รหัสทัวร์ AD15-02

•
•
•
•

มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้
ที่พกั มาตรฐานระดับ 4 ดาว 2 คืน
รถตู้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยี่ยม

พฤศจิกายน
ธันวาคม

05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28
03-05 / 04-06 / 05-07 / 06-08 / 10-12

วันแรก(1)

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - อุทยานแห่ งชาติห้วยน้าดัง– ปาย

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์ เตอร์สาย
การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
07.25 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 102
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ นาท่านเดินทางโดยรถตูส้ ู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (131 กม.)
นาท่านเดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง’ จุดชมวิวบรรยากาศ มีสภาพป่ าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูง
ชันสลับซับซ้อน เป็ นป่ าต้นน้ าลาธารที่สวยงาม
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิน่
บ่าย
หลังอาหาร นาท่านชมและถ่ายภาพกับ ‘สะพานประวัติศาสตร์ ’ ข้าม
แม่น้ าปาย ที่สร้ างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้น แวะชม ‘กอง
แลน’ หรื อ ‘ปายแคนยอน’ (10 กม.) ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจาก
การทรุ ดตัวของดิ นบนภูเขาสู ง ที่ถูกกัดเซาะเป็ นร่ อ งลึกคล้ายหน้าผา
ติดต่อกันเป็ นบริ เวณกว้าง มีลกั ษณะคล้ายแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่
และยังเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองปาย ‘วัดน้ าฮู’ เป็ นวัดที่
เก่ า แก่ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ งของเมื อ งปาย สั ก การะ ‘หลวงพ่ อ อุ่ น เมื อ ง’
พระพุ ทธรู ปศักดิ์ สิทธิ์ ที่เป็ นที่สักการะของชาวเมือ งปาย ในวัดยังมี
พระเจดี ย์สีทองที่ เรี ยกว่า เจดีย์อัฐิพระสุ พรรณกัลยา ซึ่ งบรรจุอ ัฐิพระ
สุ พรรณกัลยาอยู่อีกด้วย จากนั้นเข้าสู่ ‘หมู่บ้านสันติชล’ หมู่บา้ นของ
ชาวเขาเชื้ อ สายจี น ยูน นานที่ อ พยพเข้ามาตั้งบ้า นเรื อ นอยู่ใ นอ.ปาย
ภายในบริ เวณศูนย์วฒ
ั นธรรมจี นยูนนาน จะมีบ้านดินตั้งเรี ยงรายเป็ น
บ้านจาลองวิถีชีวิตของชาวบ้าน และเปิ ดเป็ นร้านอาหารจีนยูนนาน ร้าน
ขายชา ร้านจาหน่ายของที่ระลึก จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดพระธาตุแม่เย็น’
วัดศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองปายมานาน มีเจดียเ์ ก่าหรื อที่เรี ยกว่า “เจดียพ์ ระธาตุ
แม่เย็น ” เป็ นเจดี ย์ทรงระฆังสี ขาวฐานกลม สู งประมาณ 3 เมตร โดด
เด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดียพ์ ม่า

ค่า

บริ การอาหารมื้อ ค่า ณ ร้ านอาหารท้อ งถิ่น // หลังอาหาร อิส ระให้ท่านเดิ น เล่นที่ ถนนคนเดิ น ชาวเขาและ
ชาวบ้านในอาเภอปายนาสิ นค้ามาขายให้กบั นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็ น เสื้ อผ้า รู ปภาพ โปสการ์ ด ตลอดจนถึง
ร้านอาหารและร้านค้ามากมาย

ที่พัก : Belle Villa Resort, Pai Hotel หรื อ ที่พักระดับใกล้ เคียง
วันที่สอง(2)
เช้า
06.00
08.00

เที่ยง
บ่าย

ม่อนหยุนไหล – ปางอุ๋ง – ภูโคลน – สะพานซูตองเป้
กะเหรี่ยงคอยาว ‘บ้านห้ วยเสื อเฒ่า’ – พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านขึ้นจุดชมวิวแห่ งใหม่ ‘ม่อนหยุนไหล’ สัมผัสกับทะเลหมอกยามเช้าและแสงแรกของวันเห็นทะเลหมอกที่
ถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรื อนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอก
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารจีนม่อนหยุนไหล // หลังอาหาร
เดินทางสู่ ‘ปางอุ๋ง’ (117 กม.) อดีตเขาหัวโล้น และป่ าเสื่ อมโทรม
ที่มีการฟื้ นฟูสภาพป่ า และปลูกป่ าขึ้น รวมถึงสร้ าง “อ่างเก็บน้ า
ปางตอง (ปางอุ๋ง)”ขึ้นตามแนวพระราชดาริ ของในหลวงรัชกาลที่
9 จนทาให้ ทศั นี ยภาพที่เป็ นเอกลักษณ์สวยงามและมีอากาศที่เย็น
ตลอดทั้ งปี ชมทิ ว ทั ศ น์ ที่ แ วดล้ อ ม ไปด้ ว ยทิ ว สน เรี ยงราย
แสงอาทิ ต ย์อ่ อ นๆ และสายหมอกที่ ล อยปกคลุ ม เหนื อ ผิ ว น้ า
สวยงามน่ าประทับ ใจเดิ น ทางไปยัง ‘ภู โ คลน’ (27 กม.) แหล่ ง
น้ าแร่ และโคลนธรรมชาติที่มาจากสายน้ าแร่ ใต้พ้ืนดินซึ่ งอุดมไป
ด้วย แร่ ธาตุ ที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพและผิวพรรณของมนุ ษย์ มี
เวลาให้ท่านได้ทดลองสปาพอกผิวหน้าด้วยโคลนธรรมชาติตาม
อัธยาศัย *** (ค่ าสปาโคลนไม่ รวมในราคาทัวร์ ) จากนั้นแวะชม
‘สะพานซูตองเป้’ (10 กม.) สะพานที่เกิดจาก ความศรัทธาและการ
ร่ วมแรงร่ วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านนับว่าเป็ นสะพาน
ไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความเชื่อกันว่า หากได้มายืนอยู่
กลางสะพานแล้วอธิ ษฐานขอความ ความสาเร็ จใดๆ ก็จะพบกับ
ความสมหวัง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิน่
เดิ นทางสู่ ‘หมู่บ้านห้ วยเสื อ เฒ่ า’ (11 กม.) ชมวิถีชี วิตและความ
เป็ นอยูข่ องชนเผ่าคอยาวซึ่งเป็ นหมู่บา้ นชนเผ่าคอยาวที่อพยพลี้ภยั

ค่า

สงครามเข้ามาอยู่ที่ แม่ ฮ่อ งสอนมานาน โดยดารงชี วิ ตและวัฒ นธรรมแบบดั้งเดิ ม ภายในหมู่บ้านมี ส ถานที่
จาหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึ กต่ างๆ โดยสิ น ค้า
ส่ ว นใหญ่ จะเป็ น พวกผ้ า ทอ เครื่ องประดั บ
จากนั้นนาสมาชิกสักการะ “พระธาตุดอยกองมู ”
(12 กม.) ศาสนสถานคู่บา้ นคู่เมืองแม่ฮ่องสอน ถูก
สร้ า งขึ้ น อยู่บ นยอดเขาสู ง กลางตัว เมื อ ง ชมวิ ว
ทิวทัศน์ ที่งดงามของเมืองแม่ ฮ่องสอนที่ถูกโอบ
ล้อ มด้ว ยภู เขาสู งชัน ชม ‘วัด จองค าและวัด จอง
กลาง’ สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทใหญ่กลาง
เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน ศู น ย์ก ลางของกิ จ กรรมทาง
วัฒนธรรม และประเพณี ของชาวแม่ฮ่องสอน สักการะวิหารหลวงพ่อโต วัดจองกลาง ซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ป องค์
ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พัก : อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน หรื อที่พักระดับใกล้ เคียง
วันที่สาม(3)
เช้า

เที่ยง

แม่ฮ่องสอน – ทุ่งบัวตอง ‘ดอยแม่ อูคอ’– แม่สะเรียง – สวนสนบ่อแก้ว
อุทยานแห่ งชาติออบหลวง - เชียงใหม่ – เดินทางกลับ

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารเดินทางสู่ “ดอยแม่อูคอ” อ.ขุนยวม (91 กม.) ชมทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะบาน
จนเต็มหุ บเขาที่มีพ้ืนที่กว้างขวางกว่า 500 ไร่ บนความสู งประมาณ
1,600 เมตรจากระดับ น้ าทะเล จากนั้นเดิ นทางสู่ อ.แม่สะเรี ยง (131
กม.)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิน่

บ่าย

เดิ น ทางสู่ ‘สถานี ท ดลองปลู ก พัน ธุ์ไ ม้บ่ อ แก้ว ’
หรื อ ‘สวนสนบ่ อ แก้ว ’ (70 กม.) พื้ น ที่ ท ดลอง
ปลูกสนภูเขาชนิ ดต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่ งชาติฯ
น าพัน ธุ์ ม าจากต่ า งประเทศ เช่ น ออสเตรเลี ย
แอฟริ ก าใต้ และไต้ห วัน เพื่ อ ทดลองหาพัน ธุ์ ที่
เหมาะสมมาเป็ นไม้เบิกนา เพื่อปลูกบนป่ าเสื่ อ ม
โทรมบนดอยทางภาคเหนื อ แวะเดินเล่นชมแนว
ป่ าสนที่ เรี ย งราย เป็ นทิ ว แถวทอดยาวในม่ า น
หมอกปกคลุมรับกับแสงอาทิตย์บางๆ ที่สองมา
เกิดเป็ นภาพโรแมนติกน่าประทับใจ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ‘อุทยานแห่ งชาติออบหลวง’ ชมช่องแคบเขาขาด
ที่มีหน้าผาหิ นขนาบลาน้ าแม่แจ่ม ทาให้เกิ ดหุ บเขาผาลึก โดยความลึกของหน้าผาวัดจากสะพานออบหลวงถึง
ระดับน้ าปกติประมาณ 32 เมตรความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ไว้อย่างสวยงามเบื้องล่างเป็ นแม่น้ าที่ไหลคด
เคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ซึ่งช่องเขานี้มีลกั ษณะเป็ นผาสูงชันสมควรแก่เวลา เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ (127 กม.)
19.15 น. นาท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 121
22.35 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดินทางท่ องเที่ยว 2564
วันเดินทาง

05-07 พ.ย. 64
12-14 พ.ย. 64
19-21 พ.ย. 64
26-28 พ.ย. 64
03-05 ธ.ค. 64
04-06 ธ.ค. 64
05-07 ธ.ค. 64
06-08 ธ.ค. 64
10-12 ธ.ค. 64

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
9,990
9,990
9,790
11,990
11,990
11,790
11,990
11,990
11,790
11,990
11,990
11,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790

เด็ก 2-12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
9,490
11,490
11,490
11,490
13,290
13,290
13,290
13,290
13,290

พักท่านเดียว
เพิ่มท่านล่ะ
3,000
3,000
3,000
3,000
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

จานวนลูกค้าออกเดินทางเพียง 6 ท่ าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงใหม่-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ
น้ าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน 4 ดาว 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 400 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของท่าน)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 7,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจอง พร้อมส่งสาเนาบัตรประชาชน (ที่สะกด
ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 7,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กบั ลูกค้า
2. กรณีที่มีการจองต่ากว่า 20 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณีที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ
ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉีดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

