
บจก. ดบัเบิ
ล เอ็นจอย ทราเวล 
 300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-3791168  Fax: 02-3791163 (อตัโนมัต)ิ   

Mobile: 086-306-5572, 090-568-3080, 082-499-2007  
   Website: www.DoubleEnjoy.com E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

 

ทะเบียนเลขที�   0125554005216    เลขทะเบียนการท่องเที�ยว  11/05307 

DE-5804 : Camping ทุ่งบัวตอง ปางอุ๋ง ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (พกัเตน็ท์) 
 

 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที�ยว สุดแสนจะโรแมนติก 
Camping ทุ่งบัวตอง ปางอุ๋ง ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
บนเส้นทาง 1,864 โคง้ จ.แม่ฮ่องสอน 3 วนั 2 คืน 

“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดีประเพณีงาม ลอืนามถิ>นบัวตอง” 
 

 

  
กรุงเทพ - อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

 

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที�) โดยมีทีมงานบริการในเรื�องกระเป๋า
สมัภาระ ออกเดินทางสู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมบริการอาหารวา่งและ
เครื�องดื�ม 

21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านีF ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัFงสิFน 
 

 

  
ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถํFาแก้วโกมล - ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ - ปางอุ๋ง 

 

 

05.00 น. ถึง อ.ฮอด ทาํธุระส่วนตวั บริการอาหารเชา้ (1) ขา้วตม้ ชา กาแฟ 

 จากนัIนไป ออบหลวง (UNSEEN) ชมแกรนดแ์คนยอนเมืองไทย ประติมากรรมทางธรรมชาติ เขาหินจูบกนั 
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 จากออบหลวง เดินทางสู่ สวนสนบ่อแก้ว ชมตน้สนสองใบ และสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามระหวา่งเสน้ทาง 

 จากนัIน เดินทางไปยงั ถํFาแก้วโกมล (UNSEEN) อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน ชมความงามของผลึกแร่แคลไซท ์ที�ได้
ชื�อวา่ เป็นถํIานํI าแขง็ที�สวยที�สุดในเมืองไทย 

12.30 น. เดินทางไป อ.ขนุยวม บริการอาหารเที�ยง (2) จากนัIน เดินทางไปยงั ดอยแม่อูคอ ชม ทุ่งบัวตองที�บานสะพรั�ง
ตอ้นรับทุกสายตาที�มาเยอืน * ไม่ใช่เทศกาลทุ่งบวัตอง จะพาไปชม กะเหรี>ยงคอยาว แทน 

 จากทุ่งบวัตอง มุ่งหนา้สู่ ปางอุ๋ง 

17.00 น. ถึง ปางอุ๋ง นาํท่านเขา้ที�พกั (เตน็ทริ์มทะเลสาบ หลงัละ 2-3 ท่าน) จากนัIนอิสระอาหารเยน็ตามใจชอบ พกัผอ่นตาม
อธัยาศยั หลบัฝันดีราตรีสวสัดิP  

 

 

  
ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ภูโคลน - ถํFาลอด - จุดชมววิปางมะผ้า - ปาย 

 

 

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

09.00 น. เตรียมออกเดินทางสู่ บ้านรักไทย จากนัIนชม บ้านดนิ และ วถิีชีวติของชาวจนีฮ่อ ชิมชารสเลิศ จากชาพนัธ์ุดี 
เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง 

 เดินทางต่อไปยงั ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ�งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ�งอุดมไปดว้ย
แร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซืIอผลิตภณัฑ ์ตามอธัยาศยั 
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13.30 น. บริการอาหารกลางวนั (3) จากนัIนเดินทางไปยงั ถํFาลอด หรือ ถํFานํFาลอด ซึ�งอยูใ่นความดูแลของศูนยศึ์กษา
ธรรมชาติและสตัวป่์าถํIานํI าลอด “ถํFานํFาลอด” เป็นถํIาที�มีสายนํI าไหลผา่นตัIงแตป่างทางเขา้ถํIาไปจนถึงถํIาสุดทา้ย มี
ความยาวกวา่ 500 เมตร สายนํI ากดัเซาะโพรงถํIาแห่งนีIมากกวา่ลา้นปี ภายในประกอบไปดว้ย 3 ถํIา ไดแ้ก่ ถํFาเสาหิน 
ถํFาตุ๊กตา และถํFาผแีมน (ทัIง 3 ถํIา ตอ้งอาศยัการนั�งแพเขา้ไป) 

 ออกจากถํIาลอด มุ่งหนา้สู่ อ.ปาย ระหวา่งทางแวะ จุดชมววิปางมะผ้า 

 ถึง อ. ปาย จากนัIนนาํท่านเขา้ที�พกั @สวนดอยรีสอร์ท (เตน็ท ์หลงัละ 2-3 ท่าน) จากนัIนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

18.30 น. จากนัIนนาํท่านไปท่องราตรี เดินเล่นในตลาดปาย ยามคํ�าคืน อิสระกบัอาหารเยน็ตามใจชอบ ชิมโรตีหลากรส ช็อป
ปิI ง ของที�ระลึกจากร้านดงั เช่น ร้านมติรไทย จากนัIน กลบัที�พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั Good night …… zzzzzz 

 

 

  

ตลาดปาย - วดันํFาฮู - บ้านสันติชล - Coffee In Love - Hillside Coffee House - 
สะพานประวตัิศาสตร์ - กาดทุ่งเกวยีน - กทม. 

 

 

06.00 น. ตื�นเชา้ รับอากาศบริสุทธิP  กบัลมหนาวและสายหมอก  ... วา๊วววววว 

07.00 น. Check out เก็บสมัภาระ จากนัIนไปเดินเล่น ตลาดเมอืงปายยามเช้า อาหารเชา้ปล่อยฟรีใหท่้านไดเ้ลือกทานตามใจ
ชอบ จะไดเ้ขา้ถึงวถีิชีวติของชาวเมืองปายอยา่งแทจ้ริง ซืIอของที�ระลึกจากร้านดงั ในแบบฉบบัยามเชา้ เช่น ร้าน
มติรไทยหรือจะลองชิมกาแฟ จากร้านกาแฟยคุแรกๆ ของเมืองปาย ... All About Coffee 

08.30 น. พาไปนมสัการพระอุ่นเมืองที� วดันํFาฮู จากนัIนพาไปชมศูนยว์ฒันธรรมจีนยนูนาน บ้านสันตชิล ชมบ้านดนิ ชิม
ชา และ โล้ชิงช้า 

10.00 น. ถ่ายรูปกบักาแฟร้านดงัในยคุปัจจุบนั ... Coffee In Love แลว้ไปต่อดว้ยร้านกาแฟร้านใหม่มาแรงไม่แพก้นั 
... Hillside Coffee House โดยเฉพาะเรื�องรสชาติของกาแฟและเครื�องดื�ม รับรองวา่คอกาแฟไม่ผิดหวงัแน่นอน
ครับผม จากนัIนนาํท่านชม สะพานประวตัศิาสตร์ แลว้เดินทางกลบัตามทางหลวงหมายเลข 1095 (ฝ่าโคง้กนัเป็น
ช่วงสุดทา้ย) 

12.30 น. บริการอาหารกลางวนั (4) หลงัอาหาร ออกเดินทางสู่ กาดทุ่งเกวยีน จ.ลาํปาง แวะซืIอของฝากคนทางบา้น 

เยน็ บริการอาหารเยน็ (5) ณ หอ้งอาหารโรงแรมนครเถิน จ.ลาํปาง หลงัอาหาร ออกเดินทางกลบั กทม. ถึงกรุงเทพฯ 
โดยสวสัดิภาพ (ประมาณเที�ยงคืน) พร้อมความประทบัใจ 
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************************************ 

 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี>ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถอื
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

  

 

Join Trip Camping ทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 
* ราคานีFคํานวณจากอตัรานํFามันดีเซลที>ราคาไม่เกนิ 32 บาท / ลติร 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,100 บาท 

สมาชิก (DE Member) 4,800 บาท 

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

700 บาท 

พกัเดี>ยวเพิ>ม 500 บาท 

ที>นั>ง C1-C3 ลด 100 บาท 

Private Trip Camping ทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชัFนใน ไม่เกนิ 2 จุด) 

คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) 
* เป็นราคาต่อท่าน 
* ไม่มีราคาเด็ก 

8 ท่าน ราคาปกติ 

9 ท่าน ลด ท่านละ 100 บาท 

** มากกว่า 9 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอยีดเพิ>มเตมิครับ 
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อตัรานีFรวม 

- ค่า รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมนํI ามนัและคนขบั 
- ค่าอาหารที�ระบุในรายการ 5 มืIอ 
- ค่าที�พกั 2 คืน (พกัเตน็ท ์Camping ที�ปาย 1 คืน / ปางอุ๋ง 1 คืน) 
- ค่าธรรมเนียมสถานที�ต่าง ๆ 
- ค่า Staff นาํเที�ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัIงนีI ขึIนอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้ตกลง
ของบริษทัประกนัชีวติ 

อตัรานีFไม่รวม 

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

ลกัษณะทริป 

ชมเทศกาลทุ่งดอกบวัตอง Camping โรแมนติก ปาย - ปางอุ๋ง สบายๆกบัวนัพกัผอ่นของทุกท่าน 

สิ>งที>ควรนําไปด้วย 

- เสืIอกนัหนาว หมวกและถุงมือ 
- รองเทา้สวมสบาย 
- ครีมกนัแดด 
- ของใชส่้วนตวั 
- ยาประจาํตวั 
- กลอ้งถ่ายรูป 

 

เงื>อนไขการจองและสํารองที>นั>ง 

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 ถือวา่สละสิทธิP  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้
ทริปต่างประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
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3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 15 วนั ถือวา่สละสิทธิP  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้

ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชื>อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

กสิกรไทย ยอ่ยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดบัเบิIล เอน็จอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย ์
 

 

เงื>อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�กาํหนดไวใ้น
โปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนัIนคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิP ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึIน ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิกหรือล่าชา้ของ
เที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึIนตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึIนได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทัIงในและต่างประเทศ 
และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทัIงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิP ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัIงสิIน 
 

เงื>อนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัIงแต่ 30 วนัขึIนไป คืนเงินทัIงหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิP  ยดึเงินมดัจาํ ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธิP  ยดึเงินค่าทวัร์ทัIงหมด ในทุกกรณี 

* การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัIนจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้
 

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิsในการยกเลิกโปรแกรมทวัร์ในกรณีที> 
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 

 


