
 
 

RUBY TRAVEL (RUBY CAR RENTAL CO.,LTD.) 
บริษัทรูบี้ คาร์ เร้นท์ทัล จํากัด 

104/2 หมู่ 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
Tel : 053-115801 , 053-115912, 053-288962 

Email : opdom@rubytravel.com  Website : www.rubytravel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสทัวร์ ทัวร์เชียงใหม่  CNX 2016-02 

โปรแกรมทัวร ์ ดอยอินทนนท์ – ม่อนแจม่ 3วัน 2คืน 
 

วันแรก : รับสนามบินส่งโรงแรม                                                                                                        (-/-/-) 
มัคคุเทศก์คอยต้อนรับลูกค้า ณ สนามบินเชียงใหม ่หรือสถานที่ๆ ได้นัดหมายไว้ 
นําท่านเดินทางเก็บสัมภาระ ณ ที่พัก โรงแรมระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า 
เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง : ดอยอินทนนท์ – สูงสุดแดนสยาม - พระมหาธาตุ นภเมทนีดล-พระมหาธาตุ นภพลภูมิสิริ - 
                   โครงการหลวงอินทนนท์ – นํ้าตกวชิรธาร - ถนนคนเดิน หรือ ไนท์บาร์ซ่า                        (B/L/-) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่1)  
08.00 น. พร้อมออกเดินทางออกจากที่พัก มุ่งสูสู่งสดุแห่งสยามดอยอินทนนท์  

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 – 2.5 ชั่วโมง) 
10.30 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ชมป่าดิบดึกดําบรรพ์ ซึ่งน้อยคนนักจะได้สัมผสัธรรมชาติที่
แท้จริงของภูเขาที่สงูทีสุ่ดของประเทศ จะมาฤดูไหนอุณหภูมิก็พร้อมเที่ยวเสมอที่ราว 5 – 18 องศาเซลเซียส 

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ จุดสงูสดุแดนสยาม ชม พระธาตุนภเมทนีดล และ พระธาตุนภพลภูมิสริิ  
เป็นพระธาตทุี่ทางกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมใจสร้างถวายแด่องค์พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจรญิพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2530 และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินนีาถ เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2535 
โดยรอบบริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ทัง้ 2 องค์ สามารถมองเหน็ทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์โดยรอบได้อย่างชัดเจน 
พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ มีรูปทรงคล้ายคลงึกัน คือ มฐีานเป็นรูป 12 เหลี่ยม มรีะเบียงแก้วโดยรอบเป็น 2 ระดับ 
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารรีิกธาตุและพระพุทธรูปบูชา 
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จากนั้นแวะช้อปป้ิงตลาดแม้ว ข้างทาง ทีช่าวบ้านนํา ผกัเมืองหนาว และ ผลไม้ ทัง้สดและอบแห้ง  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร โครงการหลวง (ม้ือที่2)  

   อาหารที่ทําจากพืชผักของโครงการหลวง 
13.30 น. เย่ียมชม โครงการหลวงอินทนนท์ ถูกตัง้เพือ่ส่งเสริมให้ชาวเขาเปลี่ยนอาชีพ จากการปลูกฝิ่นมาเป็น
เกษตรกรรม ภายในโครงการหลวงนั้นมีพรรณไมใ้ห้ชมหลากหลาย เช่น สวนเฟิน สวนกระบองเพชร และไม้ดอกไม้
ประดับเมืองเหนือ อีกทัง้ยังมีร้านอาหารไว้ให้บริการอีกด้วย 
14.30 น. ชม นํ้าตกวชิรธาร เป็นน้ําตกขนาดใหญ่ ตัวน้าํตกอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 750 เมตร ตรงข้ามมี
หน้าผาสงูชัน เรียกว่า "ผาม่อนแก้ว" หรือในภายหลังเรียกว่า "ผาแว่นแก้ว" 
17.30 น. เดินทาถึงตัวเมืองกลับจงัหวัดเชียงใหม ่เดินทางกลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30 น. เดินทางออกจากโรงแรม ไปไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่ หรือ  

- หากลูกค้าเดินทางตรงกับวันเสารส์ามารถไปถนนคนเดินวัวลาย 
- หากลูกค้าเดินทางตรงกับวันอาทิตย์สามารถไปถนนคนเดินท่าแพ 
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 

วันที่สาม : สวนสริิกิต์ิ – ม่อนแจ่ม                                                                                                        (B/L/-) 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่3) 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ดอยสุเทพ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 
09.30 น. เที่ยวชม ศูนยพ์ฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้าฯ จัดทําเป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินนีาถ ลักษณะการจัดสวนของที่นีจ่ะแบ่งพนัธุ์ไมต้ามวงศแ์ละ
ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ รวบรวมพันธุไ์ม้ทัง้ในและต่างประเทศมีทั้งหมด 4 โรงเรือนขนาดใหญ่ และ  
8 โรงเรือนเล็ก อยู่ลึกเข้าไปจากปากทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์ฯ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย เรือนแสดง
ไม้ป่าดิบชื้น (Tropical Rainforest) ,เรือนไม้น้ํา ,เรือนกลว้ยไม้และเฟิร์น (Orchids & Ferns) , เรือนพืชทนแลง้ 
(Arid Plants) , เรือนรวมพรรณบัว (Lotus and Waterlilies) , เรือนแสดงพันธุส์ัปปะรดสี (Bromeliads) ,  
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เรือนแสดงบอนสีและหน้าวัว ,เรือนแสดงส้มกุ้ง , เรือนแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ด่าง ,เรือนแสดงไมไ้ทยหายาก และ 
เรือนแสดงพชืสมุนไพร พพิิธภัณฑ์ธรรมชาติ อาคารจัดแสดงนทิรรศการและสาธติให้ความรู้ทางพชื ธรรมชาติ
วิทยา และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชได้อย่างน่าสนใจ จุดไฮไลทใ์หม ่Canopy Walkway ทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ 
เป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีระยะทางประมาณ 400 เมตร สูง 20 เมตร ซึ่งสามารถชม
ทัศนียภาพที่สวยงาม แบบพาโนราม่า โดยออกแบบให้มคีวามกลมกลืนกับธรรมชาติ โครงสร้างทําจากเหล็กกล้า
แข็งแรง มจีุดชมวิวจากระเบียงย่ืนออกไปด้านข้างและรั้ว เป็นกระจกใสสามารถมองลงไปด้านล่างได้ 
 
 
  
 
 
 
  
11.00 น. ขึ้นจุดชมวิว ม่อนแจ่ม จุดชมวิวไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของเชียงใหม่ ที่เป้นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจาก
เดินทางไม่ไกล สามารถมองเหน็วิวภูเขารอบทิศทาง 360องศา และยังเป้นสถานทีถ่่ายทําภาพยนต์และละครดังๆ
หลายเรื่อง 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่4)แบบบุฟเฟต์ที่ฟาร์มกล้วยไม้ หรือ ร้านข้าวซอยลําดวน สาขา2  
ที่สามารถเลือกทานได้ทั้งข้าวซอย ก๋วยเต๋ียว ขนมจีนนํ้าเงี้ยว ข้าวหมกไก่ 
13.30 น. ซ้ือของฝากจากเชียงใหม่ ที่ร้านของฝาก วนัสนนัท์ หรือ ตลาดวโรรส 
14.30 น. เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ เดินทางกลับโดยสวัสด์ิภาพพร้อมความประทับใจ 
**โปรแกรมน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ โดยถือความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคญั** 

*ราคาน้ียกเว้นช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดที่ราชการประกาศเป็นวันหยดุพิเศษ โดยราคา
จะปรับเปลี่ยนตามราคาของโรงแรม  

วันท่ีเดินทาง  6ท่าน (1รถตู้) 8ท่าน (1รถตู้) 18ท่าน (2รถตู้) 27ท่าน (3รถตู้) 36ท่าน (4รถตู้) 
วันนี้ – 31ต.ค. 59 5,190บาท/ท่าน 4,690บาท/ท่าน 4,500บาท/ท่าน 4,300บาท/ท่าน 4,200บาท/ท่าน 
1 พ.ย. 58 – 14 ธ.ค. 59 
*High Season  

5,500บาท/ท่าน 4,990บาท/ท่าน 4,790บาท/ท่าน 4,600บาท/ท่าน 4,500บาท/ท่าน 

15 ธ.ค. 58 – 15 ม.ค. 60 
*Peak Season 

5,790บาท/ท่าน 5,290บาท/ท่าน 5,090บาท/ท่าน 4,900บาท/ท่าน 4,800บาท/ท่าน 

16 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 60 
*High Season 

5,500บาท/ท่าน 4,990บาท/ท่าน 4,790บาท/ท่าน 4,600บาท/ท่าน 4,500บาท/ท่าน 

1 เม.ย. 59 – 31 ต.ค. 60 5,190บาท/ท่าน 4,690บาท/ท่าน 4,500บาท/ท่าน 4,300บาท/ท่าน 4,200บาท/ท่าน 
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โรงแรมตัวเมืองเชียงใหม่  

 - โรงแรมอิมท่าแพ (ประตูท่าแพ/ถนนคนเดินท่าแพ) 

 - โรงแรมเดอะสมอร์เชียงใหม่ (ไนท์บาร์ซ่า) 

 - โรงแรมโฮเทลเอ็ม (ประตูท่าแพ/ถนนคนเดินท่าแพ) 

 - โรงแรมโรมิน่าแกรนด์ (ถนนคนเดินวัวลาย) 

 - โรงแรมมณีนาราคร (ใกล้ถนนคนเดินวัวลายและไนท์บาร์ซ่า) 

 - โรงแรมใบหยกเจ้า (ถนนนิมมานเหมินทร์) 

 - โรงแรมนิมมานไหม (ถนนนิมมานเหมินทร์) 

 - โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ (ถนนนิมมานเหมินทร์) 

 - โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว (ใกล้ถนนนิมมานเหมินทร์) 

 - โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ (ใกล้ถนนนิมมานเหมินทร์) 

 
ราคาทัวรร์วม 

- ค่ายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับ รวมน้ํามัน ตลอดการเดินทาง 
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง 
- ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบุ 
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ 
- ค่าโรงแรมระดับ 3 ดาว 2คืน พัก ห้องละ 2ท่าน 

 
ราคาทัวรไ์ม่รวม 

- ตั๋วเครื่องบิน 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 

 
หมายเหตุ 
- ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ  
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหารบางมื้อ 
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายก่อนออกเดินทางแล้ว 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด 
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กรณี ยกเลิกการเดินทาง                                                                                                                                                                                          
- ชําระมัดจํา ท่านละ 50%  ณ วันที่ตกลง ซื้อขาย หรือวันทําสัญญา ของค่าทัวร์ 
 ** ชําระด้วยเงินสดเท่านั้น กรณี ถ้าชําระด้วยบัตรเครดิต ทางบริษัทคิดค่าบริการเพิ่ม 3% ** 
- แจ้งล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง   หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์                                                            
- แจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 80 % ของราคาทัวร์                                                
- แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์                                   
** ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
 


