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DE-5802 : ทวัรท์ุง่บวัตอง ปาย ปางอุง๋ จ.แมฮ่อ่งสอน 4 วนั 2 คนื 

 

 

  

กรงุเทพ - อ.ฮอด 

 

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

หนา้สูอ่.ฮอด จ.เชยีงใหม ่

21.00 น. ลอ้หมนุ !! หากมาชา้เกนิกวา่นี้ ทา่นจะตกทรปิ และไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

 

  

ออบหลวง - สวนสนบอ่แกว้ - ถา้แกว้โกมล - ทง่บวัตอง ดอยแมอ่คูอ - 
พระธาตดุอยกองม ู

 

05.00 น. รับประทานอาหารเชา้  

เดนิทางไป ออบหลวง (UNSEEN) แกรนดแ์คนยอนเมอืงไทย ประตมิากรรมทางธรรมชาต ิเขาหนิจบูกนั 

เดนิทางไป สวนสนบอ่แกว้ ตน้สนสองใบ และสนสามใบ ปลกูเรยีงรายสวยงามระหวา่งเสน้ทาง 

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

ไดช้ือ่วา่ เป็นถา้น ้าแข็งทีส่วยทีส่ดุในเมอืงไทย 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

เดนิทางไป ทุง่บวัตอง ดอยแมอู่คอ 

อยูใ่นเขต อ.ขนุยวม ทุง่บัวตองจะบานสะพร่ัง ชว่งเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี โดยจะบานเต็มทอ้งทุง่เหลอืงอร่าม 

ตอ้นรับทกุสายตาทีม่าเยอืน 
*ไมใ่ชเ่ทศกาลทุง่บัวตอง จะพาไป [พระต าหนักปางตอง 2] โดยจะเดนิทางไปเก็บโปรแกรม ถ ้าปลา กอ่นในวนันี ้

แลว้เทีย่วพระต าหนักปางตอง 2 ในวนัถัดไป 

เดนิทางไป พระธาตดุอยกองมู อยูใ่นเขต อ.เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน ใหท้า่นไดน้มัสการพระธาตดุอยกองม ูและชม

ทศันยีภาพอนังดงามของเมอืงสามหมอกจากมมุสงู กนัตามอัธยาศยั 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

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

จากนัน้ Check in เขา้ทีพั่ก พักผ่อนตามอธัยาศยั หลบัฝันดรีาตรสีวสัดิ ์

 

  

 
ปางอง๋ - บา้นรกัไทย - ภโูคลน - ถา้ลอด - จดุชมววิปางมะผา้ - ปาย 
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04.30 น. เดนิทางไป ปางอุง๋ โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 หรอืทีรู่จั้กกนัในนามวา่ ปางอุง๋ ซึง่เปรยีบเป็น Switzerland 

เมอืงไทย ... ใหเ้วลาถา่ยรูปกันพอสมควร 

08.30 น. เดนิทางไป บา้นรกัไทย 

รับประทานอาหารเชา้ แบบยนูาน หลงัอาหาร อสิระในการเดนิเลน่ ถา่ยรูปกับววิทะเลสาบสวยๆ บา้นดนิ พรอ้มชมิ

ชารสเลศิ จากชาพันธุด์ ีเชน่ ชาอูห่ลง ชาชงิชงิ และชอ้ปป้ิงกันตามอธัยาศยั 

10.30 น. เดนิทางไป ภูโคลน (Unseen) ชมบอ่โคลน ซึง่เป็นแหลง่บอ่โคลนธรรมชาต ิ1 ใน 3 ของโลก ซึง่อดุมไปดว้ย

แร่ธาต ุทดลองพอกโคลน และเลอืกซือ้ผลติภัณฑ ์ตามอธัยาศยั 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

เดนิทางไป ถ า้ลอด หรอื ถ า้น า้ลอด 

อยูใ่นความดแูลของศนูยศ์กึษาธรรมชาตแิละสตัวป่์าถ ้าน ้าลอด “ถ ้าน ้าลอด” เป็นถ ้าทีม่สีายน ้าไหลผ่านตัง้แตป่าง

ทางเขา้ถ ้าไปจนถงึถ ้าสดุทา้ย มคีวามยาวกวา่ 500 เมตร สายน ้ากดัเซาะโพรงถ ้าแหง่นีม้ากกวา่ลา้นปี ภายใน
ประกอบไปดว้ย 3 ถ ้า ไดแ้ก ่ถ ้าเสาหนิ ถ ้าตุ๊กตา และถ ้าผแีมน 

แวะ จดุชมววิปางมะผา้ 

Check in เขา้ทีพั่ก จากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

จากนัน้น าทา่นไปทอ่งราตร ีเดนิเลน่ในตลาดปาย ยามค า่คนื อสิระกบัอาหารเย็นตามใจชอบ ชมิโรตหีลากรส ช็อป

ป้ิงของทีร่ะลกึมากมาย กลับทีพั่ก พักผ่อนตามอัธยาศยั Good night …… zzzzz 

 

 

  

ตลาดปาย - วดันาฮ ู- บา้นสนัตชิล - Coffee In Love - Hillside Coffee 
House -สะพานประวตัศิาสตร ์- กาดทง่เกวยีน - กทม. 

 

06.00 น. ตืน่เชา้ รับอากาศบรสิทุธิ ์ท าธรุะสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย Check Out เตรยีมตวัออกเดนิทาง 

อสิระในการเดนิเลน่ ตลาดเมอืงปายยามเชา้ อาหารเชา้ปลอ่ยฟรใีหท้า่นไดเ้ลอืกทานตามใจชอบ ใหท้า่นได ้

ถา่ยรูป กับบรรยากาศยามเชา้ของเมอืงปายกนัอย่างสนุกสนาน 

08.30 น. เดนิทางไป วดัน า้ฮู นมัสการพระอุน่เมอืง เพือ่เป็นสริมิงคล 

เดนิทางไป บา้นสนัตชิล ชมศนูยว์ฒันธรรมจนียนูนาน ชม บา้นดนิ ชมิชา และโลช้งิชา้ 

10.00 น. รับประทานอาหารเชา้ 

เดนิทางไป Coffee In Love แวะถา่ยรูปกับรา้นกาแฟรา้นดัง 

เดนิทางไป Hillside Coffee House เตมิคาเฟอนีกนัสกัหน่อย รับประกนัเรือ่งรสชาตขิองกาแฟและเครือ่งดืม่ 

รับรองวา่คอกาแฟไม่ผดิหวงัแน่นอนครับผม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

เดนิทางไป สะพานประวตัศิาสตร ์

http://www.doubleenjoy.com/
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สะพานแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น เพือ่ใชข้า้มแมน่ ้าปายและ
ล าเลยีงเสบยีงและอาวธุเขา้ไปยังประเทศพมา่ หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ยตุลิง อ าเภอปายจงึกลบัคนืสูค่วาม

สงบสขุอกีครัง้หนึง่ โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแตส่ะพานแหง่นี้วา่ “สะพานประวตัศิาสตร”์ 

เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยแวะซือ้ของฝาก กาดทุง่เกวยีน จ.ล าปาง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรมนครเถนิ จ.ล าปาง 

เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ ถงึกรุงเทพฯ ประมาณเทีย่งคนื 

 

Join Trip  ทวัรท์ง่บวัตอง ปาย ปางอุง๋ แมฮ่อ่งสอน 
* ราคานีค้ านวณจากอตัราน า้มนัดเีซลทีร่าคาไมเ่กนิ 30 บาท / ลติร 

ผูใ้หญ ่ทา่นละ 6,400 บาท 

สมาชกิ (DE Member) 6,100 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 ทวัรท์ง่บวัตอง ปาย ปางอุง๋ แมฮ่อ่งสอน 
* 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 (แมฮ่อ่งสอน 1 คนื / ปาย 1 คนื) 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีต่า่งๆ 

5.คา่มัคคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

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) 

http://www.doubleenjoy.com/
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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 

กสกิรไทย 

สาขา 

ยอ่ยเพชรเกษม อเวนวิ บางแค 

ชือ่บญัช ี

ดบัเบิล้ เอ็นจอย 

หมายเลขบญัช ี

785-2-03294-9 

ประเภทบญัช ี

ออมทรัพย ์

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

5. ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสายการ

บนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

7. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

* การเลือ่นการเดนิทาง ตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, 

ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

ลกัษณะทรปิ 
ชมเทศกาลทุง่ดอกบวัตอง โรแมนตกิ ปาย - ปางอุง๋ พักรสีอรท์ระดับมาตรฐาน สบายๆกบัวนัพักผ่อนของทกุทา่น 

 
สิง่ทีค่วรน าไปดว้ย 

- เสือ้กนัหนาว หมวกและถงุมอื 

http://www.doubleenjoy.com/


บจก. ดบัเบ้ิล เอ็นจอย ทราเวล 
 300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-3791168  Fax: 02-3791163 (อตัโนมตั)ิ   
Mobile: 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572 

   Website: www.DoubleEnjoy.com E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

 

ทะเบียนเลขท่ี   0125554005216    เลขทะเบียนการท่องเท่ียว  11/05307 

- รองเทา้สวมสบาย 
- ครมีกนัแดด 

- ของใชส้ว่นตัว 
- ยาประจ าตวั 

- กลอ้งถา่ยรูป 

http://www.doubleenjoy.com/

