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• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ที่พกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 2 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเย่ียม  



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 พฤศจิกายน 05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28 
 ธนัวาคม   03-05 / 04-06 / 05-07 / 06-08 / 10-12  
 

วันแรก(1)   กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - อุทยานแห่งชาติห้วยน ้าดัง– ปาย    
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ WE 102 
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ น าท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (131 กม.)   
 น าท่านเดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติห้วยน ้าดงั’ จุดชมวิวบรรยากาศ มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูง

ชนัสลบัซบัซ้อน เป็นป่าตน้น ้าล าธารที่สวยงาม 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่  
บ่าย หลังอาหาร น าท่านชมและถ่ายภาพกบั ‘สะพานประวตัิศาสตร์’ ขา้ม

แม่น ้ าปาย ที่สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 จากนั้นแวะชม ‘กอง
แลน’ หรือ ‘ปายแคนยอน’ (10 กม.) ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจาก
การทรุดตัวของดินบนภูเขาสูง ที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผา 
ติดต่อกนัเป็นบริเวณกวา้ง มีลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผีของจงัหวดัแพร่ 
และยงัเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงามของเมืองปาย ‘วดัน ้ าฮู’ เป็นวดัที่
เก่ าแก่ที่ สุดแห่งหน่ึงของเมืองปาย สักการะ ‘หลวงพ่ออุ่นเมือง’ 
พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ ที่เป็นที่สักการะของชาวเมืองปาย  ในวดัยงัมี
พระเจดีย์สีทองที่เรียกว่า เจดีย์อัฐิพระสุพรรณกัลยา ซ่ึงบรรจุอัฐิพระ
สุพรรณกลัยาอยู่อีกด้วย จากนั้นเข้าสู่ ‘หมู่บ้านสันติชล’ หมู่บา้นของ
ชาวเขาเช้ือสายจีนยูนนานที่อพยพเข้ามาตั้ งบ้านเรือนอยู่ในอ.ปาย 
ภายในบริเวณศูนยว์ฒันธรรมจีนยูนนาน จะมีบ้านดินตั้งเรียงรายเป็น
บา้นจ าลองวิถีชีวิตของชาวบา้น และเปิดเป็นร้านอาหารจีนยนูนาน ร้าน
ขายชา ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุแม่เยน็’ 
วดัศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปายมานาน มีเจดียเ์ก่าหรือที่เรียกว่า “เจดียพ์ระธาตุ
แม่เย็น” เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดด
เด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดียพ์ม่า 



 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นที่ถนนคนเดิน ชาวเขาและ
ชาวบา้นในอ าเภอปายน าสินคา้มาขายให้กบันักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ รูปภาพ โปสการ์ด ตลอดจนถึง
ร้านอาหารและร้านคา้มากมาย  

ที่พัก : Belle Villa Resort, Pai Hotel หรือ ที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่สอง(2)   ม่อนหยุนไหล – ปางอุ๋ง – ภูโคลน – สะพานซูตองเป้  
         กะเหร่ียงคอยาว ‘บ้านห้วยเสือเฒ่า’ – พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  
06.00 น าท่านขึ้นจุดชมวิวแห่งใหม่ ‘ม่อนหยนุไหล’ สัมผสักบัทะเลหมอกยามเชา้และแสงแรกของวนัเห็นทะเลหมอกที่

ถูกรายลอ้มไปดว้ยทิวเขานอ้ยใหญ่ และทศันียภาพบา้นเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมดว้ยสายหมอก 
08.00 บริการอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารจีนม่อนหยนุไหล // หลงัอาหาร 

เดินทางสู่ ‘ปางอุ๋ ง’ (117 กม.) อดีตเขาหัวโลน้ และป่าเส่ือมโทรม 
ที่มีการฟ้ืนฟูสภาพป่า และปลูกป่าขึ้น รวมถึงสร้าง “อ่างเก็บน ้ า
ปางตอง (ปางอุ๋ ง)”ขึ้นตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 
9 จนท าให้ทศันียภาพที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามและมีอากาศที่เยน็
ตลอดทั้ งปี  ชมทิ วทัศน์ ที่ แวดล้อมไปด้วยทิ วสน เรียงราย 
แสงอาทิตย์อ่อนๆ และสายหมอกที่ ลอยปกคลุมเหนือผิวน ้ า
สวยงามน่าประทับใจเดินทางไปยงั ‘ภูโคลน’ (27 กม.) แหล่ง
น ้ าแร่และโคลนธรรมชาติที่มาจากสายน ้ าแร่ใตพ้ื้นดินซ่ึงอุดมไป
ดว้ย แร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและผิวพรรณของมนุษย์ มี
เวลาให้ท่านได้ทดลองสปาพอกผิวหน้าด้วยโคลนธรรมชาติตาม
อธัยาศยั *** (ค่าสปาโคลนไม่รวมในราคาทัวร์) จากนั้นแวะชม 
‘สะพานซูตองเป้’ (10 กม.) สะพานที่เกิดจาก ความศรัทธาและการ
ร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบา้นนับว่าเป็นสะพาน
ไมไ้ผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความเช่ือกนัว่า หากไดม้ายืนอยู่
กลางสะพานแลว้อธิษฐานขอความ ความส าเร็จใดๆ ก็จะพบกับ
ความสมหวงั   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่ 
บ่าย เดินทางสู่ ‘หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า’ (11 กม.) ชมวิถีชีวิตและความ

เป็นอยูข่องชนเผ่าคอยาวซ่ึงเป็นหมู่บา้นชนเผ่าคอยาวที่อพยพลี้ภยั



 
 
 
 
 
 
 
 

สงครามเข้ามาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนมานาน โดยด ารงชีวิตและวฒันธรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บ้านมีสถานที่
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ  โดยสินค้า
ส่วนใหญ่  จะเป็นพวกผ้าทอ เค ร่ืองประดับ 
จากนั้นน าสมาชิกสักการะ “พระธาตุดอยกองมู” 
(12 กม.) ศาสนสถานคู่บา้นคู่เมืองแม่ฮ่องสอน ถูก
สร้างขึ้ นอยู่บนยอดเขาสูงกลางตัวเมือง ชมวิว
ทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองแม่ฮ่องสอนที่ถูกโอบ
ล้อมด้วยภูเขาสูงชัน ชม  ‘วดัจองค าและวดัจอง
กลาง’ สัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของไทใหญ่กลาง
เมืองแม่ฮ่องสอน ศูนย์กลางของกิจกรรมทาง
วฒันธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน สักการะวิหารหลวงพ่อโต วดัจองกลาง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป องค์
ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น  

ที่พัก : อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่สาม(3)   แม่ฮ่องสอน – ทุ่งบัวตอง ‘ดอยแม่อูคอ’– แม่สะเรียง – สวนสนบ่อแก้ว 
                                 อุทยานแห่งชาติออบหลวง - เชียงใหม่ – เดินทางกลับ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 หลงัอาหารเดินทางสู่ “ดอยแม่อูคอ” อ.ขุนยวม (91 กม.) ชมทุ่งดอกบวัตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซ่ึงจะบาน

จนเต็มหุบเขาที่มีพ้ืนที่กวา้งขวางกว่า 500 ไร่ บนความสูงประมาณ 
1,600 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล จากนั้นเดินทางสู่ อ.แม่สะเรียง (131 
กม.)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่ 



 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย เดินทางสู่ ‘สถานีทดลองปลูกพันธ์ุไม้บ่อแก้ว’ 
หรือ ‘สวนสนบ่อแก้ว’ (70 กม.) พ้ืนที่ทดลอง
ปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
น าพัน ธ์ุมาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย 
แอฟริกาใต้ และไต้หวนั เพื่อทดลองหาพันธ์ุที่
เหมาะสมมาเป็นไม้เบิกน า เพื่อปลูกบนป่าเส่ือม
โทรมบนดอยทางภาคเหนือ แวะเดินเล่นชมแนว
ป่าสนที่ เรียงราย เป็นทิวแถวทอดยาวในม่าน
หมอกปกคลุมรับกบัแสงอาทิตยบ์างๆ ที่สองมา
เกิดเป็นภาพโรแมนติกน่าประทบัใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติออบหลวง’ ชมช่องแคบเขาขาด
ที่มีหน้าผาหินขนาบล าน ้ าแม่แจ่ม ท าให้เกิดหุบเขาผาลึก โดยความลึกของหน้าผาวดัจากสะพานออบหลวงถึง
ระดบัน ้ าปกติประมาณ 32 เมตรความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ไวอ้ยา่งสวยงามเบื้องล่างเป็นแม่น ้ าที่ไหลคด
เคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ซ่ึงช่องเขาน้ีมีลกัษณะเป็นผาสูงชนัสมควรแก่เวลา เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ (127 กม.)  

19.15 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ 

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 
21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 121 
22.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
  
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2564 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพ่ิมท่านล่ะ 

05-07 พ.ย. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,000 

12-14 พ.ย. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 3,000 

19-21 พ.ย. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 3,000 

26-28 พ.ย. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 3,000 

03-05 ธ.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,290 4,500 

04-06 ธ.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,290 4,500 

05-07 ธ.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,290 4,500 

06-08 ธ.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,290 4,500 

10-12 ธ.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,290 4,500 

จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 6 ท่าน 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงใหม่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์ ท่านละ 400 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 7,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 7,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 6 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภยัจากธรรมชาติ 

ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


