โปรแกรมทองเที่ยว…………….
1)

กรุงเทพ – อ. ฮอด

20.30 น.

คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย.................... เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกดานสัมภาระแดทาน เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ 2 ชั้น (ระบบ V.I.P.) นําทานสู
อ.ฮอด จ.เชียงใหม มัคคุเทศกและทีมงานอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

2)

ออบหลวง – สวนสนบอแกว – ถ้าํ แกวโกมล – ทุง บัวตอง ดอยแมอูคอ – พระธาตุดอยกองมู

05.00 น.

อรุณสวัสดิต์ อนเชา ใหทา นไดทาํ ธุระสวนตัว  พรอมบริการอาหารเชา ณ โรงแรม
จากนัน้ นําทานเดินทางสู ออบหลวง (UNSEEN) ชมแกรนดแคนยอนเมืองไทย ประติมากรรมทาง
ธรรมชาติ เขาหินจูบกันจากออบหลวง เดินทางสู สวนสนบอแกว ชมตนสนสองใบ และสนสาม
ใบ ปลูกเรียงรายสวยงามระหวางเสนทาง จากนัน้ เดินทางสู ถ้ําแกวโกมล (UNSEEN) อ.แมลา
นอย จ.แมฮองสอน ชมความงามของผลึกแรแคลไซท ที่ไดชื่อวา เปนถ้ําน้ําแข็งทีส่ วยที่สุดใน
เมืองไทย
จากนั่นนําทานเดินทางสู อ.ขุนยวมพรอม บริการอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแลว นําทานเดินทางสู ดอยแมอคู อ ชมทุง บัวตอง ที่บาน
สะพรั่งตอนรับทุกสายตาทีม่ าเยือน (***ไมใชเทศกาลทุงบัวตอง จะพาไปชม กะเหรีย่ งคอยาว
แทน) จากทุงบัวตอง มุงหนาสู เมืองแมฮองสอน พาไปนมัสการ พระธาตุดอยกองมู
บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร จากนั้นอิสระในการทองราตรีเมืองแมฮองสอน ชมความงาม
ของ วัดจองคํา วัดจองกลาง ในยามค่ําคืน Shopping ถนนคนเดิน
นําทานเขาสูท พี่ ัก เฮือนไตรีสอรท..หรือเทียบเทา

เที่ยง
บาย

19.00 น.

3)
04.30 น.

08.30 น.
09.30 น.

บาย

เย็น

4)
06.30 น.

ปางอุง – บานรักไทย – ภูโคลน – ถ้าํ ลอด – จุดชมวิวปางมะผา – ปาย
อรุณสวัสดิ์เชามืด นําทานออกจากทีพ่ ักตัง้ แตเชามืด เพื่อมุงหนาสู โครงการพระราชดําริปางตอง
2 หรือที่รูจักกันในนามวา ปางอุง ซึง่ เปรียบเปน Switzerland เมืองไทย (***ถึงบานนาปาแปก
เปลี่ยนเปนรถสองแถวทองถิ่นเพื่อขึ้นปางอุง ) ใหเวลาถายรูปกันพอสมควร
เตรียมออกเดินทางสู บานรักไทย  พรอมบริการอาหาร
เชาแบบยูนาน (ขาหมู หมั่นโถว ยําใบชา หมูพันป ฯลฯ)
พาไปชม บานดิน และ วิถชี วี ติ ของชาวจีนฮอ ชิมชารสเลิศ
จากชาพันธุดี เชน ชาอูห ลง ชาชิงชิง
นําทานเดินทางตอไปยัง ภูโคลน (UNSEEN) ชมบอโคลน
ซึ่งเปนแหลงบอโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไป
ดวยแรธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ ตาม
อัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
จากนัน้ นําทานเดินทางสู ถ้ําลอด หรือ ถ้าํ น้าํ ลอด ซึ่งอยูในความดูแลของศูนยศกึ ษาธรรมชาติ
และสัตวปาน้าํ ลอด “ถ้ําน้ําลอด” เปนถ้ําที่มีสายน้ําไหลผานตั้งแตปากทางเขาถ้ําไปจนถึงถ้ํา
สุดทาย มีความยาวกวา 500 เมตรสายน้ํากัดเซาะโพรงถ้ําแหงนี้มากวาลานป ภายในประกอบไป
ดวย 3 ถ้ํา ไดแก ถ้ําเสาหิน ถ้าํ ตุกตา และถ้าํ ผีแมน (ทั้ง 3 ถ้ํา ตองอาศัยการนั่งแพเขาไป)
ออกจากถ้ําลอด มุงหนาสู อ.ปาย ระหวางทางแวะ จุดชมวิวปางมะผา
นําทาน Check in เขาที่พัก จากนัน้ เชิญทานพักผนตามอัธยาศัย
ทีพ่ ัก: Pai in Town หรือระดับเทียบเทา
จากนัน้ นําทานไปทองราตรี เดินเลนในตลาดปาย ยามค่ําคืน อิสระกับอาหารเย็นตามใจชอบชิม
โรตีหลากรสช็อปปงของที่ระลึกมากมาย กลับที่พัก เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย.........
ตลาดปาย – วัดน้าํ ฮู – บานสันติชล – Coffee in Love –Hillside Coffee House – สะพาน
ประวัตศิ าสตร – กาดทุง เกวียน
 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานเดินทางสู ตลาดเมืองปา
ยยามเชา ซื้อของที่ระลึกจากรานดังในแบบฉบับยามเชา เชน
รานมิตรไทยหรือจะลองชิมกาแฟ จากรานกาแฟยุคแรกๆของ
เมือง ปาย....All about Coffee จากนั่นนําทานนมัสการพระ
อุนเมืองที่ วัดน้าํ ฮู จากนัน้ พาไปชมศูนยวัฒธรรมจีนยูนนาน บาน
สันติชล ชม บานดินชมชา และ โลชงิ ชา ถายรูปกับกาแฟรานดังในยุคปจจุบนั .... Coffee In
Love แลวไปตอดวยรานกาแฟรานใหมมาแรงไมแพกนั .....Hillside Coffee House โดยเฉพาะ
เรื่องรสชาติของกาแฟและเครื่องดื่ม รับรองวาคอกแฟไมผิดหวังแนนอน จากนัน้ นําทานชม
สะพานประวัตศิ าสตร แลวเดินทางกลับตามทางหลวงหมายเลข 1095

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร หลังอาหารเที่ยง นําทานเดินทางสู กาดทุง เกวียน จ.
ลําปาง แวะซือ้ ของฝากคนทางบาน
บริการอาหารเย็น ณ รานอาหาร จ.ลําปาง
จากนัน้ นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพมหานครฯ เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย

เย็น
5)

กรุงเทพฯ

01.00 น.

ถึง กรุงเทพ สงทาน ณ จุดนัดหมาย โดยสวัสดิ์ภาพพรอมความประทับใจ

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
พักหองละ 2 ทาน

เด็ก พักหองเดียวกับ เด็กพักหองเดียวกับ
ผูใหญมเี ตียงเสริม ผูใหญไมมเี ตียงเสริม

พักเดีย่ ว

30 - 40 ทาน
40 ทานขึ้นไป

อัตราคาบริการรวม
 คารถโคชอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ
 คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดระบุไวในรายการ
 มัคคุเทศกและผูชวยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 100,000 บาท
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม
เงื่อนไขการชําระเงิน
 สําหรับการจองครั้งแรกมัดจํา ทานละ 2,000 บาท และกรุณาชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยาง
นอย 14 วันทําการ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 กรุณาแจงลวงหนากอนวันเดินทางอยางนอย 20 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
ทั้งหมด
 กรณียกเลิกทัวรกอนวันเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหักคาบริการ 50% ของอัตรา
คาบริการ

 กรณียกเลิกทัวรกอนวันเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่น ๆ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือ
ลาชาของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่
ตาง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัทฯ
 บริษัทฯ จะทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิด
การสูญหายของ สัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาว
 ในระหวางการทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ ไม
สามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได
 คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ
ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะ
ตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ
จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ

ทองเทีย่ วครัง้ ใด ไววางใจ สมศิรทิ วั ร
รางวัลมาตรฐานธุรกิจทองเทีย่ วป 2552-2554
การกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา

