Page 1

บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จ้ากัด
BEE HAPPY TRAVEL CO., LTD
ใบอนุญาตน้าเที่ยวเลขที่ 11/06091

48/ 5-6 อาคาร Space 48 ชัน 6 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร... 02-277-4429 แฟกซ์...02-277-4492 มือถือ 081-910-0921

Unseen in Thailand ออบหลวง ภูโคลน สวนสนบ่อแก้ว ทุ่งดอกบัวตอง
พระธาตุดอยกองมู สะพานไม้ซตู องเป้ วัดน้าฮู ปาย ปางอุง๋ บ้านรักไทย
ภูโคลน สะพานประวัติศาสตร์ปาย
BEE HAPPY TRAVEL

Coffee in love

ถนนคนเดินเมืองปาย
TEL. 02-277-4429
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เดินทางวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2561
วันแรก

ท่านละ 6,900 บาท

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

18.00น.

คณะพร้อมกันที่ ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท. วิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) พบเจ้าหน้าที่
บีแฮปปี้ทราเวล ให้การต้อนรับพร้อมทั้งจัดเก็บสัมภาระ ขึ้นรถตูป้ รับอากาศ เดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 บริการของว่างและน้าดื่ม (บนรถ) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

วันที่สอง
เช้า

เชียงใหม่ - ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ดอกบัวตอง - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ นาท่านทาภารกิจส่วนตัว
 บริการอาหารเช้า หลังอาหาร นาท่านชมความงามของ อุทยานแห่งชาติออบหลวง ที่ธรรมชาติ
สร้างสรรค์ไว้แอบความลึกลับน่าค้นหา ไว้ที่เดียวกัน เบื้องล่างเป็นแม่น้าที่ไหล คดเคี้ยวผ่านเขาขาดตรง
ออบหลวง ที่มีลักษณะสูงชันและแคบมาก บีบทางน้าไหล ถือได้ว่า เป็น 1 ใน Unseen Thailand ของ
จ.เชียงใหม่ นาท่านชม สวนสนบ่อแก้ว เป็นแปลงทดลองปลูกพืชจาพวกสนและยูคาลิปตัส บนเนื้อที่กว่า
2,000 ไร่ ส่วนหนึ่งของโครงการสารวจวัตถุดิบ เพื่อทากระดาษ ทาให้อากาศที่นี่ชื้น และเย็นตลอดทั้งปี
ด้วยทิวสนที่ปลูกเรียงราย ไว้อย่างเป็นระเบียบ สมควรแก่เวลา จากนั้น เดินทางสู่ อ.แม่สะเรียง
 บริการอาหารเที่ยง
นาท่านเดินทางสู่ ดอยแม่อูคอ ชมความอลังการของ ทุ่งดอกบัวตอง ที่จะบานสะพรั่งทั่วทั้งดอยที่เต็มไป
ด้วยสีเหลืองสด ปกคลุมเต็มเทือกเขา มีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ พร้อมเบ่งบานจะพรั่ง สวยสดงดงามใน
ช่วงเดือนพฤศจิกายน เกือบสุดปลายทางถนน 108 ที่อาเภอขุนยวม ชมทุ่งดอกบัวตองบาน ทุ่งดอกบัวตอง
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีให้ชมเพียงปีละครั้งเท่านั้น อิสระให้ท่านเก็บความสดชื่น และภาพถ่ายไว้
เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลา จากนั้น นาท่านขึ้นนมัสการ พระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่
เมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดดอย ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ใน
มุมที่สวยงามทั้งเมือง จนได้เวลาสมควร
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก………………………………
 บริการอาหารค่้า หลังอาหาร
นาท่านชม ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เครื่องประดับ ของฝากของที่ระลึกมากมาย
หลายอย่าง อาทิเช่น ขนมงา น้ามันงา เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อได้
ตามอัธยาศัย ซื้อสินค้าถูกใจฝากกับคนทางบ้าน

เที่ยง
บ่าย

ค่้า
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วันที่สาม
เช้าตรู่

สะพานซูตองเป้ - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ภูโคลน - ปาย - วัดน้าฮู - หมู่บ้านสันติชน ถนนคนเดินเมืองปาย
นาท่านเดินทางไป ตักบาตรเช้า ณ สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่ทอดตัวยาว ผ่านผืนนาอันยาวไกล
ชมสายหมอกยามเช้า ที่พัดผ่านนาพาความเย็นสดชื่น มาสู่ชีวิตในวันอันแสนสบาย
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง ชมอ่างเก็บน้า ซึ่ง
ล้อมรอบไปด้วย แนวทิวสนต้นไม้ และดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมกับสูดอากาศ สดชื่นที่บริสุทธิ์ สถานที่
แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า เป็น “สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย” อิสระให้ท่านเก็บภาพ และความประทับใจ
สมควรแก่เวลา นาท่านชม หมู่บ้านจีน บ้านรักไทย วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีน ชิมชาเลิศรส
พร้อมเลือกซื้อชาพันธุ์ดีราคาถูก และผลิตภัณฑ์จากผลไม้อบแห้ง จากนั้น นาท่านเสริมความงามที่ ภูโคลน
คันทรีคลับ ซึ่งเป็นโคลนธรรมชาติที่มีแร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณ และยังเป็นอีกหนึ่ง Unseen

Thailand ของจ.แม่ฮ่องสอน อิสระให้ท่านพอกหน้า แช่น้าแร่ (**ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์**) หรือ

เที่ยง
บ่าย

จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น สบู่โคลน ผงโคลน น้าแร่โคลน ฯลฯ ไว้เป็นของฝาก
หรือของที่ระลึก จนได้เวลาสมควร
 บริการอาหารเที่ยง
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก เมืองในหมอกที่ใครๆ ก็ใฝ่ฝันถึง
ซึ่ง ปาย... เมืองเล็กๆ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วย ขุนเขา สูงตระหง่าน เป็นรอยต่อชายแดนไทย - พม่า ในช่วง
ฤดูหนาวอากาศเย็นปกคลุมด้วยสายหมอก ละอองน้าจางๆ ยามเช้า และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คน ทาให้
เมืองปาย ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ นาท่านนมัสการ หลวงพ่ออุ่นเมือง ณ วัดน้าฮู พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปาย อายุกว่า 500 ปี มีลักษณะพระเศียรกลวง ด้านบนสามารถเปิด - ปิดได้ และ มีน้าไหล
ซึมออกมาอยู่ตลอดเวลา เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก จากนั้น นาท่านชม หมู่บ้านสันติชน ชมวิถีชีวิตการละเล่น
ลองไปโล้ชิงช้า ของชาวเขา ลักษณะคล้ายกับ ท่านนั่งชิงช้าสวรรค์ แต่ตื่นเต้นกว่า เพราะใช้แรงงานคนใน
การหมุน เพื่อให้วงล้อทางานเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สมควรแก่เวลา
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก……………………………….

***อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย*** บนถนนคนเดินเมืองปาย
เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาบนถนนคนเดินอย่างเต็มที่ อิสระเลือกชิมอาหาร ที่มีหลากหลายชนิด ท่านสามารถ
เลือกเดินเล่น หรือซื้ออของฝากของที่ระลึก สินค้าทามือต่างๆ อาทิเช่น ผ้าทอ ผ้าพันคอ เสือ้ กางเกง
หมวก กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
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วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

สะพานประวัติศาสตร์ - Coffee in love - นาตกหมอกฟ้า - เชียงใหม่ - กาดทุ่งเกวียน พระธาตุหริภุณชัย – กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร
นาท่านชม สะพานประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสะพานเหล็ก สร้างเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านสามารถ
ชมแม่น้าปาย ทิวทัศน์เมืองปาย แวะชมจุดชมวิวที่ Coffee in love สมควรแก่เวลำ นำท่ำนเดินทำงสู่
นาตกหมอกฟ้า เป็นน้าตกที่ไหลลงจากหน้าผาสูง มีความสวยงาม ตามธรรมชาติ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ - ดอยปุย ด้วยความโดดเด่นของตัวน้าตก ทีก่ ระโจนลงมาจากหน้าผาสูงแล้ว ไหลลงสู่แอ่งน้า
เบื้องล่าง ก่อให้เกิดละอองน้า กระเซ็นลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณ เปรียบเสมือนสายหมอกสีขาว ที่น่าจะเป็นที่มา
ของชื่อน้าตกแห่งนี้ จนได้เวลำสมควร จำกนั้น นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ จ.เชียงใหม่
 บริการอาหารเที่ยง
นาท่านช้อปปิ้งของฝาก ของกินเมืองเหนือ ที่ กาดทุ่งเกวียน มีสินค้ามากมาย อาทิเช่น น้าพริกหนุ่ม
ไส้อั่ว แหนม กาละแม ผลไม้แช่อิ่ม ฯลฯ สมควรแก่เวลา จากนั้น นาท่านนมัสการ พระธาตุหริภุญชัย
พระบรมธาตุ คู่เมืองลาพูนมาแต่โบราณ และเป็นปูชนียสถานสาคัญในภาคเหนือ ทั้งยังเป็นองค์พระธาตุ
ประจาปีเกิดของคนเกิดปีระกาอีกด้วย สมควรแก่เวลา
 บริการอาหารค่า หลังอาหาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

วันที่ห้า

กรุงเทพฯ

05.00น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ*****
โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน ในระหว่างการ เดินทาง เพื่อความเหมาะสม
และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ ฯลฯ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครังก่อนท้าการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบิน อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
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อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

15 – 19 พฤศจิกายน 2561

6,900

1,500

22 – 26 พฤศจิกายน 2561

6,900

1,500

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้ว
จึงวางเงินมัดจ้าค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ***
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 สำเนำบัตรประชำชนท่ำนที่เดินทำง
(อย่ำลืม! นำบัตรประชำชนตัวจริงของท่ำน ติดตัวนำไปด้วย ณ วันเดินทำงด้วยนะคะ)
อัตรานีรวม
1. ค่ำรถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ามัน และคนขับ
2. ค่ำโรงแรมที่พัก 2 คืน (2 - 3 ท่ำน / ห้อง)
3. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
4. ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บำท (อายุ 75 ปีขึ้นไป ประกัน 50% ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ที่ระบุในรำยกำร
6. มัคคุเทศก์ และ เจ้ำหน้ำที่บริกำร
อัตรานีไม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักผ้ำ รีดผ้ำ ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
2. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และ ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีรับเอกสำร)
3. ค่ำทิปไกด์ และคนขับรถ
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หมายเหตุ
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อำจแก้ไขได้
-โปรแกรมกำรเดินทำง อำจมีกำรสลับปรับเปลี่ยน ในระหว่ำงกำรเดินทำง เพื่อควำมเหมำะสม และยึดถือประโยชน์ของ
ลูกค้ำเป็นหลัก
-บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำย ในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจำก ยำนพำหนะ ภัยธรรมชำติ กำรเมือง จรำจลประท้วง คำสั่ง
ของเจ้ำหน้ำที่รัฐและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทำงตรง หรือ
ทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกทำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำ หรือ จำกอุบัติเหตุต่ำงๆ
-มัคคุเทศก์ พนักงำน และ ตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญำใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำม
โดยผู้มีอำนำจของบริษัทฯ กำกับเท่ำนั้น
-รำคำดังกล่ำวข้ำงต้น สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะค่ำเงินบำท และค่ำน้ำมันที่ไม่
คงที่ เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือ ไม่เดินทำงพร้อมคณะ ถือว่ำ
ท่ำนสละสิทธิ์ ไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำ บริกำรคืนได้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คุ้มค่า คุ้มราคา คุ้มเวลา เที่ยวไปกับ บีแฮปปี้ทราเวล
www.beehappytravel.net

Tel .02 – 2774429

Facebook : บีแฮปปี้ทราเวล บีแฮปปี้ทราเวล
ผึงดาว : มือถือ 081 – 9100921 (Line ID : kanlayadao)
ผึงติ๊ก : มือถือ 092 – 4269141 (Line ID : nutuktik_tour)
ผึงโอ : มือถือ 082– 7052673 (Line ID : mr.09999)
Line@ : @Bee Happy Travel
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