HP204 แม่ ฮ่องสอน ปาย ออบหลวง สวนสนบ่ อแก้ ว ถํา้ แก้ วโกมล
ปางอุ๋ง ภูโคลน กะเหรี่ยงคอยาว ถํา้ ลอด ห้ วยนํา้ ดัง (เครื่องบิน) 3 วัน 2 คืน

Coffee in Love
กําหนดการเดินทาง:
เทศกาลทุ่งดอกบัวตอง วันที่ 11-13 // 18-20 // 25-27 พ.ย. 59 // วันพ่ อ 3-5 ธ.ค. 59
วันรัฐธรรมนูญ 10-12 ธ.ค. 59 // เทศกาลปี ใหม่ 31-2 ม.ค. 60
วันแรก
04:30 น.
06:05 น.
07:15 น.

12.00 น.

18.00 น.
วันที่สอง
05.30 น.

07.30 น.

กรุ งเทพฯ –เชียงใหม่ – ออบหลวง – สวนสนบ่ อแก้ ว – ถํา้ แก้ วโกมล – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู
คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เช็คอินตัว๋ เครื่ องบิน ณ เคาท์เตอร์ สายการบินนกแอร์
เหิรฟ้ าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ ไทย เที่ยวบินที่ DD8300
เดินทางถึงท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ เจ้ าหน้ าที่ทมี งานบริ ษัท Happy Trips คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวก นํา
ท่านเดินทางเที่ยวชม ออบหลวง (UNSEEN THAILAND) หรื อ แกรนด์ แคนย่ อนเมืองไทยพร้ อมชมตํานานก้ อนหินจูบกัน
ซึง่ เกิดจากความมหัศจรรย์ของสายนํ ้าทีม่ ีอณุภาพรุนแรง สามารถกัดเซาะหินผาอันแข็งแกร่งให้ กลายเป็ นช่องโหว่แยกออกจาก
กัน มองเห็นราวกับว่าก้ อนหินทังสองกํ
้
าลังหันหน้ าจูบกัน จากนันเที
้ ่ยวชม สวนสนบ่ อแก้ ว ชมและถ่ายรูปกับป่ าสนสามใบที่
เรี ยงรายโดยรอบ สถานทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์ ชื่อดัง อาทิ Happy Birthday, The Letter ฯลฯ
บริ การอาหารกลางวัน (มื ้อที่ 1) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร นําท่านชมความสวยงามของหิน
งอก-หินย้ อย ณ ถํา้ แก้ วโกมล (UNSEEN THAILAND) ถํ ้าหิมะที่สวยงามที่สดุ ในประเทศไทย
ซึง่ สมเด็จพระราชินีเสด็จมาพระราชทานชื่อห้ องต่างๆ ภายในถํ ้า (ช่วงเทศกาล...หากรอคิ วนาน
เกิ น 2 ชัว่ โมง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นสาคัญ) จากนันเดิ
้ นทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว สัมผัสวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ ยง
คอยาว เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ Handmade จากชาวเขา พร้ อมสักการะ พระธาตุดอยกองมู พระ
ธาตุประจําเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อความเป็ นสิริมงคล
บริ การอาหารเย็น (มื ้อที่ 2) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร นําทุกท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
ณ โรงแรมอิมพีเรียลธารา (หรือเทียบเท่ า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ปางอุ๋ง – ภูโคลน – ถํา้ ลอด - Coffee in love – หมู่บ้านไทย-จีนยูนาน - ถนนคนเดินปาย
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ า นําท่านเดินทางสู่ บ้ านรวมไทย (ปางอุ๋ง) เทีย่ วชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้ ารอบ ๆ ทะเลสาบ ซึง่
เปรี ยบเป็ น Switzerland เมืองไทย ชมพันธุ์ไม้ นานาชนิดจากต่างประเทศภายใน โครงการตามพระราชดําริ ปางตอง 2 หรื อ
ปางอุ๋ง
บริ การอาหารเช้ า (มื ้อที่ 3) ณ ห้ องอาหาร หลังอาหาร เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ นําทุกท่านเดินสู่ ภูโคลน (UNSEEN
THAILAND) ชมแหล่งโคลนบริ สทุ ธิ์ 1 ใน 3 แห่งของโลก อิสระให้ ทกุ ท่านได้ พอกโคลนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นําทุก
ท่านเดินทางสู่ อ.ปาย
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12.00 น.

19.00 น.
วันที่สาม
07.00 น.

12.00 น.

เย็น
19:30 น.
20:35 น.

บริ การอาหารกลางวัน (มื ้อที่ 4) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร เดินทางสู่ ถํา้ ลอด (UNSEEN THAILAND) นําท่านพิสจู น์ความ
มหัศจรรย์ของ ถํา้ นํา้ ลอด ถํ ้าธารนํ ้าขนาดใหญ่ลกึ 2.5 กิโลเมตร เกิดจากลํา “นํา้ ลาง” เซาะและกัดกร่อนรอยแยกของหินปูน

ลอดผ่านภูเขาและทะลุออกอีกด้ านหนึง่ จนเกิดเป็ นถํ ้าขนาดใหญ่ที่มีหินงอก หินย้ อย อีกทังยั
้ งพบเครื่ องมือเครื่ อ งใช้ ในสมัย
โบราณ (ช่วงเทศกาล...หากรอคิ วนานเกิ น 2 ชัว่ โมง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็ นสาคัญ) จากนันนํ
้ าทุกท่านเดินทางสู่ อ.ปาย พร้ อมชมและถ่ายรูปกับร้ านกาแฟชื่อดังของเมืองปาย
COFFEE IN LOVE สถานที่ถา่ ยทําละครชื่อดัง “อุบัติรักข้ ามขอบฟ้า” นําแสดงโดย กอล์ฟ & ไมค์ นักร้ องหนุม่ ดูโอชื่อดัง
พร้ อมเที่ยวชม “หมู่บ้านไทยจีนยูนานสันติชล” อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เพลิดเพลินเดินเล่นชมวิถีชีวิตของชาวบ้ านเผ่าต่างๆ ชม
การเล่น “ชิงช้ าชาวเขา” อันเป็ นเอกลักษณ์ หรื อเลือกซื ้อสินค้ าเป็ นที่ระลึก **พิเศษ...หากเดินทางช่ วงเทศกาลสตอเบอรี
อิสระให้ ทุกท่ านได้ เพลิดเพลินเดินเล่ น ถ่ ายภาพ พร้ อมเลือกซื้อสตอเบอรี่ ตามอัธยาศัย **ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ณ
ถนนคนเดินเมืองปาย อิสระให้ ทา่ นได้ เที่ยวชม และเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองนานาชนิด สมควรแก่เวลา นําทุกท่านเข้ าสูท่ ี่พกั
ณ โรงแรมลิลู (หรือเทียบเท่ า)
บริ การอาหารเย็น (มื ้อที่ 5) ณ ห้ องอาหาร หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
สะพานประวัตศิ าสตร์ - วัดนํา้ ฮู - ห้ วยนํา้ ดัง – วัดพระสิงห์ – ซือ้ ของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – กรุ งเทพฯ
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ า เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ พร้ อมบริ การอาหารเช้ า (มื ้อที่ 6 ) ณ ห้ องอาหาร หลังอาหามร นําทุกท่านเที่ยวชม
สะพานประวัติศาสตร์ (ท่ าปาย) ที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ สมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง โดยทหารชาวญี่ปนเพื
ุ่ ่อใช้ เป็ นเส้ นทางเดินทัพ
ผ่านไปยังประเทศพม่า เช่นเดียวกับสะพานข้ ามแม่นํ ้าแคว จากนันนํ
้ าท่านสักการะสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์คบู่ ้ านคูเ่ มืองปาย ณ วัดนํา้ ฮู
กราบขอพร หลวงพ่ ออุ่นเมือง พระพุทธรูปสิงห์สามอันศักดิ์สทิ ธิ์ที่ชาวเมืองปายศรัทธาให้ ความเคารพ ปะพรมนํ ้ามนต์อนั
ศักดิ์สทิ ธิ์ที่เชื่อว่าไหลออกมาจากพระเศียรของพระอุน่ เมือง เพื่อความเป็ นสิริมงคล จากนันนํ
้ าทุกท่านเดินทางสู่ อุทยาน
แห่ งชาติห้วยนํา้ ดัง ทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้ า ณ จุดชมวิวกิ่วลม จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
บริ การอาหารกลางวัน (มื ้อที่ 7) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชัน้
เอก ชนิดวรมหาวิหาร ตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณคูเมืองเชียงใหม่ อิสระให้ กบั ทุกท่านสักการะ พระพุทธสิหงิ ค์ (พระสิงห์ ) พร้ อมชมซุ้ม
ประตูโขง และจิตรกรรมฝาผนัง ตามอัธยาศัย จากนันนํ
้ าท่านแวะเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองอันเลือ่ งชื่อนานาชนิดเป็ นของฝาก
อาทิเช่น แคบหมู, ไส้ อวั่ , นํ ้าพริ กหนุม่ ฯลฯ
บริ การอาหารเย็น (มื ้อที่ 8) ณ ห้ องอาหาร จากนันนํ
้ าทุกท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาติ จ.เชียงใหม่ เช็คอินตัว๋
เครื่ องบิน ณ เคาเตอร์ สายการบินนกแอร์ รับบัตรขึ ้นเครื่ อง (Boarding Pass)
พร้ อมออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8321
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลมื
**พิเศษ...หากเดินทางตรงกับวันเสาร์ -อาทิตย์ ...อิสระให้ ทุกท่ านได้ เพลิดเพลินเดินเล่ น ณ “ถนนคนเดินเชียงใหม่ ” **

พิเศษ

ใบประกาศผู้พิชิต 1,864 โค้ ง ...ฟรี
(หากไม่ใช่บริ การใดๆ ไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นบริ การอืน่ ได้)
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อัตราค่ าบริการ
ช่ วงเวลาเดินทาง
ช่ วงเวลาเดินทาง
(ยกเว้ นเทศกาลปี ใหม่ )
วันที่ 3-5 ธ.ค. 59
วันที่ 10-12 ธ.ค. 59
เทศกาลปี ใหม่ 31-2 ม.ค. 60
อัตรานีร้ วม










ผู้ใหญ่ (พักคู่)
ท่ านละ

เด็ก พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็ก มีเตียง
เด็ก ไม่ มีเตียง
พักเดี่ยว
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน เพิ่มท่ านละ

เริ่มต้ น....10,900 บาท

2,000

เริ่มต้ น....12,900 บาท

2,000

เริ่มต้ น....14,900 บาท

2,000

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กรุงเทพฯ สายการบินตามที่ระบุ
ค่าที่พกั 2 คืน ( นอน 2-3 ท่าน / ห้ อง )
ค่ารถตู้รุ่นใหม่ D4D นําเที่ยว
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าอาหารทุกมื ้อตามรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ในการนําเที่ยวและบริ การ
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าเครื่ องดืม่ และขนมขบเคี ้ยวบนรถตลอดการเดินทาง

อัตราดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่ องดืม่ พิเศษและค่าอาหาร
 ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 % และ ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7 % (ในกรณีต้องการใบเสร็จรั บเงิน / ใบกากับภาษี)
การสํารองที่น่ ัง
- วางมัดจําท่านละ 9,000 บาท (เพื่อมัดจําตัว๋ เครื่ องบิน) โดย โอนเงินสด ผ่านบัญชีตามรายละเอียดด้ านล่าง ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการ
เดินทาง 20 วัน พร้ อมแฟกซ์ ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้ งชื่อ-นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทําประกันการเดินทาง
- ในกรณีทําจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริ การทัวร์ เต็มจํานวน
ขัน้ ตอนการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 45 วันทําการก่อนการเดินทาง บริ ษัท ฯ ยึดเงินมัดจําทังหมด
้
**ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุด Long Weekend **
2. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 30 - 15 วันทําการก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯ ยึดเงินมัดจําทังหมด
้
3. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 14 วันทําการก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
4. การไม่ มาชําระเงินตามกําหนดนัดหมาย บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทัวร์ และยึดเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
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กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าธรรมเนียมอย่ างน้ อยท่ านละ 1,000 บาท
หากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เช่ นตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริงที่สายการบิน โรงแรม เรียกเก็บ และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเดินทางต้ องใช้ สิทธิภายใน 45 วัน นับจากวันจอง หากเกินกําหนดดังกล่ าว ถือว่ าท่ านสละสิทธิ์
หมายเหตุ
 ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการโดยคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สดุ วิสยั ที่ไม่อาจแก้ ไขได้ หรื อกรณีที่สญ
ู หายหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
มัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้ วง ฯลฯ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้ อมคณะ แล้ วท่านงดใช้ บริ การใด หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มกี ารจองต่ากว่ า 16 ท่ าน***
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