HP104 แม่ ฮ่องสอน ปาย ออบหลวง สวนสนบ่ อแก้ ว
ถํา้ แก้ วโกมล ปางอุ๋ง ภูโคลน กะเหรี่ยงคอยาว ถํา้ ลอด ห้ วยนํา้ ดัง

Coffee in Love

กําหนดการเดินทาง:

เทศกาลทุ่งดอกบัวตอง วันที่ 10-14 พ.ย. // 17-21 พ.ย. // 24-28 พ.ย. // วันพ่อ 2-6 ธ.ค.
วันรัฐธรรมนูญ 9-13 ธ.ค. // วันที่ 15-19 ธ.ค. // 22-26 ธ.ค. 59 // เทศกาลปี ใหม่ 30-3 ม.ค. 60

วันแรก
17.00 น.
18.00 น.

กรุ งเทพฯ – อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
พร้ อมเดิ นทางสู่ อ.ฮอด จ.เชี ยงใหม่ มัคคุ เทศก์และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมบริ การอาหารค่า (มื้อที่ 1) บนรถ อาหารกล่อง

วันทีส่ อง
06.00 น.

ออบหลวง – สวนสนบ่ อแก้ว - ถํา้ แก้วโกมล – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – พระธาตุดอยกองมู – แม่ ฮ่องสอน
อรุ ณสวัสดิ์ ยามเช้า ณ อ.ฮอด จ.เชี ยงใหม่ อิสระให้ท่านทาภารกิ จส่ วนตัว พร้ อมบริ การอาหารเช้า ณ (มื้อที่ 2)
อุทยานแห่ งชาติออบหลวง หลังอาหาร นาท่านชม ออบหลวง (UNSEEN THAILAND) หรื อ แกรนด์ แคนย่ อน
เมืองไทย พร้อมชมตานานก้อนหิ นจูบกัน ซึ่ งเกิดจากความมหัศจรรย์ของสายน้ าที่มีอณุ ภาพรุ นแรง สามารถกัด
เซาะหิ นผาอันแข็งแกร่ งให้กลายเป็ นช่องโหว่แยกออกจากกัน มองเห็นราวกับว่าก้อนหิ นทั้งสองกาลังหันหน้า
จูบ กัน จากนั้นเที่ ยวชม สวนสนบ่ อ แก้ ว ชมและถ่ า ยรู ปกับป่ าสนสามใบที่ เรี ยงรายโดยรอบ สถานที่ ถ่ ายท า
ภาพยนตร์ชื่อดัง อาทิ Happy Birthday, The Letter ฯลฯ
บริ การอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นาท่านชมความสวยงาม
ของหิ นงอก หิ นย้อย ณ ถํา้ แก้ วโกมล (UNSEEN THAILAND) ถ้ าหิ มะที่สวยงาม
ที่สุดในประเทศไทย ซึ่ งสมเด็จพระราชิ นีเสด็จมาพระราชทานชื่ อห้องต่างๆ ภายใน
ถ้ า (ช่ วงเทศกาล...หากรอคิ วนานเกิ น 2 ชั่ วโมง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรั บเปลี่ยนโปรแกรม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ) นาท่านเที่ยวชม
ทุ่งดอกบัวตอง ณ ดอยแม่ อูคอ (ซึ่ งมีเฉพาะช่ วงเดือน พฤศจิ กายน ของทุกปี เท่ านั่น)
จากนั้นเดิ นทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ ยงคอยาว สัมผัสวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ ยงคอยาว
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ Handmade จากชาวเขา พร้อมสักการะ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุประจาเมืองแม่ฮ่องสอน
เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
บริ การอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ณ โรงแรม เดอะพ้ อยวิลล่ า รี
สอร์ ท (หรือเทียบเท่า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น.

18.00 น.
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วันทีส่ าม
05.30 น.

12.00 น.

19.00 น.

วันทีส่ ี่
07.00 น.

ปางอุ๋ง – ภูโคลน – ถํา้ ลอด - Coffee in love – หมู่บ้านไทย-จีนยูนาน - ถนนคนเดินปาย
อรุ ณสวัสดิ์ ยามเช้า นาท่านเดินทางสู่ บ้ านรวมไทย (ปางอุ๋ง) เที่ยวชมบรรยากาศอัน
สวยงามยามเช้ารอบทะเลสาบ ซึ่ งเปรี ยบเป็ น Switzerland เมืองไทย ชมพันธุ์ไม้นานา
ชนิ ดจากต่างประเทศภายในโครงการตามพระราชดาริ ปางตอง 2 บริ การอาหารเช้า
(มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหาร หลังอาหาร เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ นาทุกท่านเดินสู่ ภูโคลน
(UNSEEN THAILAND) ชมแหล่งโคลนบริ สุทธิ์ 1 ใน 3 แห่ งของโลก อิสระให้ทุก
ท่านได้พอกโคลนตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร เดินทางสู่ ถํา้
ลอด (UNSEEN THAILAND) นาท่านพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของ ถํ้า
นํ้ า ลอด ถ้ า ธารน้ า ขนาดใหญ่ ลึ ก 2.5 กิ โ ลเมตร เกิ ด จากล า "นํ้ า
ลาง" เซาะและกัดกร่ อนรอยแยกของหิ นปูน ลอดผ่านภูเขาและทะลุออก
อีกด้านหนึ่ ง จนเกิ ดเป็ นถ้ าขนาดใหญ่ที่มีหินงอก หิ นย้อย อีกทั้งยังพบ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในสมัยโบราณ (ช่ วงเทศกาล...หากรอคิ ว นานเกิ น 2
ชั่ วโมง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บเปลี่ ยนโปรแกรม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ อ.ปาย พร้อมชมและถ่ายรู ปกับร้านกาแฟชื่ อดังของเมืองปาย COFFEE IN LOVE
สถานที่ถ่ายทาละครชื่ อดัง “อุบัติรักข้ ามขอบฟ้ า” นาแสดงโดย กอล์ฟ & ไมค์ นักร้ องหนุ่ มดูโอชื่ อดัง พร้อม
เที่ยวชม “หมู่บ้านไทยจี นยูนานสั นติชล” อิ สระให้ทุกท่านได้เพลิ ดเพลิ นเดิ นเล่ นชมวิถีชีวิตของชาวบ้านเผ่า
ต่างๆ ชมการเล่น “ชิงช้ าชาวเขา” อันเป็ นเอกลักษณ์ หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าเป็ นที่ระลึก **พิเศษ...หากเดินทางช่ วง
เทศกาลสตอเบอรี่ อิสระให้ ทุกท่ านได้ เพลิดเพลินเดินเล่ น ถ่ ายภาพ พร้ อมเลือกซื้อสตอเบอรี่ ตามอัธยาศัย **
บริ การอาหารเย็น (มื้อที่ 7) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นาท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ณ ถนนคนเดินเมืองปาย อิสระ
ให้ท่านได้เที่ยวชม และเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองนานาชนิด สมควรแก่เวลา นาทุกท่านเข้าสู่ ที่พกั ณ โรงแรม เมือง
ปาย รีสอร์ ท (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย......ราตรี สวัสดิ์
สะพานประวัติศาสตร์ - วัดนํา้ ฮู - ห้ วยนํา้ ดัง – วัดพระสิ งห์ – ซื้อของฝาก – กรุ งเทพฯ
อรุ ณสวัสดิ์ ยามเช้า เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ พร้ อมบริ การอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ห้องอาหาร หลังอาหามร นาทุก
ท่านเที่ยวชม สะพานประวัติศาสตร์ (ท่ าปาย) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทหารชาวญี่ปุ่น
เพื่อใช้เป็ นเส้นทางเดินทัพผ่านไปยังประเทศพม่า เช่นเดียวกับสะพานข้ามแม่น้ าแคว จากนั้นนาท่านสักการะสิ่ ง
ศักดิ์ สิ ทธิ์ คู่บา้ นคู่เมื องปาย ณ วัดนํ้าฮู กราบขอพร หลวงพ่ ออุ่นเมือง พระพุ ทธรู ปสิ งห์ สามอันศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่
ชาวเมืองปายศรัทธาให้ความเคารพ ปะพรมน้ ามนต์อนั ศักดิ์ สิทธิ์ ที่เชื่ อว่าไหลออกมาจากพระเศียรของพระอุ่น
เมือง เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติห้วยนํ้าดัง ชมทะเลหมอกอันสวยงาม
ยามเช้า ณ จุดชมวิวกิว่ ลม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
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บริ การอาหารกลางวัน (มื้ อที่ 9) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร นาท่านเดิ นทางสู่ วัดพระสิ งห์ วรมหาวิหาร พระ
อารามหลวงชั้นเอก ชนิ ดวรมหาวิหาร ตั้งอยูใ่ นบริ เวณคูเมืองเชี ยงใหม่ อิสระให้กบั ทุกท่านสักการะ พระพุทธ
สิ หิงค์ (พระสิ งห์ ) พร้อมชมซุ ้มประตูโขง และจิตรกรรมฝาผนัง ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านแวะเลือกซื้ อสิ นค้า
พื้นเมืองอันเลื่องชื่อนานาชนิดเป็ นของฝาก อาทิเช่น แคบหมู, ไส้อวั่ , น้ าพริ กหนุ่ม ฯลฯ
18.00 น.
บริ การอาหารเย็น (มื้อที่ 10) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร พร้อมเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร
**พิเศษ...หากเดินทางตรงกับวันเสาร์ -อาทิตย์ ...อิสระให้ ทุกท่านได้ เพลิดเพลินเดินเล่ น ณ “ถนนคนเดินเชียงใหม่ ” **
วันทีห่ ้ า
กรุ งเทพฯ
05.00 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
12.00 น.

พิเศษ
อัตราค่ าบริการ
ช่ วงเวลาเดินทาง

ใบประกาศผู้พชิ ิ ต 1,864 โค้ ง ...ฟรี
(หากไม่ ใช่ บริ การใดๆ ไม่ สามารถเปลี่ยนเป็ นบริ การอื่นได้

ผู้ใหญ่ (พักคู่)
ท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน

เด็ก มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

เด็ก ไม่ มเี ตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

ทุกช่ วงเวลา (ยกเว้ นปี ใหม่ )

6,500

6,500

5,500

5,000

2,000

เทศกาลปี ใหม่ 30-3 ธ.ค.59

6,900

6,900

5,900

5,400

2,000

อัตรานีร้ วม
 ค่าที่พกั 2 คืน ( นอน 2-3 ท่าน / ห้อง )
 ค่ารถบัสปรับอากาศวีไอพี (ขั้นต่า 30 ท่าน) / รถตูร้ ุ่ นใหม่ D4D นาเที่ยว
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์)
 ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ในการนาเที่ยวและบริ การ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าเครื่ องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง
อัตราดังกล่าวไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่นอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกากับภาษี)
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การสํ ารองทีน่ ั่ง
- วางมัดจาท่านละ 2,000 บาท โดย โอนเงินสด ผ่านบัญชี ตามรายละเอียดด้านล่าง ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 15
วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทาประกันการเดินทาง
- ในกรณี ทาจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าบริ การทัวร์เต็มจานวน
ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 45 วันทาการก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯยึดเงินมัดจาทั้งหมด **ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุด Long Weekend **
2.ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 – 15 วันทาการก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯ ยึดเงินมัดจาทั้งหมด
3.ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วันทาการก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
4.การไม่ มาชําระเงินตามกําหนดนัดหมาย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกทัวร์ และยึดเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าธรรมเนียมอย่างน้ อยท่านละ 1,000 บาท
หากมีค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ เช่ นตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริงทีส่ ายการบิน โรงแรม เรียกเก็บ และหากมีการ
เปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกเดินทางต้ องใช้ สิทธิภายใน 45 วัน นับจากวันจอง หากเกินกําหนดดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
หมายเหตุ
 ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสยั ที่ไม่อาจแก้ไขได้หรื อกรณี ที่สูญหายหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
มัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริ การใด หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินคืน ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น

*** ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีทมี่ ีการจองตํ่ากว่า 8 ท่าน***
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