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DE-5803 : Camping ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน (พกัเตน็ท์ 3 วนั 2 คนื) 
 

 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที�ยว สุดแสนจะโรแมนติก  
ทวัร์ปาย ปางอุ๋ง ... Camping ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 

ในรูปแบบใหม่ ไม่ซํ! าใคร อะไรๆก็ ... ปาย 
ปาย ก็ ปาย บนเส้นทาง 1,864 โคง้ จ.แม่ฮ่องสอน 3 วนั 2 คืน 

 

 

  
กรุงเทพฯ - อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

 

19.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที�) โดยมีทีมงานบริการในเรื�องกระเป๋า
สมัภาระ ออกเดินทางสู่ จ. เชียงใหม่ ดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมบริการอาหารวา่งและเครื�องดื�ม 

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี: ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั:งสิ:น 
 

 

  

อุทยานแห่งชาติห้วยนํ:าดัง - สะพานประวตัิศาสตร์ - Hillside Coffee House -  
Coffee In Love - วดันํ:าฮู - บ้านสันติชล - ปาย 

 

 

05.00 น. ทาํธุระส่วนตวั บริการอาหารเชา้ (1) จากนั!นมุ่งหนา้สู่ อุทยานแห่งชาตห้ิวยนํ:าดงั ชมสุดยอดทะเลหมอก ณ จุดชม
ววิกิOวลม 
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08.30 น. มุ่งหนา้สู่ อ.ปาย ชม สะพานประวตัศิาสตร์ จากนั!นนาํท่านแวะร้านกาแฟร้านใหม่มาแรง ...Hillside Coffee 
House โดยเฉพาะเรื�องรสชาติของกาแฟและเครื�องดื�ม รับรองวา่คอกาแฟไม่ผิดหวงัแน่นอนครับผม แลว้ต่อกนั
ดว้ย กาแฟร้านดงั Coffee In Love ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

 พาไปนมสัการพระอุ่นเมืองที� วดันํ:าฮู จากนั!นพาไปชมศูนยว์ฒันธรรมจีนยนูนาน บ้านสันตชิล ชมบ้านดนิ ชิม
ชา และ โล้ชิงช้า 

12.30 น. บริการอาหารกลางวนั (2) จากนั!นนาํท่านเขา้ที�พกั @สวนดอยรีสอร์ท (เตน็ท ์พร้อมเครื�องนอน หลงัละ 2-3 ท่าน) 
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

15.00 น. พาไปชม นํ:าพุร้อนท่าปาย จากนั!นพาไปชมพระอาทิตยต์ก และววิเมืองปายยามเยน็ ณ วดัพระธาตุแม่เยน็ 

18.30 น. จากนั!นนาํท่านไปท่องราตรี เดินเล่นในตลาดปาย ยามคํ�าคืน อิสระกบัอาหารเยน็ตามใจชอบ ชิมโรตีหลากรส ช็อป
ปิ! ง ของที�ระลึกจากร้านดงั เช่น ร้านมติรไทย จากนั!น กลบัที�พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั Good night …… zzzzzz 

 

 

  
จุดชมววิปางมะผ้า - ถํ:าปลา - ภูโคลน - บ้านรักไทย 

 

 

06.00 น. ตื�นเชา้ รับอากาศบริสุทธิY  ทาํธุระส่วนตวัใหเ้รียบร้อย เตรียมตวัออกเดินทาง 

 อิสระในการเดินเล่น ตลาดเมอืงปายยามเช้า อาหารเชา้ปล่อยฟรีใหท่้านไดเ้ลือกทานตามใจชอบ ใหท่้านไดถ่้ายรูป 
กบับรรยากาศยามเชา้ของเมืองปายกนัอยา่งสนุกสนาน ชิมกาแฟจากร้านชื�อดงัAll About Coffee 

09.30 น. อาํลาเมืองปาย จากนั!นออกเดินทางสู่ตวัเมือง แม่ฮ่องสอน ระหวา่งทางแวะ จุดชมววิปางมะผ้า 

12.30 น. บริการอาหารกลางวนั (3) ชม ถํ:าปลา ชมธรรมชาติอนัสวยงาม และ ปลาพลวงหิน ขนาดใหญ่แหวกวา่ยทวน
กระแสนํ! า ณ ปากถํ!า 

16.00 น. จากนั!นพาไป บ้านรักไทย ชม บ้านดนิ และ วถิีชีวติของชาวจนีฮ่อ ชิมชารสเลิศ จากชาพนัธ์ุดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิง
ชิง จากนั!นมุ่งหนา้สู่ ปางอุ๋ง 

17.00 น. ถึง ปางอุ๋ง นาํท่านเขา้ที�พกั (เตน็ทริ์มทะเลสาบ พร้อมเครื�องนอน หลงัละ 2-3 ท่าน) จากนั!นอิสระอาหารเยน็ตามใจ
ชอบ พกัผอ่นตามอธัยาศยั หลบัฝันดีราตรีสวสัดิY  
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ปางอุ๋ง - พระธาตุดอยกองมู - ถํ:าแก้วโกมล (UNSEEN) 

 

 

06.00 น. ตื�นเชา้มาชมบรรยากาศอนัสวยงามยามเชา้รอบๆทะเลสาบ ปางอุ๋ง ซึ�งเปรียบเป็น Switzerland เมอืงไทย อิสระ
อาหารเชา้ตามใจชอบ มีใหเ้ลือกหลายร้าน หลากสไตล ์

09.00 น. เตรียมออกเดินทางสู่ตวัเมืองแม่ฮ่องสอน นาํท่านนมสัการองค ์พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมือง
แม่ฮ่องสอน และชมทศันียภาพอนังดงามของเมืองสามหมอก จากมุมสูง และเลือกชมเลือกซื!อ ของฝาก ของที�
ระลึก 

 จากนั!นมุ่งหนา้สู่ อ.ขนุยวม ตามทางหลวงหมายเลข 108 

13.00 น. บริการอาหารกลางวนั (4) หลงัอาหาร เดินทางไปยงั ถํ:าแก้วโกมล (UNSEEN) อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน * ช่วง
เทศกาล อาจจะไม่ไดเ้ขา้ชม เพราะคิวเยอะมาก ชมความงามของผลึกแร่แคลไซท ์ไดชื้�อวา่ เป็นถา้นํ!าแขง็ที�สวย
ที�สุดในเมืองไทย 

18.30 น. บริการอาหารเยน็ (5) จากนั!นออกเดินทางกลบั กทม. ถึงกรุงเทพฯ (ประมาณตี 3) โดยสวสัดิภาพ พร้อมความ
ประทบัใจ 

 

************************************ 

 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีOยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถอื
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 
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Join Trip ทวัร์ปาย ปางอุ๋ง Camping ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 
* ราคานี:คํานวณจากอตัรานํ:ามันดีเซลทีOราคาไม่เกนิ 32 บาท / ลติร 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,900 บาท 

สมาชิก (DE Member) 4,600 บาท 

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

700 บาท 

พกัเดีOยวเพิOม 500 บาท 

ทีOนัOง C1-C3 ลด 100 บาท 

Private Trip ทวัร์ปาย ปางอุ๋ง Camping ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั:นใน ไม่เกนิ 2 จุด) 

คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) 
* เป็นราคาต่อท่าน 
* ไม่มีราคาเด็ก 

8 ท่าน ราคาปกติ 

9 ท่าน ลด ท่านละ 100 บาท 

** มากกว่า 9 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอยีดเพิOมเตมิครับ 

 

อตัรานี:รวม 

- ค่า รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมนํ! ามนัและคนขบั 
- ค่าอาหารที�ระบุในรายการ 5 มื!อ  
- ค่าที�พกั 2 คืน (พกัเตน็ท ์Camping ที�ปาย 1 คืน / ปางอุ๋ง 1 คืน) 
- ค่าธรรมเนียมสถานที�ต่าง ๆ 
- ค่า Staff นาํเที�ยว ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั!งนี! ขึ!นอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้ตกลง
ของบริษทัประกนัชีวติ 

อตัรานี:ไม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
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- ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที�ของชาวต่างชาติที�เพิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกาํกบัภาษี) 

ลกัษณะทริป 

โรแมนติก ทวัร์ปาย ปางอุ๋ง Camping ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน สบายๆกบัวนัพกัผอ่นของทุกท่าน 

สิOงทีOควรนําไปด้วย 

- เสื!อกนัหนาว หมวกและถุงมือ 
- รองเทา้สวมสบาย 
- ครีมกนัแดด 
- ของใชส่้วนตวั 
- ยาประจาํตวั 
- กลอ้งถ่ายรูป 

 

เงืOอนไขการจองและสํารองทีOนัOง 

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 ถือวา่สละสิทธิY  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 ถือวา่สละสิทธิY  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้

ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชืOอบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

กสิกรไทย ยอ่ยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดบัเบิ!ล เอน็จอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย ์
 

 

เงืOอนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�กาํหนดไวใ้น
โปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั!นคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิY ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึ!น ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิกหรือล่าชา้ของ
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เที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึ!นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึ!นได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั!งในและต่างประเทศ 
และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั!งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิY ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั!งสิ!น 
 

เงืOอนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั!งแต่ 30 วนัขึ!นไป คืนเงินทั!งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิY  ยดึเงินมดัจาํ ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธิY  ยดึเงินค่าทวัร์ทั!งหมด ในทุกกรณี 

* การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั!นจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้
 

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิpในการยกเลิกโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีO 
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 
 
 


