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ทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน
โดยรถตู้ปรับอากาศ
บริการเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)

วันที่2 ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
วันที่3

ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - จุดชมวิวจ่าโบ่ - จุดชมวิวปางมะผ้า - วัดน้าฮู - บ้านสันติชล ถนนคนเดินปาย

วันที่4 ตลาดเมืองปายยามเช้า - Coffee In Love - สะพานประวัตศิ าสตร์ - กาดทุ่งเกวียน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
วันแรก
19.30 น.
20.00 น.
วันที่สอง
05.00 น.

12.30 น.

กรุงเทพฯ - อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.
ฮอด จ.เชียงใหม่
ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ - พระธาตุดอยกองมู
ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน
รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร
เดินทางไป ออบหลวง (UNSEEN) แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ประติมากรรมทางธรรมชาติเขาหินจูบกัน
เดินทางไป สวนสนบ่อแก้ว ต้นสนสองใบ และสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง
รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
เดินทางไป ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ
*ไม่ใช่เทศกาลทุ่งบัวตอง จะเดินทางไปเก็บโปรแกรม ภูโคลน + สะพานซูตองเป้ ก่อนในวันนี้ แล้วเที่ยว
พระตาหนักปางตอง 2 ในวันถัดไป
ดอยแม่อูคอ อยู่ในเขต อ.ขุนยวม ทุ่งบัวตองจะบานสะพรั่ง ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะบานเต็ม
ท้องทุ่งเหลืองอร่าม ต้อนรับทุกสายตาที่มาเยือน
เดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู
และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง กันตามอัธยาศัย
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18.30 น.

วันที่สาม
05.00 น.
07.30 น.

09.30 น.

11.00 น.

15.30 น.
เย็น
วันที่สี่
06.00 น.

08.30 น.

อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมช้อปปิ้ง เดินเล่นที่ ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน และ
เที่ยวชมความงามของ วัดจองกลาง และ หนองจองคา ในยามค่าคืน
จากนั้น Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์
พักห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้าอุ่น
ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - จุดชมวิวจ่าโบ่ - จุดชมวิวปางมะผ้า
วัดน้าฮู - บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย
เดินทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชดาริปางตอง 2 หรือที่รู้จักกันในนามว่า ปางอุ๋ง ซึ่งเปรียบเป็น
Switzerland เมืองไทย ... ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
เดินทางไป บ้านรักไทย รับประทานอาหารเช้า (3) แบบยูนาน
หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวย ๆ บ้านดิน พร้อมชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี
เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
เดินทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นโดย พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก โดย
สะพานแห่งนี้จะเชื่อมระหว่าง สวนธรรมภูสมะ กับ หมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดิน
บิณฑบาต และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมาอีกด้วย
จากนั้นนาท่านไป ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่ง
อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางไป จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่
อิสระอาหารเที่ยง @ชุมชนจ่าโบ
จุดชมวิวจ่าโบ่ จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานที่ฮิตของวัยรุ่นที่ต้องแวะเวียนกันไป
ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นอกจากนั้นยังมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เป็นจุดเด่นของที่นี้อีกด้วย นักท่องเที่ยวที่
เดินทางไปจะต้องมีโอกาสได้ลองลิ่มรส มิเช่นนั้นแล้วถือว่าไปไม่ถึงอย่างแน่นอน
นาท่านเดินทางสู่ อ.ปาย ระหว่างทางพาท่านแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า
เดินทางไป วัดน้าฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนาท่านเดินทางไป บ้านสันติชล ชม
ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชม บ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า
อิสระอาหารเย็น พร้อมให้ท่านได้ท่องราตรีกันที่ ถนนคนเดินปาย ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย จากนั้น
Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ … ZZzzz
ตลาดเมืองปายยามเช้า - Coffee In Love - สะพานประวัติศาสตร์ - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ
ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ทาธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย Check out เตรียมตัวออกเดินทาง
อิสระอาหารเช้า @ตลาดเมืองปายยามเช้า ให้ท่านได้ถ่ายรูป กับบรรยากาศยามเช้าของเมืองปายกัน
อย่างสนุกสนาน
เดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง
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11.00 น.

เย็น

เดินทางไป สะพานประวัติศาสตร์
สะพานประวัติศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้าม
แม่น้าปายและลาเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อาเภอปา
ยจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์”
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
โดยแวะ อิสระอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
และแวะซื้อของฝากคนทางบ้านที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลาปาง
อิสระอาหารเย็น ระหว่างทาง
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ (ประมาณเที่ยงคืน) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัท
จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
เด็กอายุ 4-11 ปี
อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
ราคาท่านละ
12-15 พฤศจิกายน 2563
5,900
5,500
1,200
19-22 พฤศจิกายน 2563
5,900
5,500
1,200
26-29 พฤศจิกายน 2563
5,900
5,500
1,200
04-07 ธันวาคม 2563
6,200
5,900
1,500
30ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564
6,200
5,900
1,500
คาแนะนา สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดกรุงเทพที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จาเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังจุดนัดพบที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่าน
ในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
จุดนับพบที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการเรียกเก็บเซอร์ชาร์จช่วงวันหยุดพิเศษของที่พัก,
มีจานวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ระบุในรายการ ฯลฯ

บริการรับจัดทัวร์ใน และนอกประเทศ แบบคณะส่วนตัว สอบถามได้ที่ 0 2116 6395
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อัตรานี้รวม
 ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ามันและคนขับนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้าอุ่น)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกากับภาษี)
สิ่งที่ควรนาไป
 เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 ครีมกันแดด
 ของใช้ส่วนตัว
 ยาประจาตัว
 กล้องถ่ายรูป
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขการจองและสารองที่นั่ง
1.กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจอง พร้อมส่งสาเนา
บัตรประชาชน (ทีส่ ะกดชื่อ และนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0
2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
35 วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 20 วันทาการ โปรดชาระค่าทัวร์ยอดเต็มจานวน
* หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันทาการ ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจาคืนได้
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*** เมื่อชาระค่ามัดจาแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสาคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่
ที่กาหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิก
หรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันทาการขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันทาการคืนเงิน 50% ของจานวนเงินที่ชาระมาแล้วในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันทาการขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทาการก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่)ต่ากว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่)ต่ากว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่)ต่ากว่า 10 ท่าน
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