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DE-5805 : ทัวร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง 5 วนั 3 คนื 
 

 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที�ยว สุดแสนจะโรแมนติก 
ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถํ'าแก้วโกมล - ดอยแม่อูคอ 

พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน แม่ฮ่องสอน - กะเหรี0ยงคอยาว 
วดัจองคํา - วดัจองกลาง - ภูโคลน - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง 

ถํ'าปลา - ถํ'าลอด - จุดชมววิปางมะผ้า - วดัพระธาตุแม่เยน็ - ถนนคนเดินปาย 
ทะเลหมอกหยุนไหล - บ้านสันติชล - วดันํ'าฮู - Hillside Coffee House 

Coffee In Love - สะพานประวตัิศาสตร์ - นํ'าพุร้อนท่าปาย - กาดทุ่งเกวยีน 
 

โปรแกรมทวัร์แม่ฮ่องสอน ตอ้งที�นี� โปรแกรมท่องเที�ยววงกลมแม่ฮ่องสอน 
ในแบบของ DoubleEnjoy.com บนเส้นทาง 1,864 โคง้ จ.แม่ฮ่องสอน 5 วนั 3 คืน  

(แม่ฮ่องสอน 1 คืน / บา้นรักไทย 1 คืน / ปาย 1 คืน) 
 

“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดีประเพณีงาม ลอืนามถิ0นบัวตอง” 
 

 

  
กรุงเทพ - อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

 

20.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที�) ◊ ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้
สู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี' ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั'งสิ'น 
 

 

  

ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถํ'าแก้วโกมล - ดอยแม่อูคอ 
[หรือ พระตําหนักปางตอง 2] - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน แม่ฮ่องสอน 
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05.30 น. รับประทานอาหารเช้า [1] ◊ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ใหท่้านทาํธุระส่วนตวั ลา้งหนา้ แปรงฟัน 
ออบหลวง (UNSEEN) ◊ แกรนดแ์คนยอนเมืองไทย ประติมากรรมทางธรรมชาติ เขาหินจูบกนั 
สวนสนบ่อแก้ว ◊ ตน้สนสองใบ และสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามระหวา่งเสน้ทาง 
ถํ'าแก้วโกมล (UNSEEN) ◊ อยูใ่นเขต อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน ชมความงามของผลึกแร่แคลไซท ์ไดชื้�อวา่ เป็น
ถา้นํV าแขง็ที�สวยที�สุดในเมืองไทย 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั [2] 
ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ ◊ อยูใ่นเขต อ.ขนุยวม ทุ่งบวัตองจะบานสะพรั�ง ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะ
บานเตม็ทอ้งทุ่งเหลืองอร่าม ตอ้นรับทุกสายตาที�มาเยอืน 
*ไม่ใช่เทศกาลทุ่งบวัตอง จะพาไป [พระตาํหนกัปางตอง 2] โดยจะเดินทางไปเก็บโปรแกรม ถํ'าปลา ก่อนในวนันีV  
แลว้เที�ยวพระตาํหนกัปางตอง 2 ในวนัถดัไป 
พระธาตุดอยกองมู ◊ อยูใ่นเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ใหท่้านไดน้มสัการ และถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยั 
อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน ◊ Check In เขา้ที�พกั หอ้งแอร์ ทีว ีนํV าอุ่น (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
ที�พกั : บา้นร่มไม ้(หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั) 

18.30 น. รับประทานอาหารเยน็ [3] 
ถนนคนเดนิ แม่ฮ่องสอน ◊ อิสระในการท่องราตีเมืองแม่ฮ่องสอน Shopping และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

  

กะเหรี0ยงคอยาว - วดัจองคํา - วดัจองกลาง - ภูโคลน - 
[พระตําหนักปางตอง 2] - บ้านรักไทย 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า [4] 
กะเหรี0ยงคอยาว ◊ นาํท่านล่องเรือไปชมกะเหรี�ยงคอยาว ที� บ้านนํ'าเพยีงดนิ และ บ้านห้วยปูแกง 
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11.00 น. วดัจองคาํ ◊ นาํท่าน สักการะหลวงพ่อโต และชมศิลปะแบบไทยใหญ่ 
วดัจองกลาง ◊ ชม ภาพจติรกรรมแผ่นกระจก และ ตุ๊กตาแกะสลกัไม้ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั [5] 
ภูโคลน (Unseen) ◊ บ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ�งอุดมไปดว้ยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซืVอ
ผลิตภณัฑ ์ตามอธัยาศยั 
พระตาํหนกัปางตอง 2 ◊ ชมความน่ารักของลูกแกะตวันอ้ยๆ สีขาวปุกปุย และสวนดอกไมเ้มืองหนาว 
บ้านรักไทย ◊ Check In เขา้ที�พกั หอ้งพดัลม ทีว ีนํV าอุ่น (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกบัววิ
ทะเลสาบสวยๆ บา้นดิน พร้อมชิมชารสเลิศ จากชาพนัธ์ุดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และชอ้ปปิV งกนัตามอธัยาศยั 
ที�พกั : ชาสา รักไทย รีสอร์ท (หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั) 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ [6] ◊ บริการท่านดว้ยอาหารจีนยนูาน หลงัอาหาร พกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั Good night 
…… zzzzzz 

 

 

  

ปางอุ๋ง - ถํ'าปลา - ถํ'าลอด - จุดชมววิปางมะผ้า - วดัพระธาตุแม่เยน็ -  
ถนนคนเดินปาย 

 

 

05.30 น. ปางอุ๋ง ◊ โครงการพระราชดาํริปางตอง 2 ซึ�งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่านจะไดพ้บกบัทิวสนริม
ทะเลสาบ และแสงยามเชา้สีทอง เป็นภาพที�สวยงามยิ�งนกั ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
รับประทานอาหารเช้า [7] ◊ หลงัอาหาร Check Out ออกจากที�พกั มุ่งหนา้สู่ อ.ปางมะผา้ 
ถํ'าปลา ◊ ชมธรรมชาติอนัสวยงาม และ ปลาพลวงหิน ขนาดใหญ่แหวกวา่ยทวนกระแสนํV า ณ ปากถํVา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั [8] 
ถํ'าลอด หรือ ถํ'านํ'าลอด ◊ “ถํVานํV าลอด” เป็นถํVาที�มีสายนํV าไหลผา่นตัVงแต่ปางทางเขา้ถํVาไปจนถึงถํVาสุดทา้ย มีความ
ยาวกวา่ 500 เมตร สายนํV ากดัเซาะโพรงถํVาแห่งนีVมากกวา่ลา้นปี ภายในประกอบไปดว้ย 3 ถํVา ไดแ้ก่ ถํVาเสาหิน ถํVา
ตุก๊ตา และถํVาผีแมน (ทัVง 3 ถํVา ตอ้งอาศยัการนั�งแพเขา้ไป) 
จุดชมววิปางมะผ้า ◊ จุดชมววิระหวา่งทางไปแม่ฮ่องสอน 
ปาย ◊ Check In เขา้ที�พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ที�พกั : ไดมอนด ์เดอ ปาย (หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั) 
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17.00 น. วดัพระธาตแุม่เยน็ ◊ จุดชมพระอาทิตยต์ก และชมววิเมืองปายยามเยน็ 
รับประทานอาหารเยน็ [9] 
ถนนคนเดนิปาย ◊ ท่องราตรี พร้อมอิสระกบัอาหารเยน็ตามใจชอบ ชิมโรตีหลากรส ช็อปปิV งของที�ระลึกมากมาย 
จากนัVน กลบัที�พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั Good night … zzzzzz 

 

 

  

ทะเลหมอกหยุนไหล - บ้านสันติชล - วดันํ'าฮู - Hillside Coffee House -  
Coffee In Love - สะพานประวตัิศาสตร์ - นํ'าพุร้อนท่าปาย -  
วนัสนันท์ - กรุงเทพฯ 

 

 

05.30 น. ทะเลหมอกหยุนไหล ◊ จุดชมววิหยนุไหล ชมทะเลหมอกและพระอาทิตยขึ์Vน ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า [10] 
บ้านสันตชิล ◊ ศูนยว์ฒันธรรมจีนยนูนาน สามารถชมบา้นดิน ชิมชา และโลชิ้งชา้ เดินเล่น ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
วดันํ'าฮู ◊ นมสัการพระอุ่นเมือง เพื�อเป็นสิริมงคล 
Hillside Coffee House ◊ เติมคาเฟอีนกนัสกัหน่อย รับประกนัเรื�องรสชาติของกาแฟและเครื�องดื�ม รับรองวา่คอ
กาแฟไม่ผิดหวงัแน่นอนครับผม 

เที0ยง รับประทานอาหารกลางวนั [11] 
Coffee In Love ◊ แวะถ่ายรูปกบัร้านกาแฟร้านดงั 
สะพานประวตัศิาสตร์ ◊ สะพานแห่งนีV ถูกสร้างขึVนในสมยัสงครามโลกครัV งที� 2 โดยกองทหารประเทศญี�ปุ่น เพื�อ
ใชข้า้มแม่นํV าปายและลาํเลียงเสบียงและอาวธุเขา้ไปยงัประเทศพม่า หลงัจากสงครามโลกครัV งที� 2 ยติุลง อาํเภอปา
ยจึงกลบัคืนสู่ความสงบสุขอีกครัV งหนึ�ง โดยหลงเหลือไวเ้พียงแต่สะพานแห่งนีVวา่ “สะพานประวติัศาสตร์” 
นํ'าพุร้อนท่าปาย ◊ ความร้อนบริเวณจุดกาํเนิด ประมาณ 80 องศาเซลเซียส สามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้หรือถา้ตอ้งการ
แช่นํV าแร่ธรรมชาติก็สามารถทาํไดอี้กเช่นกนั 

เยน็ วนัสนันท์ ◊ แวะซืVอของฝากคนทางบา้น 
รับประทานอาหารเยน็ [12] ◊ จากนัVนนาํท่านเดินทางกลบั กทม. ถึงกรุงเทพฯ (ประมาณตีสอง) โดยสวสัดิภาพ 
พร้อมความประทบัใจ 

 

************************************ 
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**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี0ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถอื
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

  

 

Join Trip ทวัร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง 5 วนั 3 คืน 
* ราคานี'คํานวณจากอตัรานํ'ามันดีเซลที0ราคาไม่เกนิ 30 บาท / ลติร 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 8,500 บาท 

สมาชิก (DE Member) 8,200 บาท 

เด็ก (3-11 ปี) ลด 
* พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

1,500 บาท 

พกัเดี0ยวเพิ0ม 2,500 บาท 

ที0นั0ง C1-C3 ลด 100 บาท 

** ราคานี'ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ0ม 7% 

Private Trip ทวัร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง 5 วนั 3 คืน 
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั'นใน ไม่เกนิ 2 จุด) 

คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) 
* เป็นราคาต่อท่าน 
* ไม่มีราคาเด็ก 

8 ท่าน ราคาปกติ 

9 ท่าน ลด ท่านละ 100 บาท 

** มากกว่า 9 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอยีดเพิ0มเตมิครับ 

อตัรานี'รวม 

- ค่า รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมนํV ามนัและคนขบั 
- ค่าอาหารที�ระบุในรายการ 12 มืVอ พร้อมบริการเครื�องดื�มและของวา่ง ตลอดทริปการเดินทาง 
- ค่ารีสอร์ทระดบัมาตรฐาน 3 คืน (แม่ฮ่องสอน 1 คืน / บา้นรักไทย 1 คืน / ปาย 1 คืน) 
- ค่าธรรมเนียมสถานที�ต่างๆ 
- ค่ามคัคุเทศกน์าํเที�ยว ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ตลอดการเดินทาง 
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- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัVงนีV ขึVนอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้ตกลง
ของบริษทัประกนัชีวติ 

อตัรานี'ไม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที�ของชาวต่างชาติที�เพิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
- ภาษีมูลค่าเพิ0ม 7% และหัก ณ ที0จ่าย 3% (ในกรณขีอใบกาํกบัภาษ)ี 

ลกัษณะทริป 

ทวัร์แม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง 5 วนั 3 คืน พกัรีสอร์ทระดบัมาตรฐาน แม่ฮ่องสอน 1 คืน / บา้นรักไทย 1 คืน / ปาย 1 คืน 
และไปเยอืน ปางอุ๋ง ที�ไดชื้�อวา่ Switzerland เมืองไทย สบายๆกบัวนัพกัผอ่นของทุกท่าน 

สิ0งที0ควรนําไปด้วย 

- เสืVอกนัหนาว หมวกและถุงมือ 
- รองเทา้สวมสบาย 
- ครีมกนัแดด 
- ของใชส่้วนตวั 
- ยาประจาํตวั 
- กลอ้งถ่ายรูป 

 

เงื0อนไขการจองและสํารองที0นั0ง 

ทริปในประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนั ถือวา่สละสิทธิw  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้
ทริปต่างประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 15 วนั ถือวา่สละสิทธิw  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้

ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชื0อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

กสิกรไทย ยอ่ยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดบัเบิVล เอน็จอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย ์
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เงื0อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�กาํหนดไวใ้น
โปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนัVนคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิw ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึVน ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิกหรือล่าชา้ของ
เที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึVนตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึVนได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทัVงในและต่างประเทศ 
และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทัVงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิw ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัVงสิVน 
 

เงื0อนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัVงแต่ 30 วนัขึVนไป คืนเงินทัVงหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิw  ยดึเงินมดัจาํ ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธิw  ยดึเงินค่าทวัร์ทัVงหมด ในทุกกรณี 

* การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัVนจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้
 

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิsในการยกเลิกโปรแกรมทวัร์ในกรณีที0 
1. รถโคช้ - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ที�นั�ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ที�นั�ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 10 ท่าน 
 


