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DE003 : Camping ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน [พักเต็นท์] 4 วัน 2 คืน (Van)

โปรแกรมท่องเที่ยว สุดแสนจะโรแมนติก

ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง Camping ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

ทัวร์ปาย บนเส้นทาง 1,864 โค้ง จ.แม่ฮ่องสอน

4 วัน 2 คืน (พักเต็นท์)
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

19.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.

เชียงใหม่

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่2 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - สะพานประวัติศาสตร์ - Coffee In Love - Hillside Coffee House - วัดน้ำฮู -

บ้านสันติชล - น้ำพุร้อนท่าปาย - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย

05.00 น. เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ ทำธุระส่วนตัว

รับประทานอาหารเช้า

เดินทางไป อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมสุดยอด ทะเลหมอก ณ จุดชมวิวกิ่วลม

08.30 น. เดินทางไป อ.ปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์

สะพานประวัติศาสตร์ สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น

เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง

อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์”

เดินทางไป Coffee In Love

เดินทางไป Hillside Coffee House เติมคาเฟอีนกันสักหน่อย รับประกันเรื่องรสชาติของกาแฟและเครื่องดื่ม

รับรองว่าคอกาแฟไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม

เดินทางไป วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล

เดินทางไป บ้านสันติชล ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สามารถชมบ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า เดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก (เต็นท์ พร้อมเครื่องนอน หลังละ 2-3 ท่าน) พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น. เดินทางไป น้ำพุร้อนท่าปาย

จากนั้นพาไปชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายยามเย็น ณ วัดพระธาตุแม่เย็น

18.30 น. เดินทางไป ถนนคนเดินปาย ท่องราตรี พร้อมอิสระกับอาหารเย็นตามใจชอบ ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย

จากนั้นกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย Good night …zzzzzz

วันที่3 จ.แม่ฮ่องสอน - ถ้ำปลา - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - พระธาตุดอยกองมู -  ถ้ำแก้วโกมล
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06.00 น. ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย เตรียมตัวออกเดินทาง

อิสระในการเดินเล่น ตลาดเมืองปายยามเช้า อาหารเช้าปล่อยฟรีให้ท่านได้เลือกทานตามใจชอบ ให้ท่านได้ถ่ายรูป

กับบรรยากาศยามเช้าของเมืองปายกันอย่างสนุกสนาน

10.30 น. เดินทางไป อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางไป ถ้ำปลา ชมธรรมชาติอันสวยงาม และ ปลาพลวงหิน ขนาดใหญ่แหวกว่ายทวนกระแสน้ำ ณ ปากถ้ำ

16.00 น. เดินทางไป บ้านรักไทย ชม บ้านดิน และ วิถีชีวิตของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง

เดินทางไป ปางอุ๋ง

17.00 น. อิสระอาหารเย็น หมู่บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง)

พัก เต็นท์ริมทะเลสาบ พร้อมเครื่องนอน หลังละ 2-3 ท่าน

วันที่4  ปางอุ๋ง - พระธาตุดอยกองมู -  ถ้ำแก้วโกมล - กรุงเทพฯ

06.00 น. ตื่นเช้ามาชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้ารอบๆ ทะเลสาบ ปางอุ๋ง ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย

อิสระอาหารเช้า หมู่บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง)

09.00 น. เดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู

และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง กันตามอัธยาศัย

นั้นมุ่งหน้าสู่ อ.ขุนยวม ตามทางหลวงหมายเลข 108

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางไป ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) อยู่ในเขต อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ชมความงามของผลึกแร่แคลไซท์ ได้ชื่อว่า

เป็นถ้าน้ำแข็งที่สวยที่สุดในเมืองไทย

18.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ประมาณตี 3
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ•

ค่ารีสอร์ท ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2 -3 ท่าน)•

ค่าอาหาร 9 มื้อ + ค่าอาหารว่าง น้ำดื่มและขนมตลอดการเดินทาง•

ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ•

ค่ายานพาหนะท้องถิ่น•

ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง•

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง•

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)•

การจองและสำรองที่นั่ง

วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม•

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน•

หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%•

หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้•

เงื่อนไขการเดินทาง

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ

ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

การยกเลิกการเดินทาง

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี•

การเลื่อนการเดินทาง

ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ •

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
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รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน•

รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน•

รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน•

ลักษณะทริป

เยือนเมืองแห่งอารยธรรมล้านช้าง ซึ่งยังคงความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี อันงดงามชวนหลงไหลให้มาเยือน•

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ•

รองเท้าสวมสบาย•

ครีมกันแดด•

ของใช้ส่วนตัว•

ยาประจำตัว•

กล้องถ่ายรูป•
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