
           
    

HP104 แม่ฮ่องสอน ปาย ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ ้าแก้วโกมล ปางอุ๋ง ภูโคลน กะเหรี่ยงคอยาว ห้วยน ้าดัง 

ตามรอยละครดัง ณ ไร่ชาม่วนใจ๋ 
 

 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง: วันท่ี 1-5 มิ.ย 55 / 2-6, 10-14, ส.ค 55 / 19-23, 26-30, ต.ค 55 / 1-5, 7-11, 13-17,  20-24, 27-31 ธ.ค/ 
                      ช่วงเทศกาลปีใหม่  28 ธ.ค 55 – 1 มกราคม 56 / 29 ธ.ค 55 – 2 ม.ค 56  

18.30 น    คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ 
19.00 น  พร้อมเดินทางสู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมบริการอาหารค่ า (มื้อที่ 1) บนรถ 

06.00 น   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ อิสระให้ท่านท าภารกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า ณ (มื้อที่ 2) อุทยาน
แห่งชาติออบหลวง หลังอาหาร น าท่านชม ออบหลวง (UNSEEN THAILAND) หรือ แกรนด์แคนย่อนเมืองไทย
พร้อมชมต านานก้อนหินจูบกัน ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของสายน้ าที่มีอณภุาพรุนแรง สามารถกัดเซาะหินผาอัน
แข็งแกร่งให้กลายเป็นช่องโหว่แยกออกจากกัน มองเห็นราวกับว่าก้อนหินทั้งสองก าลังหันหน้าจูบกัน จากนั้นเที่ยวชม 
สวนสนบ่อแก้ว ชมและถ่ายรูปกับป่าสนสามใบที่เรียงรายโดยรอบ สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ชื่อดัง อาทิ Happy 
Birthday, The Letter ฯลฯ 

12.00 น   บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร น าท่านชมความสวยงามของหินงอก-หินย้อย ณ ถ้ าแก้ว
โกมล (UNSEEN THAILAND) ถ้ าหิมะที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระราชินีเสด็จมาพระราชทานชื่อ
ห้องต่างๆภายในถ้ า (ช่วงเทศกาล...หากรอคิวนานเกิน 2 ชั่วโมง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ) จากนั้น
เดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหร่ียงคอยาว สัมผัสวิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียงคอยาว เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ Handmade จากชาวเขา พร้อมสักการะ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุประจ า
เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อความเป็นสิริมงคล 

18.00 น.  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4 ) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร น าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
ณ เมาเท่นอินน์ รีสอร์ท (หรือเทียบเท่า) เชค็อิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย 

05.30 น   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า น าท่านเดินทางสู่ บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง) เที่ยวชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้ารอบทะเลสาบ ซึ่ง
เปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ชมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากต่างประเทศภายในโครงการตามพระราชด าริ ปางตอง 2  

วันแรก              กรุงเทพฯ – อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

วันท่ีสอง           ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ าแก้วโกมล – หมู่บ้านกะเหร่ียงคอยาว – พระธาตุดอยกองมู – แม่ฮ่องสอน 

วันท่ีสาม           ปางอุ๋ง – ภูโคลน –วัดน้ าฮู - สะพานประวัติศาสตร์ - Coffee in love - ถนนคนเดินปาย  

CCooffffeeee  iinn  LLoovvee  



           
    

07.30 น   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหาร หลังอาหาร เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ น าทุกท่านเดินสู่ ภูโคลน (UNSEEN 
THAILAND) ชมแหล่งโคลนบริสุทธิ์ 1 ใน 3 แห่งของโลก อิสระให้ทุกท่านได้พอกโคลนตามอัธยาศัย  

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ อ.ปาย  
น าท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปาย ณ วัดน ้ำฮู กราบขอพร หลวงพ่อ 
อุ่นเมือง พระพุทธรูปสิงห์สามอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองปายศรัทธาให้ความเคารพ  
ปะพรมน้ ามนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าไหลออกมาจากพระเศียรของพระอุ่นเมือง  
เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นน าทุกท่านเที่ยวชม สะพานประวัติศาสตร์ (ท่าปาย)  
ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทหารชาวญ่ีปุ่นเพื่อใช้เป็นเส้นทาง
เดินทัพผ่านไปยังประเทศพม่า เช่นเดียวกับสะพานข้ามแม่น้ าแคว พร้อมชมและ
ถ่ายรูปกับร้านกาแฟชื่อดังของเมืองปาย COFFEE IN LOVE สถานที่ถ่ายท าละคร 
ชื่อดัง “อุบัติรักข้ามขอบฟ้า” น าแสดงโดย กอล์ฟ & ไมค์ นักร้องหนุ่มดูโอชื่อดัง 

19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร น าท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ณ ถนนคนเดินเมืองปาย อิสระให้
ท่านได้เที่ยวชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด สมควรแก่เวลา น าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเมืองปาย  
รีสอร์ท (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย......ราตรีสวัสดิ์ 

วันท่ีสี่  ห้วยน้ าดัง – โป่งเดือดป่าแป๋ – ม่อนแจ่ม – ถนนคนเดินเชียงใหม่ 

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ น าทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง ชมพระอาทิตย์ขึ้นและ 
ทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า ณ จุดชมวิวกิ่วลม พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหาร จากนั้นน าทุกท่าน 
ชมความมหัศจรรย์ของน้ าพุร้อน ณ โป่งเดือดป่าแป๋ (UNSEEN THAILAND) ชมน้ าพุร้อน พร้อมอาบน้ าแร่ แช่เท้า  
ผ่อนคลายก่อนเดินทางกลับ สมควรแก่เวลา น าทุกท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร น าท่านเที่ยวชมความงามของไร่ชา ณ “ม่อนแจ่ม” สถานที่
ถ่ายท าละครชื่อดัง “รักออกอากาศ” น าแสดงโดย “เชอรี่ เข็มอัปสร และอ๋อม อรรคพันธ์” อิสระให้ท่านได้ม่วนใจ๋ไป
กับการเก็บภาพบรรยากาศ ณ ไร่ชา เขียวขจี พร้อมสูดอากาศอันบริสุทธิ์  

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 10) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร พร้อมเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร 
**หากเดินทางตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์...พิเศษ...อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่น ณ “ถนนคนเดินเชียงใหม่” ** 

วันท่ีห้า  กรุงเทพฯ 

05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

**ฟรี...ใบประกาศผู้พิชิต 1,864 โค้ง + สปาหน้า พอกโคลน ** 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ   

http://www.toursooksun.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538701129&Ntype=11
http://www.toursooksun.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538701129&Ntype=11
http://www.toursooksun.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538701136&Ntype=11
http://www.toursooksun.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538701135&Ntype=11


           
    

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู)่  
ท่านละ 

เด็ก พักกับผู้ใหญ่  
1 ท่าน 

เด็ก มีเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็ก ไม่มีเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พักเดี่ยว  
เพิ่มท่านละ 

2-6, 10-14, ส.ค 55 /19-23, 26-30, ต.ค 55 
13-17,  20-24, 27-31 ธ.ค 55 

5,900 5,900 4,900 4,400 2,000 

10-14 ส.ค / 1-5, 7-11 ธ.ค 54  6,500 6,500 5,500 5,000 2,000 

28 ธ.ค 55 – 1 ม.ค 56 /29 ธ.ค 55 – 2 ม.ค 56 6,900 6,900 5,900 5,400 2,000 

อัตรำนี รวม                        
 ค่าที่พัก 2 คืน ( นอน 2 ท่าน / ห้อง )  
 ค่ารถบัสปรับอากาศวีไอพี / รถตู้รุ่นใหม่ D4D น าเที่ยว 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000  บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม)์ 

 ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการ 
 ค่ามัคคุเทศก์ในการน าเที่ยวและบริการ 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  
 ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง 

อตัราดังกล่าวไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร  
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษ)ี 

การส ารองที่นั่ง 
- วางมัดจ าท่านละ 2,000 บาท โดย โอนเงินสด ผ่านบัญชีตามรายละเอียดด้านล่าง ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 15 วัน พร้อมแฟกซ์ 
   ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อท าประกันการเดินทาง 
- ในกรณีท าจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทัวร์เต็มจ านวน 

ขั้นตอนการยกเลิกทัวร ์ 
1. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวันหยุดต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนออกเดินทาง 
2. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 14 วัน (ท าการ) บริษัทฯจะคืนเงิน 50%   
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วัน (ท าการ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิ 
4. ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง 

หมายเหตุ 
         - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยค านึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
        - บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมคัคุเทศก์  
            และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ 

อาร์เจทราเวล*** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีท่ีมีการจองต่ ากว่า 8 ท่าน 


