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DE-5801 : ทวัรป์าย ปางอุง๋ จ.แมฮ่อ่งสอน 4 วนั 2 คนื 

 

  

กรงุเทพฯ – อ.แมแ่ตง จ. เชยีงใหม ่

 

19.30 น. จดุนัดพบ : Big C Extra ลาดพรา้ว ซอย 7 (คลกิดแูผนที)่ ออกเดนิทางดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม ่มุง่

หนา้สูจ่.เชยีงใหม ่  

20.00 น. ลอ้หมนุ !! หากมาชา้เกนิกวา่นี้ ทา่นจะตกทรปิ และไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

 

 

 

  

อทุยานแหง่ชาตหิว้ยนา้ดงั - สะพานประวตัศิาสตร ์- Hillside Coffee 
House -Coffee In Love - วดันา้ฮ ู- บา้นสนัตชิล - ปาย - นา้พรุอ้นทา่
ปาย - วดัพระธาตแุมเ่ย็น -ถนนคนเดนิปาย 

 

05.00 น. เดนิทางถงึ จ.เชยีงใหม ่ท าธรุะสว่นตวั รับประทานอาหารเชา้ 

เดนิทางไป อุทยานแหง่ชาตหิว้ยน า้ดงั ชมสดุยอด ทะเลหมอก ณ จุดชมววิกิว่ลม 

08.30 น. เดนิทางไป อ.ปาย ชม สะพานประวตัศิาสตร ์

สะพานแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น เพือ่ใชข้า้มแมน่ ้าปายและ

ล าเลยีงเสบยีงและอาวธุเขา้ไปยังประเทศพมา่ หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ยตุลิง อ าเภอปายจงึกลบัคนืสูค่วาม

สงบสขุอกีครัง้หนึง่ โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแตส่ะพานแหง่นี้วา่ “สะพานประวตัศิาสตร”์ 

เดนิทางไป Coffee In Love 

เดนิทางไป Hillside Coffee House เตมิคาเฟอนีกนัสกัหน่อย รับประกนัเรือ่งรสชาตขิองกาแฟและเครือ่งดืม่ 

รับรองวา่คอกาแฟไม่ผดิหวงัแน่นอนครับผม 

เดนิทางไป วดัน า้ฮู นมัสการพระอุน่เมอืง เพือ่เป็นสริมิงคล 

เดนิทางไป บา้นสนัตชิล ศนูยว์ฒันธรรมจนียนูนาน สามารถชมบา้นดนิ ชมิชา และโลช้งิชา้ เดนิเลน่ ถา่ยรูปตาม

อธัยาศยั 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

Check In เขา้ทีพั่ก พักผอ่นตามอธัยาศัย 

15.00 น. เดนิทางไป น า้พรุอ้นทา่ปาย 

จากนัน้พาไปชมพระอาทติยต์ก และววิเมอืงปายยามเย็น ณ วดัพระธาตแุมเ่ย็น 

เย็น เดนิทางไป ถนนคนเดนิปาย ทอ่งราตร ีพรอ้มอสิระกบัอาหารเย็นตามใจชอบ ชมิโรตหีลากรส ชอ็ปป้ิงของที่

ระลกึมากมาย จากนัน้ กลับทีพั่ก พักผ่อนตามอธัยาศยั Good night … zzzzzz 
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จดุชมววิปางมะผา้ - ถ า้ปลา - ภโูคลน - พระธาตดุอยกองม ู- 
ถนนคนเดนิ - วดัจองกลาง 

 

06.00 น. ตืน่เชา้ รับอากาศบรสิทุธิ ์ท าธรุะสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย Check Out เตรยีมตวัออกเดนิทาง 

อสิระในการเดนิเลน่ ตลาดเมอืงปายยามเชา้ อาหารเชา้ปลอ่ยฟรใีหท้า่นไดเ้ลอืกทานตามใจชอบ ใหท้า่นได ้

ถา่ยรูป กับบรรยากาศยามเชา้ของเมอืงปายกนัอย่างสนุกสนาน 

10.30 น. เดนิทางไป อ.เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน ระหวา่งทางแวะ จดุชมววิปางมะผา้ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

เดนิทางไป ถ า้ปลา ชมธรรมชาตอินัสวยงาม และ ปลาพลวงหนิ ขนาดใหญแ่หวกวา่ยทวนกระแสน ้า ณ ปากถ ้า 

14.00 น. เดนิทางไป ภูโคลน (Unseen) บอ่โคลนธรรมชาต ิ1 ใน 3 ของโลก ซึง่อดุมไปดว้ยแร่ธาต ุทดลองพอกโคลน 

และเลอืกซือ้ผลติภัณฑ ์ตามอัธยาศยั 

เดนิทางไป พระธาตดุอยกองมู อยูใ่นเขต อ.เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน ใหท้า่นไดน้มัสการพระธาตดุอยกองม ูและชม

ทศันยีภาพอนังดงามของเมอืงสามหมอกจากมมุสงู กนัตามอัธยาศยั 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

เดนิทางไป ถนนคนเดนิ จ.แมฮ่อ่งสอน เทีย่วชมความงามของ วดัจองกลาง และ หนองจองค า ในยามค า่คนื 

จากนัน้ Check in เขา้ทีพั่ก พักผ่อนตามอธัยาศยั หลบัฝันดรีาตรสีวสัดิ ์

 

  

ปางอง๋ - บา้นรกัไทย - พระต าหนกัปางตอง 2 - ถา้แกว้โกมล(UNSEEN) 

 

04.30 น. เดนิทางไป ปางอุง๋ โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 ซึง่เปรยีบเป็น Switzerland เมอืงไทย ทา่นจะไดพ้บกับทวิ

สนรมิทะเลสาบ และแสงยามเชา้สทีอง เป็นภาพทีส่วยงามยิง่นัก ใหเ้วลาถา่ยรูปกนัพอสมควร 

08.30 น. เดนิทางไป บา้นรกัไทย 

รับประทานอาหารเชา้ แบบยนูาน หลงัอาหาร อสิระในการเดนิเลน่ ถา่ยรูปกับววิทะเลสาบสวยๆ บา้นดนิ พรอ้มชมิ

ชารสเลศิ จากชาพันธุด์ ีเชน่ ชาอูห่ลง ชาชงิชงิ และชอ้ปป้ิงกันตามอธัยาศยั 

10.30 น. เดนิทางไป พระต าหนกัปางตอง 2 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

เดนิทางไป ถ า้แกว้โกมล (UNSEEN) อยูใ่นเขต อ.แมล่านอ้ย จ.แมฮ่อ่งสอน ชมความงามของผลกึแร่แคลไซท ์

ไดช้ือ่วา่ เป็นถา้น ้าแข็งทีส่วยทีส่ดุในเมอืงไทย 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ ถงึกรุงเทพฯ ประมาณต ี3 โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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Join Trip ทวัร ์ปาย ปางอุง๋ แมฮ่อ่นสอน 
* ราคานีค้ านวณจากอตัราน า้มนัดเีซลทีร่าคาไมเ่กนิ 30 บาท / ลติร 

ผูใ้หญ ่ทา่นละ 6,200 บาท 

สมาชกิ (DE Member) 5,900 บาท 

เด็ก (3-11 ปี) ลด 
* พกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

1,000 บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ 1,200 บาท 

 
ทีน่ ัง่ C1-C3 ลด 100 บาท 

** ราคานีย้งัไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

Private Trip ทวัร ์ปาย ปางอุง๋ แมฮ่อ่นสอน 
* รบัสง่ฟรถีงึบา้นทา่น (ใน กทม. ช ัน้ใน ไมเ่กนิ 2 จดุ) 

คณะเดนิทาง(ผูใ้หญ)่ 
* เป็นราคาตอ่ทา่น 
* ไมม่รีาคาเด็ก 

8 ทา่น ราคาปกต ิ

9 ทา่น ลด ทา่นละ 100 บาท 

** มากกวา่ 9 ทา่น กรณุาสอบถามราคาและรายละเอยีดเพิม่เตมิครบั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.คา่ รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม ่พรอ้มน ้ามันและคนขบั 

2.คา่อาหารทีร่ะบใุนรายการ 7 มือ้  

3.คา่รสีอรท์ระดับมาตรฐาน 2 คนื (ปาย 1 คนื / แมฮ่อ่งสอน 1 คนื) 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีต่า่งๆ 

5.คา่มัคคเุทศกน์ าเทีย่ว ปาย ปางอุง๋ แม่ฮอ่งสอน ตลอดการเดนิทาง 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนั ทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ของบรษัิทประกนัชวีติ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 

2. คา่ธรรมเนยีมเขา้สถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

3. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

การจองและส ารองทีน่ ัง่ 

1. วางเงนิมัดจ า ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ทา่นละ 2,000 บาท หรอื 50% ของราคาเต็ม 

2. ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 

3. หากจองกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 วนั ตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไมช่ าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 7 วนั ถอืวา่สละสทิธิ ์และไม่สามารถเรยีกเงนิมัดจ าคนืได ้

การช าระคา่บรกิาร 

ช าระเงนิโดยโอนเขา้บัญช ี

ธนาคาร 
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กสกิรไทย 

สาขา 

ยอ่ยเพชรเกษม อเวนวิ บางแค 

ชือ่บญัช ี

ดบัเบิล้ เอ็นจอย 

หมายเลขบญัช ี

785-2-03294-9 

ประเภทบญัช ี

ออมทรัพย ์

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

2. ทางบรษัิทจะถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ หากทา่นไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอืสถานที ่ที่

ก าหนดไวใ้นโปรแกรม หรอืไม่ใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ พรอ้มคณะทัวร ์ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารในสว่นนัน้คนืได ้

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ ดว้ยเหตสุดุวสิยั เชน่ ภัยทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิการจราจร 

และอบุตัเิหตตุา่งๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้รวมถงึเหตกุารณ์ทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ และเหตกุารณ์อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ขอสงวนสทิธิ ์ยดึเงนิมัดจ า ในทกุกรณี 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วนั คนืเงนิ 20% ของราคาทวัร ์ในทกุกรณี (โอนเงนิคา่ทัวรม์าเต็มจ านวนแลว้) 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-06 วนั ขอสงวนสทิธิ ์ยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด ในทกุกรณี 

* การเลือ่นการเดนิทาง ตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

 

Double Enjoy ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที ่

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต า่กวา่ 30 ทา่น 

2. รถตู ้10 ทีน่ั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต า่กวา่ 8 ทา่น 
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