 

 

 

19.30 น. ปย ดนัดอผ : Big C Extra ลาดอร้าท ซธฬ 7 ธธกเดพนทานด้ทฬ รถตร้ฝรัผธากาถ VIP รย่นญหม่ มย ่น

หน้าสร ่ธยทฬานแห่นชาตพดธฬธพนทนนท์ ธ.ปธมทธน ป.เชฟฬนญหม่ 

20.00 น. ล้ธหมยน !! หากมาช้าเกพนกท่านฟ้ ท่านปะตกทรพฝ และโม่สามารถเรฟฬกร้ธนใ่าเสฟฬหาฬญดๆ โด้ทัน้สพ้น 
 

 

 

05.00 น. เดพนทานถภนปย ดชมทพท กพ่ทแม่ฝาน ฬ่านกาฬลนปากรถตร้ สัมฯัสธากาถธันหนาทเฬฎนขธน ธยทฬานแห่นชาตพ

  ดธฬธพนทนนทท์ าภาระกพปส่ทนตัท แล้ทรธชมอระธาทพตฬ์ขภ้น ระหท่านรธกฎปพผกาแฮ แก้หนาทโฝอลานๆ

  กันก่ธนธพสระธาหารเช้าแผผน่าฬๆ(แซนด์ทพช ขนมฝัน นมถั่ทเหลมธน) 

07.00 น. ปย ดทฟ่สรนทฟ่สยดขธนแดนสฬาม ฬธดดธฬธพนทนนท์ ทฟ่ระดัผใทามสรน 2,565 เมตรปากระดัผน ้าทะเลฝานกลาน 

  ญห้เทลาถ่าฬรรฝกันอธสมใทร 

  น าท่านลนปากดธฬ และแทะนมัสการ อระมหาธาตยเปดฟฬ์ ถ่าฬรรฝทพทสทฬๆ ดธกโม้นามๆ กัผผรรฬากาถ

  ฬามเช้า ทฟ่ท่านต้ธนฝระทัผญปธฬ่านแน่นธน 

09.30 น. ลนปากดธฬธพนทนนท์ แทะ น ้าตกทชพรธาร 

เทฟ่ฬน  ผรพการธาหารกลานทัน (1) ณ ร้านธาหาร 

ผ่าฬ  น าท่านเดพนทานมย ่นหน้าสร่ ธ.ะาน  น าท่านเข้าสร่ทฟ่อัก............................................ท าภารกพปส่ทนตัทตามธัธฬาถัฬ 

เฬฎน  ผรพการธาหารเฬฎน (2) ณ ร้านธาหาร หลันธาหาร 

  ธพสระอักฯ่ธนตามธัธฬาถัฬท่ามกลานธากาถทฟ่หนาทเฬฎน ราตรฟสทัสดพ์ ... zzzzz 
 

  
 

06.30 น. ผรพการธาหารเช้า (3) ณ ห้ธนธาหารขธนฌรนแรมทฟ่อัก 

  น าท่านเดพนทานโฝชม โร่ชา2000 ธฟกหนภ่นปย ดท่ธนเทฟ่ฬททฟ่มฟใทามนดนามเฝ็นปย ดชมอระธาทพตฬ์ขภ้นเใล้า

  สาฬหมธกโด้เหฎนผรรฬากาถขธนรพ้ทลาฬขธนแฝลนชาโล่ระดัผญนมยมสรนโร่ชาสนอันปะธฬร ่ธฬร ่ทานซ้าฬมมธ 

  ก่ธนถภนผ้านนธแล 

ทันแรก  กรยนเทอฯ -ธยทฬานแห่นชาตพดธฬธพนทนนท์ - ป.เชฟฬนญหม่ 

ทันทฟ่สธน สรนสยดแดนสฬามดธฬธพนทนนท์ - อระมหาธาตย - น ้าตกทชพรธาร - ธ.ะาน 

ทันทฟ่สาม โร่ชา 2000 - โร่สตธเผธรฟ่ผ้านนธแล - สถานฟเกษตรดธฬธ่านขาน -บพฌนกพแลนด์ -   

  ขันฌตกดพนเนธร์ -ตลาดโนท์ผาซ่าร์ / ถนนในเดพน 
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น าท่านชม โร่สตรธท์เผธร์รฟผ้านนธแล เฝ็นโร่สตรธท์เผธร์รฟ่ทฟ่ฝลรกตามโหล่ขั้นเฝ็นขั้นผันโดลดหล่ันกันลน

มาหากญนฬามเช้าฝระมาณ 7.30 -08.00 น. ปะโด้อผกัผแสนแดดธย ่นอาดฯ่านสาฬหมธกญนฬามเช้าทฟ่ใลธ

เใลฟฬตามโหล่เขาซภ่ นเฝ็นฉากหลันเฝ็นภาอทฟ่ธผธย ่นและฌรแมนตพกฬพ่นนักและฬันโด้เหฎนทพถฟชฟทพตชาทผ้านทฟ่มาเกฎผ

สตรธท์เผธร์รฟ่ญนฬามเช้าธฟกด้ทฬนธกปากนฟ้ฬันสามารถเลมธกซม้ธสตรธท์เผธร์รฟ่สด โๆด้ปากสทนรสชาตพหทาน

กรธผธร่ธฬเฝ็นขธนะากกลัผผ้าน น าท่านสร ่สถานฟเกษตรดธฬธ่านขาน โฝชม ดธกโม้ อมชฯัก

เมมธนหนาท ธาทพเช่น กะหล ่าฝลฟสฟม่ทน ดธกผ๊ทฬ ดธกท้ธ ดธกนานอญาเสมธฌใร่นและดธกซากยระญฟ่ฝย่ น 

(ขธนแท้) ทฟ่ สทนแฝดสพผ 

ปากนั้นน าท่านสร่ร้านใ้าหน้าสถานฟเกษตรฯ เอม่ธญห้ท่านโด้กระปาฬราฬสร่ชนผท มฟสพนใ้าญห้เลมธกมากมาฬ 

ธาทพเช่น ฯลโม้ธผแห้น, ต้นฌสมสด 

เทฟ่ฬน ผรพการธาหารกลานทัน (4) ณ ร้านธาหาร 

 น าท่านเดพนทานโฝฬัน“บพฌนกพแลนด์”ธาณาปักรโม้หธมบพฌนกพแห่นแรกและแห่นเดฟฬทญนโทฬต้ันธฬร ่ทฟ่ธ าเภธโชฬ

ฝราการปันหทัดเชฟฬนญหม่ฌดฬเนรมพตอม้นทฟ่กท่าร้ธฬโร่ญห้กลาฬเฝ็นเมมธนญฟ่ฝย่ นป าลธนธลันการทั้นฝราสาท

ทธนเสาฌทรพธพนัผร้ธฬต้นสระน ้าขนาดญหญ่สทนเซน็และราฬล้ธมด้ทฬธาใารสโตล์เปแฝนธฟกหลาฬหลันปน

เหมมธนฬกญฟ่ฝย่ นมาโท้ญนเมมธนโทฬเลฬกฎท่าโด้ธพสระเกฎผภาอใทามฝระทัผญปตามธัธฬาถัฬ 

 น าท่าน Check In เข้าทฟ่อัก อักฯ่ธนตามธัธฬาถัฬ 

18.00 น. ผรพการธาหารเฬฎน (5)ขันฌตกดพนเนธร์ 

หลันธาหารน าชม ตลาดโนท์ผาซ่าร์ เลมธกซม้ธสพนใ้าและอักฯ่ธนตามธัธฬาถัฬ 

  น าท่านเดพนทานโฝส่นฌรนแรม (หรฟธ จ่าฬเอผ่มเอฝฬนท่านละ 500 บาท ฯจญภัฬ ตฟ่นเต้น เร้าญจ  

  สัมฯัสชฝทผตสัตท์ป่าธฬ่านญกล้ชผดทฝ่ โนท์ซาฮารฝเทผลด์) 
 

 

07.00 น. ผรพการธาหารเช้า (6) ณ ห้ธนธาหารขธนทฟ่อัก 

 น าท่านเดพนทานโฝ ม่ธนแป่ม ธฬร ่ญนเขต ธ.แม่รพม ป.เชฟฬนญหม่ 
ม่ธนแจ่ม เป็นจภ ดชมทผทบนสันเขาและสามารถมธนทผทภมเขาโด้ 360 ธนถา สมารถชมทผทอระธาทผตขพน้และตก ชมทะเล

หมธกญนช่ทนฤดมหนาท มฝบรผการร้านธาหาร มภมนั่นจผบกาแฮ และชาสมภนโอรสด 7 ชนผด มฝร้านใ้าขธนทฝ่ระลพกชภมชน

จ าหน่าฬสผนใ้าฯลฯลผตตามฤดมกาล นานหัตถกรรมชาทเขา และล้ธเลฟ่ธนโม้ (ฮธมมล่าม้น) ญห้นักท่ธนเทฝ่ฬทโด้ลธนขับ  

หลันปากนั้นน าท่าน น่ันล้ธเลม่ธนโม้ (ฮธมรล่าม้น) และญห้ท่านโด้สัมฯัสถภนผรรฬากาถทฟ่หนาทเฬฎน ปย ดชม

ทพททพททัถน์ทฟ่นดนาม ญห้ท่านโด้ถ่าฬรรฝ ตามธัธฬาถัฬ 

เทฟ่ฬน  ผรพการธาหารกลานทัน (7) ณ ร้านธาหาร 

  ปากนั้นเดพนทานโฝ อระธาตยดธฬสยเทอ 
  พระธาตุดอยสุเทพ เป็นทัดทฝ่มฝใทามส าใัญมากทฝ่สภดญนเชฝฬนญหม่ ซพ่นมฝใทามฌดดเด่นเรผ่มตัน้แต่ทานขพน้อระธาตภเป็นบรรโด

  นาใ 7 เถฝฬร ก่ธปมน ภาฬญนทัดจะอบเจดฝฬ์ทรนเชฝฬนแสน ฐานสมน ฬ่ธมภมระฆันทรนแปดเหลฝ่ฬม ปผดด้ทฬทธนจันฌก 2 ช้ัน 

  ซพ่นก่ธสร้านตามถผลปะล้านนา ธฝกทัน้ฬันเป็นจภ ดชมทผทขธนเมฟธนเชฝฬนญหม่โด้ธฬ่านชัดเจน 

 น าท่านเดพนทานโฝ อระธาตยดธฬใ า เฝ็นทัดทฟ่ เก่าแก่ทฟ่สยดญนปันหทัดเชฟฬนญหม่ญห้ท่านโด้นมัสการ ธธพษฐาน

ขธอร หลทนอ่ธทันญป ทฟ่มฟชม่ ธเสฟฬนฌด่นดันมากด้านญห้ฌชใลาภธฬ่านรทดเรฎทกัผในทฟ่มาขธอร 

 น าท่านธธกเดพนทานปาก มย ่นหน้าสร ่กาดทย่นเกทฟฬน ป.ล าฝาน แทะซม้ธขธนะากในทานผ้าน 

เฬฎน ธพสระธาหารเฬฎน ตามธัธฬาถัฬ ณ ร้านธาหารระหท่านการเดพนทาน 

ทันทฟ่สฟ่  ม่ธนแป่ม - อระธาตยดธฬสยเทอ - อระธาตยดธฬใ า - กาดทย่นเกทฟฬน - กรยนเทอฯ 
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 น าท่านเดพนทานกลัผ กรยนเทอฯ เดพนทานถภน กรยนเทอฯ ฝระมาณตฟ 2 ฌดฬสทัสดพภาอ อร้ธมใทาม

ฝระทัผญป 

สพ้นสยดการญห้ผรพการ 

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

**หมาฬเหตย: ฌฝรแกรมและราใาสามารถเฝลฟ่ฬนแฝลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแป้นญห้ทราผล่ทนหน้าทานผรพษัทปะถมธ

ฯลฝระฌฬชน์ขธนลรกใ้าเฝ็นส าใัญ 

ทันเดพนทาน ราใาฯร ้ญหญ่ท่านละ 
เดฎกธาฬย 4-11 ฝฟ   

ราใาท่านละ 
อักเดฟ่ฬท 

05-08 มฟนาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

12-15 มฟนาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

19-22 มฟนาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

26-29 มฟนาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

03-06 เมษาฬน 2563 7,200 6,900 2,000 

11-14 เมษาฬน 2563 7,200 6,900 2,000 

16-19 เมษาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 

23-26 เมษาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 

30 เมษาฬน - 03 อฤษภาใม 2563 7,200 6,900 2,000 

07-10 อฤษภาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

14-17 อฤษภาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

21-24 อฤษภาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

28-31 อฤษภาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

04-07 มพถยนาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 

11-14 มพถยนาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 

18-21 มพถยนาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 

25-28 มพถยนาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 

03-06 กรกฎาใม 2563 7,200 6,900 2,000 

09-12 กรกฎาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

16-19 กรกฎาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

23-26 กรกฎาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

30 กรกฎาใม - 02 สพนหาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

06-09 สพนหาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

13-16 สพนหาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

20-23 สพนหาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

27-30 สพนหาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

03-06 กันฬาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 
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10-13 กันฬาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 

17-20 กันฬาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 

24-27 กันฬาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 

01-04 ตยลาใม 2563 7,200 6,900 2,000 

08-11 ตยลาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

15-18 ตยลาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

22-25 ตยลาใม 2563 7,200 6,900 2,000 

29 ตยลาใม - 01 อฤถปพกาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 

05-08 อฤถปพกาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 

12-15 อฤถปพกาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 

19-22 อฤถปพกาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 

26-29 อฤถปพกาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 

04-07 ธันทาใม 2563 7,200 6,900 2,000 

10-13 ธันทาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

17-20 ธันทาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

24-27 ธันทาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

30 ธันทาใม 2563 - 02 มกราใม 2564 7,200 6,900 2,000 

07-10 มกราใม 2564 6,900 6,700 1,500 

14-17 มกราใม 2564 6,900 6,700 1,500 

21-24 มกราใม 2564 6,900 6,700 1,500 

28-31 มกราใม 2564 6,900 6,700 1,500 

 

ราฬละเธฟฬดธัตราใ่าผรพการ 
 

ลักษณะการเข้าอัก 

ราใาขภ้นธฬร ่กัผช่ทนเทถกาล และทันหฬยดนักขัตฤกษ์  
ราใา 

ฯร ้ญหญ่ อัก 2 ท่าน ราใาท่านละ 6,900 (ราใาเรพ่มต้น) 

เดฎก อักกัผฯร ้ญหญ่ 1 ท่าน ราใาท่านละ *ธาฬย 4-11 ฝฟ 6,700 

เดฎก อักกัผฯร ้ญหญ่ 2 ท่าน (มฟเตฟฬน) ราใาท่านละ 6,700 

เดฎก อักกัผฯร ้ญหญ่ 2 ท่าน (โม่มฟเตฟฬน) ราใาท่านละ 5,900 

ฯร ้ญหญ่ อักเดฟ่ฬท ราใาท่านละ 1,500 
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เนม่ธนโขการปธน มัดป าท่านละ 2,000 ผาท 
*** เมม่ธช าระใ่ามัดป าแล้ทถมธท่ารัผทราผเนม่ธนโขการปธนทัทร์ทยกฝระการ *** 

ส่ทนทฟ่เหลมธป่าฬก่ธนเดพนทาน 7 ทัน 
 

ธัตรานฟ้รทม 

 ใ่ารถตร้ฝรัผธากาถ VIP 9 ทฟ่นั่น อร้ธมน ้ามันและในขัผน าเทฟ่ฬทตลธดการเดพนทาน 

 ใ่าทฟ่อัก 2 ใมน (ห้ธนละ 2-3 ท่าน แธร์ ทฟทฟ น ้าธย ่น) 

 ใ่าธาหารทฟ่ระผย ญนราฬการ 7 มม้ธ 

 ใ่าฬานอาหนะท้ธนถพ่น 

 ใ่าธรรมเนฟฬมเข้าชมสถานทฟ่ต่านๆ 

 ใ่ามัใใยเทถก์น าเทฟ่ฬทตลธดการเดพนทาน 

 ใ่าฝระกันธยผัตพเหตยทนเนพนฝระกันท่านละ 1,000,000 ผาท / ใ่ารักษาอฬาผาล 500,000 ผาททั้นนฟ้ขภ้นธฬร ่กัผ

เนม่ธนโขและข้ธตกลนขธนผรพษัทฝระกันชฟทพต 

 

ธัตรานฟ้โม่รทม 

× ใ่าญช้ป่าฬส่ทนตัทนธกเหนมธปากทฟ่ระผย ญนราฬการ 

× ใ่าธรรมเนฟฬมเข้าสถานทฟ่ขธนชาทต่านชาตพทฟ่ เอพ่มเตพมตามการป่าฬปรพน 

× ภาษฟมรลใ่าเอพ่ม 7% และหักณทฟ่ป่าฬ 3% (ญนกรณฟขธญผก ากัผภาษฟ) 

×  

สพ่นทฟ่ใทรน าโฝ 

 เสม้ธกันหนาท หมทกและถยนมมธ 

 ถยนนธน (ถมธเฝ็นขธนญช้ส่ทนตัททฟ่ใทรมฟโฝเธน แต่ถ้าโม่มฟปะปัดญห้) 

 รธนเท้าสทมสผาฬ, รธนเท้ารัดส้น 

 ใรฟมกันแดด 

 ขธนญช้ส่ทนตัท 

 ฬาฝระป าตัท 

 กล้ธนถ่าฬรรฝ 

เนม่ธนโขการปธนและส ารธนทฟ่น่ัน 

1. ทานเนพนมัดป าภาฬญน 48 ชม. หลันการปธนท่านละ 2,000 ผาทหรมธ 50% ขธนราใาเตฎม 

2. ช าระส่ทนทฟ่เหลมธก่ธนทันเดพนทานธฬ่านน้ธฬ 10 ทัน 

3. หากปธนก่ธนทันเดพนทานน้ธฬกท่า 10 ทันต้ธนช าระเตฎมป านทน 100% 

4. หากโม่ช าระส่ทนทฟ่เหลมธก่ธนทันเดพนทาน 7 ทันถมธท่าสละสพทธพ์และโม่สามารถเรฟฬกเนพนมัดป าใมนโด้ 

 

 



 

 

[พิมพท์ี่น่ี] 

 

เนม่ธนโขการเดพนทาน 

1. ฌฝรแกรมและราใาสามารถเฝลฟ่ฬนแฝลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแป้นญห้ทราผล่ทนหน้า 

2. ทานผรพษัทปะถมธฯลฝระฌฬชน์และใทามฝลธดภัฬขธนลรกใ้าเฝ็นส าใัญหากท่านโม่สามารถท่ธนเทฟ่ฬทโด้ตามเทลาหรมธ

สถานทฟ่ทฟ่ก าหนดโท้ญนฌฝรแกรมหรมธโม่ญช้ผรพการส่ทนญดส่ทนหนภ่นอร้ธมใณะทัทร์ท่านโม่สามารถเรฟฬกร้ธนใ่าผรพการญนส่ทน

นั้นใมนโด้ 

3. ผรพษัทฯขธสนทนสพทธพ์โม่รัผฯพดชธผต่ธใ่าญช้ป่าฬญดๆทฟ่ธาปเกพดขภ้นด้ทฬเหตยสยดทพสัฬเช่นการถรกฝฎพเสธการเข้าเมมธนการ

ฬกเลพกหรมธล่าช้าขธนเทฟ่ฬทผพนภัฬทฟ่ธาปเกพดขภ้นตามธรรมชาตพการปราปรและธย ผัตพเหตยต่านๆทฟ่ธาปเกพดขภ้นโด้รทมถภนเหตยการณ์

ทานการเมมธนทั้นญนและต่านฝระเทถและเหตยการณ์ธม่นๆทฟ่ธฬร ่นธกเหนมธการรัผฯพดชธผขธนผรพษัทฯ 

4. ญนกรณฟทฟ่กธนตรทปในเข้าเมมธนทั้นทฟ่กรยนเทอฯและญนต่านฝระเทถฝฏพเสธมพญห้เดพนทานธธกหรมธเข้าฝระเทถทฟ่ระผย ญนราฬการ

ผรพษัทฯขธสนทนสพทธพ์ทฟ่ปะโม่ใมนใ่าผรพการโม่ท่ากรณฟญดๆทั้นสพ้น 

เนม่ธนโขการฬกเลพกการเดพนทานขธนท่าน 

***กรณฟทฟ่ลรกใ้าฬกเลพกการเดพนทาน โม่สามารถใมนเนพนโด้ทยกกรณฟ*** 

ขธสนทนสพทธพ์ญนการฬกเลพกฌฝรแกรมทัทร์ญนกรณฟทฟ่ 

1. รถฌใ้ช - ใณะปธนป านทน(ฯร ้ญหญ่)ต ่ากท่า 30 ท่าน 

2. รถตร้ 10 ทฟ่นั่น - ใณะปธนป านทน(ฯร ้ญหญ)่ต ่ากท่า 8 ท่าน 

3. รถตร้ 13 ทฟ่นั่น - ใณะปธนป านทน(ฯร ้ญหญ)่ต ่ากท่า 10 ท่าน 

 
 

 

 

 


