กำหนดกำรเดินทำง: สิงหำคม - ธันวำคม 2563
(กำรันตี 8 คน สำมำรถออกเดินทำงได้ !!)

วันแรก

กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน

19.00 น.

พร้ อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ มปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลีย่ งแปลงเราจะแจ้ งให้ ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน)
ออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตูป้ รับอากาศ หรือ มินิบัส

19.30 น.

( ในกรณี จานวนผูเ้ ดินทางมากกว่า 10 ท่าน บริ ษทั ของปรับเปลีย่ นรถในการเดินทางเป็ น มินิบสั จานวน 25 ทีน่ ่งั
เพื ่อความสะดวกสบายในการเดินทาง )

วันทีส่ อง

วัดจองคำ- ปำงอุ๋ง – บ้ำนรักไทย – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน – เข้ำทีพ่ กั

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ (1) แบบ BOXSET
นาท่านไปสักการะขอพรเป็ นสิริมงคล “วัดจองคำ”เป็ นวัดที่ถูกสร้ างขึ้นเป็ นแห่ งแรกของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอยู่คู่เมืองสามหมอก
มานานนับร้ อยปี จนได้ รับการสถาปนาให้ เป็ น
พระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2527 ใกล้ ๆ กับ
วัดจองคามีวดั อีกแห่งหนึ่งที่สร้ างขึ้นไว้ อยู่เคียง
คู่กนั ได้ แก่ “วัดจองกลำง”วัดทั้งสองแห่งนี้มี
ลักษณะคล้ ายกับวัดแฝดเนื่องจากตั้งอยู่ภายใน
เขตกาแพงแก้ วเดียวกัน โดยเมื่อ เราหันหน้ า
เข้ าหาตั ว วั ด ก็จ ะเห็ น “วั ด จองกลาง” อยู่
ทางด้ า นขวามื อ และ “วั ด จองค า” อยู่ ท างด้ า นซ้ า ยมื อ จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางไปยั ง
“ปำงอุ๋ง”มีชื่อเรียกเต็มๆว่า โครงการพระราชดาริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)มีสภาพภูมิประเทศ
เป็ นทิวเขาสูงสลับซับซ้ อน ภูมิทศั น์ท่เี ป็ นไฮไลท์จนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็
คือ อ่างเก็บนา้ หรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้ วยป่ าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้
เมืองหนาว ช่วงเช้ าๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรี่ยผืนน้า มีหงส์ขาวและหงส์ดาเป็ นฉากหลัง
อากาศเย็นสบาย

เที่ยง
บ่าย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร (2)
จากนั้นเดินทางไป “บ้ำนรักไทย”ที่น่ีเป็ นหมู่บ้ านชาวจีนยูนนานที่อพยพมาอยู่ ในหมู่บ้ าน
ยังคงวัฒนธรรมแบบจีนอย่างเหนียวแน่น มีความเป็ นอยู่ท่เี รียบง่าย และมีอาหารการกินแบบ
จีนยูนนาน มีบ้านเรือนที่ทาจากดินให้ ได้ ชม ผลิตภัณฑ์ท่ขี ้ นึ ชื่อของหมู่บ้านนี้จะเป็ นชา เช่น ชา
ชิง ชิง ชาอู่หลง เนือ่ งจากว่าในบริเวณนี้อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทัง้ ปี สามารถปลูกชาและ
พื ช เมื อ งหนาวได้ดี นั ก ท่ อ งเที่ย วนิ ย มมาเที่ย วบ้ า นรั ก ไทยในตอนเช้ า และมั ก จะจั ด เป็ น
โปรแกรมถัดจากปางอุง๋ เนื่องจากสองที่น้ ไี ม่ไกลจากกันมาก ถ้ ามาถึงบ้ านรักไทยช่วงที่ไม่สาย
มากจะมองเห็นหมอกอยู่เหนือทะเลสาบและปกคลุมในหมู่บ้าน คล้ ายกับที่ปางอุง๋

จากนั้นเดินทางไป “ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน”เป็ นถนนคนเดินสายเล็กๆ สั้นๆ โดยแบ่งเป็ น
2 โซนหลัก ด้ ว ยกัน คือ โซนขายอาหารบริเ วณริม หนองจองคา และโซนขายสิน ค้ า ทั่ว ไป
จุดเด่นของถนนคนเดินนี้คือสินค้ าพื้นบ้ านไม่ว่าจะเป็ น อาหารและของที่ระลึกต่างๆ ริมทาง
ฝั่งวัด ก็จะคึกคักไปด้ วยเหล่าพอค้ าแม่ ค้าที่มาจับจองนาของมาวางขายมีท้งั อาหารพื้นเมือง
(อาหารไทยใหญ่) อาหารเหนือ อาหารไทย และของกินอืน่ ๆ และในยามค่าคืนท่านจะได้ เห็น
ความงดงามของแสงไฟที่ประดับประดารอบๆ วัดจองคา ที่สวยงามมากๆ

เย็น

อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัยเพือ่ สะดวกในกำรเดินช้อปปิ้ ง
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 – 4 ดำว ( ห้องพัก 2 – 3 ท่ำน )

วันทีส่ ำม

ตักบำตรพระสงฆ์ทสี่ ะพำนซู ตองเป้ - เดินชมตลำดเช้ำ – ชมหมู่บำ้ นกระเหรี่ยง
คอยำว บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ–พระธำตุดอยกองมู –ชมวิวพระอำทิตย์ลบั ฟ้ ำ

05.00 น.

จากนั้นนาท่านไปตักบาตรตอนเช้ า ที่ “ สะพำนซูตองเป้”นับว่าเป็ นสะพานไม้ไผ่ทีย่ าวทีส่ ุดใน
ประเทศไทย โดยมี ความกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สะพานซูตองเป้ สร้ างขึ้น
ด้ วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้ าน โดยไม่ใ ช้ งบประมาณของทางราชการ
วัสดุท่ใี ช้ หาได้ ในท้ องถิ่น เสาจากไม้ เก่าของชาวบ้ านปูพ้ นื ด้ วยไม้ ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูส
มะถึงหมู่บ้านกุงไม้ สัก ผ่านลาน้าแม่สะงา ผ่ านทุ่งนาของชาวบ้ าน เพื่อให้ พระภิกษุสามเณร
ออกรับบิณฑบาต ถือเป็ นสะพานไม้ แห่งศรัทธา คาว่า “ซูตองเป้ ” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็ น
ภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสาเร็จ สะพานแห่งนี้จึงเป็ นเหมือนตัวแทนแห่งคาอธิษฐาน
สาเร็จ(พระสงฆ์จะบิณฑบาตบนสะพานทุกเช้าเวลา 6.30 -7.30 น.)

จากนัน้ นาท่านไปเดินชม“ ตลำดเช้ำแม่ฮ่องสอน” ให้ ท่านได้ สัมผัสบรรยากาศตลาดเช้ าของ
ชาวแม่ ฮ่องสอน ที่จะมีอาหารเช้ าให้ เลือกทาน อาทิ โจ๊ก ต้ มเลือดหมู ไข่ กระทะ หรือกาแฟ
โบราณ อีกทั้งด้ านหน้ าตลาดก็จ ะมีชาวเขามาขายผัก ขายของป่ า อีกโซนนึง ของตลาดเช้ าจะ
เป็ นโซนอาหารแบบชาวบ้ านมากินกัน ใครมาแม่ฮ่องสอนแล้ วยังไม่ได้ ลองทานอาหารแบบ
ชาวเขาชาวไทยใหญ่ ถือว่า มาไม่ ถึงจริ งๆอิ สระอาหารเช้า ตามอั ธยาศั ยเพื่อไม่ เป็ นการ
รบกวนเวลาในการเดินเล่นของท่านจากนั้นพา
ท่านเดินทางไปยัง “หมู่บำ้ นกระเหรี่ยงคอยำว
บ้ำนห้วยเสือเฒ่ ำ ”ตั้งอยู่ ท่ีตาบลผาบ่ อง ห่ า ง
จากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร ธรรมชาติ
โดยรอบจะเป็ นป่ าไม้ ร่ ม รื่น ระหว่ างทางผ่ า น
บรรยากาศที่งดงามด้ วยต้ นไม้ และฝายทดน้าที่มีน้า

ล้ นหลายฝาย เพื่อชมวิถีชีวิตของกระเหรี่ยงคอยาว เลือกซื้อของที่ระลึกต่ างๆ ชิ มมันเผา
ข้ าวโพดย่ าง ซึ่งมีรสชาติหวานอร่อย ที่น่าสนใจ คือ การแต่งกายของกะเหรี่ยงคอยาว และ
ขาวเขาเผ่าต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจ
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร (3)

บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางไป “พระธำตุดอยกองมู ”เป็ นปูชนียสถาน ประกอบด้ วย พระธาตุ
เจดีย์ ศิลปะไทใหญ่-พม่า จานวน 2 องค์ จากวัดพระธาตุ ดอยกองมูน้ ี สามารถมองเห็นภูมิ
ประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้ อย่างชัดเจน นอกจากเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนใน
มุมสูงได้ ครอบคลุ มแล้ วยัง เห็นแนวเทือกเขาถนนธงชัยสูงตระหง่านเป็ นฉากหลังด้ านทิศ
ตะวันออกได้ อย่างงดงามจนมีนักเดินทางหลายคนบอกว่า “ถ้ าไม่มาพระธาตุดอยกองมูเนี่ย
ถือว่ายังมาไม่ถึงแม่ฮ่องสอน ” จากนั้นนาท่านชมพระอำทิตย์ตกดิน ช่วงนี้สามารถเก็บแสง
เย็นพร้ อมกับเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแบบ 180 องศา ท่านจะได้ สัมผัสความงดงามยามพระ
อ
า
ทิ
ต
ย์
ต
ก
ข
องเมืองแม่ฮ่องสอน

เย็น

รับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร (4)
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 – 4 ดำว ( ห้องพัก 2 – 3 ท่ำน )

วันทีส่ ี่

น้ ำตกผำเสือ่ - ถ้ ำปลำ - ซื้ อของฝำก – เดินทำงกลับกรุงเทพ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ร้ำนอำหำร(5)
นาท่านเดินทางไป “น้ ำตกผำเสื่อ”เป็ นน้าตก
ขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีน้าไหลตลอดทั้งปี
ต้ น ทางน้า ตกมาจากแม่ น้า สะงา ไหลลงมา
เป็ นม่านนา้ ขนาดใหญ่ลงสู่แอ่งน้าด้ านล่างแต่
กระแสน้า ไม่ น่ิ ง ไม่ เ หมาะกับ การลงเล่ น น้า
น้าตกผาเสื่อแห่งนี้เราจึงสามารถพบฝูงปลา
ว่ายเวียนไป เพิ่มความมีชีวติ ชีวาให้ กบั นา้ ตกผาเสือ่ แห่ งนี้จากนั้นนาท่านไป
“ถ้ ำปลำ”ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็ น
แอ่งน้าขนาดใหญ่ กว้ างประมาณ 2 เมตร
ลึก 1.50 เมตร ภายในแอ่งนา้ มีน้าไหลออก
จากถา้ ใต้ ภเู ขาอยู่ตลอดเวลา จึงเป็ นสถานที่
ที่มี ค วามพิ เ ศษ แตกต่ า งไปจากสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ เนื่ อ งจากว่ า ภายในถ้า มี
ความมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่ง ก็คือ บรรดา
หมู่ปลาจานวนมากที่มาอยู่อาศัยในถา้ ปลาตัวโตๆ ที่อาศัยอยู่ในถา้ ปลา จานวนมากนั้นคือ
ปลามุง ปลาคัง หรือปลาพลวง เป็ นปลามีเกล็ดขนาดใหญ่ ในวงศ์เดียวกับ ปลาคาร์ฟ และ
ถึงแม้ จะมีอยู่เป็ นจานวนมาก แต่กไ็ ม่มีใ ครกล้ าทาอันตราย เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็ นปลา
เจ้ า หากใครนาไปรับประทานแล้ วจะต้ องมีอนั เป็ นไป ปั จจุบันบริเวณอุทยานถา้ ปลาได้ รับการ
ปรับปรุง เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักแวะมาพักผ่อนที่วนอุทยานฯ
แห่งนี้จากนั้นนาท่านไปแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน เพือ่ ให้ท่ำนได้เลือกซื้ อของฝำกของที่ระลึกตำมอัธยำศัย

เย็น

รับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร (6)
ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยรถตูป้ รับอากาศ หรือ มินิบัส
( ในกรณี จานวนผูเ้ ดินทางมากกว่า 10 ท่าน บริ ษทั ของปรับเปลีย่ นรถในการเดินทางเป็ น มินิบสั จานวน 25 ทีน่ ่งั
เพื ่อความสะดวกสบายในการเดินทาง )

...... น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ

** เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ งกรุ
ั ่ ณำอ่ำนรำยละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำกำรจองหำกท่ำนชำระเงินแล้วจะถือ
ว่ำท่ำนยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี **

อัตรำค่ำบริกำร : สิงหำคม – ธันวำคม 2563
1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

เด็กไม่มีเตียง

5,900

5,900

5,900

1,500

6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,500
6,500
6,500
6,700

6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,500
6,500
6,500
6,700

6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,500
6,500
6,500
6,700

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่

ส.ค. – ธ.ค. 63

ห้องละ 2-3 ท่ำน

วันที่ 14 - 17 สิงหำคม 63
วันที่ 21 - 24 สิงหำคม 63
วันที่ 28 - 31 สิงหำคม 63
วันที่ 04 – 07 กันยำยน 63
วันที่ 11 – 14 กันยำยน 63
วันที่ 18 – 21 กันยำยน 63
วันที่ 25 – 28 กันยำยน 63
วันที่ 02 – 05 ตุลำคม 63
วันที่ 09 - 12 ตุลำคม 63
วันที่ 16 - 19 ตุลำคม 63
วันที่ 23 - 26 ตุลำคม 63

พักเดี่ยว
เพิม่

วันที่ 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63
วันที่ 06 – 09 พฤศจิ กำยน
วันที่ 13 - 16 พฤศจิ กำยน
วันที่ 20 – 23 พฤศจิ กำยน
วันที่ 27 - 30 พฤศจิ กำยน
วันที่ 04 – 07 ธันวำคม 63
วันที่ 11 – 14 ธันวำคม 63
วันที่ 18 - 21 ธันวำคม 63
วันที่ 25 - 28 ธันวำคม 63
วันที่ 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64
วันที่ 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64
วันที่ 01 – 04 มกรำคม 64

6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,900
6,900
6,900
7,900
8,900
8,900
8,900

6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,900
6,900
6,900
7,900
8,900
8,900
8,900

6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,900
6,900
6,900
7,900
8,900
8,900
8,900

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
2,000
2,000
2,000
2,000

อัตรำนี้ รวม
 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 ค่าที่พัก 2 คืน สาหรับ 2-3 ท่าน / ห้ อง
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาหรับชาวไทย
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกค้ า 1 ท่าน

เงือ่ นไขในกำรจองและกำรยกเลิก
1. กรุ๊ ปการันตีออกที่ 6 ท่ านขึ้ นไป ในกรณีผ้ ูเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้
บริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า
2. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หักค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้ นอาทิ ค่ามัดจารถ
บัสปรับอากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร ,ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ
3. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วันยึดเงินค่ำทัวร์ 50%และ หักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
อาทิ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้ าชม
สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลื่อนกำรเดินทำง ต้องแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ก่อนกำรเดินทำง 20 วันมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อน
การเดินทางได้

กำรชำระเงิน
1.
2.
3.
4.

วางเงินมัดจาภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,500 บาท หรือ 50% ของราคาทัวร์
ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
หากจองก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจาคืนได้

หมำยเหตุ
 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาทีร่ ถออกเดินทาง ทาให้ท่านตกท
ริปท่องเทีย่ วท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่องเที่ย วและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ต ามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ
จะไม่คนื เงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ
เป็ นการชาระเหมาจ่ายแล้ ว

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มกี ารคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษทั เป็ นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ”

