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DE006 : ทัวร์ปาย สบายกระเป๋า ทัวร์ปายราคาพิเศษ 4 วัน 2 คืน (Van)

โปรแกรมท่องเที่ยว สุดแสนจะโรแมนติก

โปรแกรมทัวร์ปาย สบายกระเป๋า ทัวร์ปายราคาถูก

ท่องเที่ยวปายราคาประหยัด ทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 

ท่องเที่ยวทุ่งบัวตอง บนเส้นทาง 1,864 โค้ง จ.แม่ฮ่องสอน
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

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

อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 อ.ฮอด - ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล - ดอยแม่อูคอ - พระธาตุดอยกองมู - ปางอุ๋ง

05.00 น. เดินทางถึง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ทำธุระส่วนตัว

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

เดินทางไป ออบหลวง (UNSEEN) แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ประติมากรรมทางธรรมชาติ เขาหินจูบกัน

เดินทางไป สวนสนบ่อแก้ว ต้นสนสองใบ และสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง

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

เป็นถ้าน้ำแข็งที่สวยที่สุดในเมืองไทย

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

เดินทางไป ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ อยู่ในเขต อ.ขุนยวม ทุ่งบัวตองจะบานสะพรั่ง ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

โดยจะบานเต็มท้องทุ่งเหลืองอร่าม ต้อนรับทุกสายตาที่มาเยือน 

*ไม่ใช่เทศกาลทุ่งบัวตอง จะพาไป [พระตำหนักปางตอง 2] โดยจะเดินทางไปเก็บโปรแกรม ถ้ำปลา ก่อนในวันนี้

แล้วเที่ยวพระตำหนักปางตอง 2 ในวันถัดไป

เดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู

และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง กันตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางไป บ้านรักไทย

17.30 น. อิสระอาหารเย็น ณ บ้านรักไทย

พัก เลควิว เกสต์เฮ้าส์ @บ้านรักไทย (พัดลม ห้องน้ำในตัว น้ำอุ่น)

วันที่ 3 ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - ถ้ำลอด - จุดชมวิวปางมะผ้า - อ.ปาย

05.30 น. ตื่นเช้ามาชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้ารอบๆทะเลสาบ ปางอุ๋ง ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย

อิสระอาหารเช้า ณ บ้านรวมไทย

09.00 น. เดินทางไป บ้านรักไทย สัมผัส วิถีชีวิตของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง

เดินทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นโดย พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก

โดยสะพานแห่งนี้จะเชื่อมระหว่าง สวนธรรมภูสมะ กับ หมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต

และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมาอีกด้วย

เดินทางไป ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ

ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย
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13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร

เดินทางไป ถ้ำลอด หรือ ถ้ำน้ำลอด

ถ้ำลอดอยู่ในความดูแลของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด “ถ้ำน้ำลอด”

เป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปางทางเข้าถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้าย มีความยาวกว่า 500 เมตร

สายน้ำกัดเซาะโพรงถ้ำแห่งนี้มากกว่าล้านปี ภายในประกอบไปด้วย 3 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำตุ๊กตา และถ้ำผีแมน (ทั้ง 3 ถ้ำ

ต้องอาศัยการนั่งแพเข้าไป)

เดินทางไป อ.ปาย ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า

เย็น อิสระอาหารเย็น ถนนคนเดินปาย

พักผ่อนตามอัธยาศัยกับที่พักระดับมาตรฐาน

วันที่ 4   ตลาดเมืองปาย - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - Coffee In Love - Hillside Coffee House - สะพานประวัติศาสตร์ -

กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง - กรุงเทพฯ

06.00 น. ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ กับกาแฟถ้วยโปรด ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว ว๊าวววววว

07.00 น. อิสระอาหารเช้า ตลาดเมืองปายยามเช้า

08.30 น. เดินทางไป วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล

เดินทางไป บ้านสันติชล ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สามารถชมบ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า เดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

10.00 น. เดินทางไป Coffee In Love

เดินทางไป Hillside Coffee House เติมคาเฟอีนกันสักหน่อย รับประกันเรื่องรสชาติของกาแฟและเครื่องดื่ม

รับรองว่าคอกาแฟไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม

12.00 น. อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดปาย

เดินทางไป สะพานประวัติศาสตร์

สะพานประวัติศาสตร์ สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น

เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง

อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์”

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยแวะซื้อของฝาก กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง

เย็น รับประทานอาหารเย็น (4) ณ ร้านอาหาร

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ประมาณเที่ยงคืน
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อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้รวม•

ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ•

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ•

ค่าที่พัก 2 คืน สะอาด ปลอดภัย (โฮมเสตย์ปางอุ๋ง 1 คืน / ปาย 1 คืน)•

ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ•

ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง•

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•

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

รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน•

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

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

ลักษณะทริป

ท่องเที่ยวปาย ราคาสบายกระเป๋า อิสระเหมือนมาเที่ยวเอง เที่ยวเกือบครบทุกที่ สุดคุ้ม ที่พักสะอาด ปลอดภัย•

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
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สิ่งที่ควรนำไปด้วย

เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ•

รองเท้าสวมสบาย•

ครีมกันแดด•

ของใช้ส่วนตัว•

ยาประจำตัว•

กล้องถ่ายรูป•
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