(แพ็กเกจเดินทางได้ต้ งั แต่ 2 ท่านขึ้ นไป !!)
กาหนดการเดินทาง: กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 64

วันแรก

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – อ.ปาย – จุดชมวิวดอยกิ่วลม - ร้านคาเฟ่ COFFEE
IN LOVE – วัดน้ าฮู – หมู่บา้ นสันติชล – เข้าที่พกั

.......น.

เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว นาท่านเดินทางสู่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ) นาท่านเดินทางสู่ อ.ปาย แลนด์มาร์ค
ชื่อดังที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปและชมวิวสวยๆ วิวธรรมชาติสวยๆที่ อ.ปาย

จากนั้นนาท่านไปชมวิวสวยๆ “จุดชมวิวดอยกิ่วลม” โดยจุดชมวิวกิ่วลมอยู่ห่างจากตัวเมือง
ปาย 20 กิโลเมตร จุดชมวิวกิ่วลมถือเป็ นจุดแวะพักรถอีก จุดหนึ่งที่ได้ รับความนิยม เพราะ
เดินทางบนเขาผ่านหลายโค้ งตลอดระยะทาง 20 กิโลเมตร ทาให้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน
เส้ นนี้นิยมมาจอดแวะพักรถ ชมทัศนียภาพ ถ่ายรูป เพื่อเป็ นการผ่อนคลาย และยังมีร้าน
กาแฟ ร้ านอาหาร ห้ องน้า คอยให้ บริ การอีกด้ วย นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่ นพื้นบ้ านนั่ นคือ
ชิงช้ า เป็ นจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจมาชมมาแวะถ่ายรูปอีกด้ วย

จากนั้นนาท่านเดินทางไป “Coffee In Love” ร้ านกาแฟสวยๆ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ากับ
บรรยากาศวิวทิวทัศน์ท่สี วยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้ านสไตล์ยุโรป ใคร
มาเที่ ย วปายก็มั ก จะต้ องแวะมาถ่ า ยรู ป ที่ ร้ านกาแฟแห่ ง นี้ จนกลายเป็ นจุ ด นั ด พบที่
นักท่องเที่ยวต้ องแวะมาเก็บภาพประทับใจกันทุกปี เพราะที่น่ีมีมุมถ่ายรูปสวยๆ เอาใจคน
ชอบถ่ายรูปกันเลยทีเดียว
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางไป “วัด น้ าฮู ” เป็ นวั ด ที่เ ก่ า แก่ ท่ีสุด แห่ ง หนึ่ ง ของเมื องปายเป็ นที่
ประดิ ษ ฐานของเจ้ า พ่ อ อุ่ น เมื อ ง ซึ่ ง เป็ นพระพุ ท ธรู ป ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ท าด้ ว ยโลหะทองสัม ฤทธิ์
พระพุทธรูปองค์น้ ี พระเศียรกลวง ส่วนบน
เปิ ด-ปิ ดได้ และมีนา้ ขังอยู่ เป็ นพระพุทธรูป
สิงห์สาม อายุประมาณ 500 ปี เมื่อ พ.ศ.
2515 วัดนา้ ฮูแห่งนี้มี พระเกศาของสมเด็จ
พระพี่นางสุพรรณกัลยา ซึ่งด้ านหลังวิหาร
หรือโบสถ์ของวัดน้าฮู เห็นพระเจดีย์สีทอง
อยู่ เ รี ย กว่ า “เจดี ย์ อัฐิ พ ระสุพ รรณกั ลยา”
และ ม องออกไปข้ า งกั น นั้ น ก็ มี ศ า ล า
ประดิษฐานที่มีรูปพระพี่นางอยู่ พระเจดีย์น้ ี
ไม่ มี บัน ทึก ประวั ติ การสร้ า งอย่ า งชั ด เจน
เชื่ อ กั น ว่ า สร้ างโดยสมเด็ จ พระนเรศวร
มหาราชเพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระพี่
นาง สุพ รรณกั ลยา ซึ่ ง ได้ เ สด็จ ไปเป็ นตั ว
ประกั น ที่ พ ม่ า แทนสมเด็ จ พระนเรศวร
มหาราช แต่ ต่ อ มาได้ ถู ก ปลงพระชนม์ ท่ี
พม่านั่นเองภายในพระเจดีย์น้ ียังบรรจุเส้ นพระเกศาของ สมเด็จพระพี่นางฯ ไว้ จากนั้นนา
ท่านเดินทางไป “หมู่บา้ นสันติชล” เป็ นหมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานของชาวเขาเชื้อสาย
จีนยูนนานที่อพยพเข้ ามาตั้ง บ้ านเรือนอยู่ในเมืองไทยของเรา และปั จจุ บันก็ได้ พัฒนาเป็ น
หมู่บ้านท่องเที่ยวคล้ ายกับหมู่บ้านรักไทยนั่นเอง มองไปเราจะเห็นบ้ านดินตั้งเรียงรายอยู่ใน
หุบเขาเป็ นสไตล์จีนยูนนานทั้งหมด ทางเข้ าจะมีมังกรสีสดพันอยู่บนเสาซึ่งตั้งบนเนิ นหิน สี
เข้ ม สาหรับด้ านในจะเป็ นบ้ านดินสวยๆ สีตัดกับท้ องฟ้ า และหุบเขาอย่างสวยงามมาก

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ( โรงแรมที่ลูกค้าเลือกตามแพ็กเกจ )

วันที่สอง

กองแลน (ปายแคนยอน) – สะพานประวัติศาสตร์ปาย – ร้าน COFFEE
TEA SAPAN - พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย – เข้าสู่ที่พกั

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1)
จากนั้นนาท่านเดินทางไป “กองแลน” หรือปายแคนยอน เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติจากการถู กกัดเซาะของลม
และฝน จนกลายเป็ นทางเส้ นเล็กๆบนสัน
เขา ท่ า มกลางภู เ ขาสลั บ ซั บ ซ้ อน และ
บรรยากาศที่สวยงามคล้ ายกับแพะเมืองผี ท่ี
จ.แพร่ “กองแลน” ถือเป็ นไฮไลท์ยอดฮิต
อันดับต้ นๆของคนมาเที่ยวปาย สาหรับดู
พระอาทิตย์ข้ นึ และตกในที่เดียวกัน และยัง
เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์เรือ่ งปาย อิ น
เลิฟ ถึงขนาดมีป้ายมาตัง้ เป็ นทีร่ ะลึกไว้ให้
นักท่องเทีย่ วได้มาถ่ายรูป จากนั้นนาท่าน
ไปชม “สะพานประวั ติ ศ าสตร์ ป าย”
สะพานโครงเหล็กสีเขียวเข้ ม ข้ ามลานา้ ปาย
เปรี ย บเสมื อ นประตู สู่ อ าเภอปาย เชื่ อ ม
ถนนจากเชี ย งใหม่ เ ข้ า สู่ อ.ปาย สะพาน
ประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งนี้ ก็ยังได้ รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน อ.ปาย ถือเป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของปาย

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านแวะ “ร้าน COFFEE" TEA SAPAN” ร้ านกาแฟท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา
แห่งเมืองปาย ร้ านอยู่ใกล้ ๆ กับสะพานประวัติศาสตร์ ตัวร้ านสร้ างด้ วยไม้ ภายในตกแต่งด้ วย
ภาพวาดติดฝาผนังจากหลากหลายศิลปิ น และภายในร้ านมีบริการเครื่องดื่มอร่ อยๆให้ ท่าน
เลือกดื่มมากมาย จากนั้นนาท่านเดินทางไป “พระธาตุแม่เย็น” ถือเป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง
ปายมาเป็ นเวลาช้ านาน แต่ไม่มีประวัติแน่ชัดว่าวัดแห่งนี้สร้ างขึ้นในสมัยใดและใครเป็ นผู้สร้ าง
ส่วนเจดีย์พระธาตุแม่เย็นเป็ นเจดีย์ทรงระฆังฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร มียอดฉัตรแบบ
เจดี ย์ พ ม่ า ถัด มาจากส่ วนของวิ ห าร ยั ง มี ท่ีประดิ ษ ฐานของ “พระพุ ท ธโลกุ ต ระมหามุนี”
พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ท่โี ดดเด่นเห็นแต่ไกล อิสระให้ ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนา
ท่านเดินทางไป “ถนนคนเดินปาย” ได้ เริ่มต้ นจากชาวเขาและชาวบ้ านในอาเภอปายนาสินค้ า
พื้นเมือง ของที่ระลึกมาขายให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติ จากแผงสินค้ าเล็กๆ ต่อมาเริ่มมีพ่อค้ า
แม่ค้าเข้ ามาจับจองพื้นที่การขายกันมากขึ้น จนทาให้ เกิดเป็ นถนนคนเดินปาย ปั จจุบันถนน

คนเดินปาย ที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่ างมาก ในถนนแห่ งนี้มีของขาย อาทิ เสื้อผ้ า ของกิน
ของที่ระลึก งานแฮนด์เมด อาหารท้ องถิ่น ฯลฯ
เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ( โรงแรมที่ลูกค้าเลือกตามแพ็กเกจ )

วันที่สาม

ชมวิวหมอกสวยๆยามเช้า ณ จุดชมวิวม่อนหยุนไหล – ROMANCE FARM
สักการะขอพรวัดศรีดอนชัย – ซื้ อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ –กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)

จากนั้นนาท่านไปแวะชมวิว “จุดชมวิวม่อนหยุนไหล” เป็ นจุดชมหมอกสุดประทับใจ เพราะ
บนจุ ดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมืองปายแบบ 180 องศา และสาย
หมอกที่รวมตัวกันเป็ นก้ อนไหลเหมือนดั่ ง สายน้า ท่ามกลางหุ บเขาในอาเภอปายได้ อย่ า ง
งดงาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางขึ้นไปจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล เพื่อรับอากาศ
บริสทุ ธิ์ในยามเช้ าและรอชมแสงแรกแย้ มจากดวงอาทิตย์อันอบอุ่นในยามเช้ า
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านแวะชมฟาร์ม “ROMANCE FARM” สถานที่พักผ่อนสไตล์ชนบทแถบยุ โรป
ให้ อารมณ์เสมือนเป็ นชาวไร่ พร้ อมกิจกรรมและสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย ทั้งห้ องพัก

ร้ านกาแฟ ฟาร์มแกะ คอกม้ า อีกทั้งมีบริการเครื่องดื่มและขนมอร่ อยๆ รับรองว่าคุณจะต้ อง
หลงรักโรแมนซ์ ฟาร์มแห่งนี้แน่นอน จากนั้นนาท่านไปสักการะขอพร “วัดศรีดอนชัย” เป็ น
วั ด แห่ ง แรกในจั ง หวั ด แม่ ฮ่อ งสอนที่ มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ในเมือง
ปายมากว่ า 700 ปี ภายในวั ด มี วิห าร
ลายคาก่อสร้ างด้ วยศิ ลปะล้ านนาอย่ า ง
วิจิตรตระการตา ทั้งยังเป็ นที่ประดิษฐาน
พระพุทธสิหิงค์(หรือพระสิงห์ปาย) ซึ่ง
เป็ นศิ ล ปะเชี ย งแสนคู่ บ้ านคู่ เ มื อ งที่
เก่ า แก่ และศั กดิ์ สิท ธิ์ อิ สระให้ ท่ า นได้
สักการะขอพรเพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต
เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

.......น.

ได้ เวลาสมควรแก่การเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง )
จากนั้นนาท่านแวะซื้อ “ซื้ อของฝากร้านวนัสนันท์” อาทิ แคปหมู น้าพริกอ่อง แหนมหมู
ขนมไทย ผลไม้ อบแห้ งต่างๆ ชา เมล็ดกาแฟ ฯลฯ

...... น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
------------------------------

** เงื่อนไขการสารองที่นงกรุ
ั ่ ณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์ ( ขึ้ นอยู่กบั โรงแรมที่ลูกค้าเลือก และจานวนผูเ้ ดินทาง)
➢ Pai Viman Resort /Baan Pai Nai Wieng / Medio de Pai Hotel หรือเทียบเท่า ( 3 ดาว )

Adult
Room type

No. of
People

(Twin
Sharing)

Child 4-11
yrs (Twin
Sharing)

THB/Pax

THB/Pax

Child 4-11
yrs

Single
Supplement

(Sharing
bed)

THB/Pax

THB/Pax

Standard Room

2-3 ท่าน

6,900

6,900

6,900

1,500

Standard Room

4-5 ท่าน

5,900

5,900

5,900

1,500

Standard Room

6-7 ท่าน

4,900

4,900

4,900

1,500

Standard Room

8 ท่าน

4,500

4,500

4,500

1,500

Standard Room

9 ท่าน

3,900

3,900

3,900

1,500

➢ Pai Village Boutique Resort / Rim Pai Cottage หรือเทียบเท่า ( ระดับ 4 ดาว )

Adult
Room type

No. of
People

(Twin
Sharing)

Child 4-11
yrs (Twin
Sharing)

THB/Pax

THB/Pax

Child 4-11
yrs

Single
Supplement

(Sharing
bed)

THB/Pax

THB/Pax

Standard Room

2-3 pax

8,400

8,400

8,400

1,500

Standard Room

4-5 pax

7,400

7,400

7,400

1,500

Standard Room

6-7 pax

6,400

6,400

6,400

1,500

Standard Room

8 ท่าน

6,000

6,000

6,000

1,500

Standard Room

9 ท่าน

5,400

5,400

5,400

1,500

➢ Pai Island Resort หรือเทียบเท่า ( ระดับ 5 ดาว )

Adult
Room type

No. of
People

(Twin
Sharing)

Child 4-11
yrs (Twin
Sharing)

THB/Pax

THB/Pax

Child 4-11
yrs

Single
Supplement

(Sharing
bed)

THB/Pax

THB/Pax

Standard Room

2-3 ท่าน

8,900

8,900

8,900

1,500

Standard Room

4-5 ท่าน

7,900

7,900

7,900

1,500

Standard Room

6-7 ท่าน

6,900

6,900

6,900

1,500

Standard Room

8 ท่าน

6,500

6,500

6,500

1,500

Standard Room

9 ท่าน

5,900

5,900

5,900

1,500

อัตรานี้ รวม
✓ คนขับพร้ อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
✓ ค่าที่พัก 2 คืน สาหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้ อง
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ ไม่รวม
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
✓ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
✓ ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป
✓ ไกด์นาเที่ยว
✓ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด

✓ ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
✓ ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก
1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้ นไป ซึ่งอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจานวนลูกค้ า และ
โรงแรมที่ลูกค้ าเลือก
2. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจารถ
ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ
3. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถ
เลื่อนการเดินทางได้

การชาระเงิน
1.
2.
3.
4.

วางเงินมัดจาภายใน 2 วัน นับจากวันจอง 50% ของราคาทัวร์
ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 10 - 15 วัน
หากจองก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจาคืนได้

หมายเหตุ
 กรุ ณาตรงต่ อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทาให้ท่าน
ตกทริปท่องเทีย่ ว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่องเที่ย วและรายการอาหารที่ระบุ ไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ
จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ
เป็ นการชาระเหมาจ่ายแล้ ว

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

