
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14931 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เดินทาง : พฤศจิกายน 2562– กมุภาพนัธ ์2563 



 

วนัท่ีหน่ึง 

กรงุเทพฯ–อ.ออบ จ.เชียงใหม ่                    

19.30 น. จดุนดัพบ :ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้)..... เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP รุ่น

ใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
20.00 น. ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ และดแูลท่านตลอด

การเดินทาง บริการอาหารค ่าบนรถ อาหารกล่อง พรอ้มน ้าด่ืม (ม้ือท่ี 1) 

 

วนัท่ีสอง 

เชียงใหม–่ออบหลวง–สวนสนบ่อแกว้–แม่ฮ่องสอน–ถ ้าแกว้โกมล–พระธาตดุอยกองม–ูถนนคน

เดินแม่ฮ่องสอน 

06.00 น. เดินทางถึง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ใหท้กุท่านไดท้ าธรุะสว่นตวั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2) หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้เรียบรอ้ยแลว้ น า

น าท่านเดินทางไป ออบหลวง (UNSEEN) แกรนดแ์คนยอนเมืองไทย  เป็นสถานท่ีนา่เที่ยวท่ีธรรม 

ชาตสิรา้งสรรค ์ท่ีตัง้อยู่ในอทุยานแห่งชาตอิอบหลวง เป็นชอ่งแคบของผาหินท่ีมีลกัษณะผาหินพิงกนั 

โดยมีล าน า้แมแ่จ่มไหลผา่นตรงกลางอย่างนา่พิศวงปนความสงสยั  ความลึกของหนา้ผาวัดจาก

สะพานออบหลวงถึงระดบัน า้ปกตปิระมาณ 32 เมตร สว่นแคบสดุ 2 เมตร ความยาวของชอ่งแคบ

ประมาณ 300 เมตรประติมากรรมทางธรรมชาต ิเขาหินจบูกนั จากนัน้เดินทางสู ่ สวนสนบ่อแกว้

ตน้สนสองใบ และสนสามใบ ปลกูเรียงรายสวยงามระหว่างเสน้ทาง จากนัน้เดินทางตอ่ไปยงั ถ ้าแกว้

โกมล (UNSEEN) อยู่ในเขต อ.แมล่านอ้ย จ.แมฮ่่องสอน ชมความงามของผลึกแร่แคลไซท ์ไดช้ื่อว่า 

เป็นถา้น า้แข็งที่สวยท่ีสดุในเมืองไทย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 3) 

บ่าย จากนัน้เดินทางเขา้สู ่อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  

15.00 น. น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม ใบหยก ชาเลต่ ์หรือเทียบเท่า 

17.00 น. ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดนิทางไป วดัพระธาตดุอยกองม ูอยู่ในเขต อ.เมือง จ.แมฮ่่องสอน ใหท้่าน

ไดน้มสัการพระธาตดุอยกองม ูและชมทศันยีภาพอนังดงามของเมืองสามหมอกจากมมุสงู กนัตาม

อธัยาศัย วัดเกา่แกคู่เ่มืองแมฮ่่องสอนที่ตัง้อยู่บนยอดเขา ซ่ึงมีความสงู 1,300 เมตร เหนอื

ระดบัน า้ทะเล มีชื่อเรียกแตเ่ดิมว่าวัดปลายดอย เป็นพระธาตเุจดียท่ี์สรา้งขึน้เป็นแห่งแรกของ

แมฮ่่องสอน เป็นปูชนยีสถานคูบ่า้นคูเ่มืองที่ส าคญัมาแตโ่บราณ ตอ่มาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระธาตุ

ดอยกองมตูามชื่อของพระธาต ุประกอบดว้ยพระธาตเุจดียท่ี์สวยงาม 2 องค ์พระเจดียอ์งคใ์หญ่

สรา้งโดย จองตอ่งสู ่เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นท่ีบรรจพุระธาตขุองพระโมคคลัลานะเถระ ซ่ึงน ามาจาก

ประเทศพมา่ สว่นพระธาตเุจดียอ์งคเ์ล็กสรา้งเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจา้เมือง

แมฮ่่องสอนคนแรก 

จากนัน้น าทกุท่านอิสระท่องเท่ียว ถนนคนเดิน จ.แมฮ่่องสอน อิสระอาหารเยน็  

น าท่านเดินทางกลบัสูท่ี่พกั ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศัย หลบัฝันดีราตรีสวัสดิ์ 

 

 

 

 



 

วนัท่ีสาม 

วดัจองค า–วดัจองกลาง–สะพานซตูองเป้–ภโูคลน–พระต าหนกัปางตอง–บา้นรกัไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (ม้ือท่ี 4) 

08.00 น. น าทกุท่านเตรียมตวัออกเดนิทาง เดินทางไป วดัจองค า น าท่านสกัการะหลวงพ่อโต และชมศิลปะ

แบบไทยใหญ่ จากนัน้เดินทางไป วดัจองกลาง ชมภาพจิตรกรรมแผน่กระจก และ ต ุก๊ตาแกะสลกัไม ้

น าท่านเดินทางสู ่สะพานซตูองเป้ เป็นสะพานท่ีทอดยาวไปบนทุ่งนาสรา้งโดยแรงศรทัธาของ

ชาวบา้น เมื่อเดินบนสะพานไปเร่ือยๆ จะพบกบัสวนธรรมภสูมะซ่ึงเป็นสถานท่ีปฏิบตัธิรรม น าท่าน

เขา้สกัการบชูา พระพทุธรปูทรงเคร่ือง จากนัน้ชม ภโูคลน (Unseen) บ่อโคลนธรรมชาต ิ1 ใน 3 

ของโลก ซ่ึงอดุมไปดว้ยแร่ธาต ุทดลองพอกโคลน และเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 5) 

บ่าย น าท่านเดินทางไป พระต าหนกัปางตอง ชมความนา่รกัของลกูแกะตวันอ้ยๆ สีขาวปุกปุย และสวน

ดอกไมเ้มืองหนาว หลงัจากนัน้เดินทางเขา้สู ่บา้นรกัไทย น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ตา้เหลา่ซือรกั

ไทย รสีอรท์ หรือเทียบเท่า 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 6)  

จากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศัย หลบัฝันดีราตรีสวัสดิ์ 

 

วนัท่ีสี่ 

ปางอ ุง๋–จดุชมวิวปางมะผา้–จดุชมวิวจ่าโบ่–ถ ้าลอด–ปาย–วดัพระธาตแุม่เยน็–ถนนคนเดินปาย 

05.30 น. พาท่านเดินทางสู ่ปางอ ุ๋ง โครงการพระราชด าริปางตอง 2 ซ่ึงเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่าน 

จะไดพ้บกบัทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเชา้สีทอง เป็นภาพทีสวยงามย่ิงนกั ใหเ้วลาถ่ายรปูกนัพอ 

สมควร เดินทางกลบัสูบ่า้นรกัไทย รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั (ม้ือท่ี 7) 

09.00 น. น าท่านออกเดินทางสู ่จดุชมวิวปางมะผา้ ตอ่จากนัน้ไปตอ่กนัท่ี จดุชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชมุชนจ่าโบ่ 

จดุชมวิวแห่งใหมท่่ามกลางหมอกและขนุเขา สถานท่ีฮิตของวัยร ุ่นท่ีตอ้งแวะเวียนกนัไปถ่ายภาพเก็บ

ความประทบัใจ นอกจากนัน้ยงัมีกว๋ยเตีย๋วหอ้ยขาท่ีเป็นจดุเดน่ของท่ีนีอี้กดว้ย นกัท่องเท่ียวท่ี

เดินทางไปจะตอ้งมีโอกาสไดล้องลิ่มรส มิเชน่นัน้แลว้ถือว่าไปไมถึ่งอย่างแนน่อน หลงัจากนัน้น าท่าน

เดินทางสู ่ถ ้าลอด เป็นถ า้ท่ีมีสายน า้ไหลผา่นตัง้แตป่างทางเขา้ถ า้ไปจนถึงถ า้สดุทา้ย มีความยาวกว่า 

500 เมตร สายน า้กดัเซาะโพรงถ า้แห่งนีม้ากกว่าลา้นปี ภายในประกอบไปดว้ย 3 ถ า้ ไดแ้ก ่ถ า้เสาหิน 

ถ า้ต ุก๊ตา และถ า้ผีแมน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 8) 

บ่าย พาท่านเขา้สูท่ี่พกั เดอะ ฮารท์ ออฟ ปาย หรือเทียบเท่า 

17.00 น. ไดเ้วลานดัหมาย น าทกุทา่นเดินทางไป วดัพระธาตแุม่เยน็ จดุชมพระอาทิตยต์ก และชมวิวเมือง 

ปายยามเย็น จากนัน้พ่าทานเดินเลน่ท่ี ถนนคนเดินปาย ใหท้่านไดท้่องราตรี ชิมโรตหีลากรส ชอ้ป

ป้ิงของท่ีระลึกมากมาย อิสระอาหารเยน็ 

จากนัน้พากลบัท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย หลบัฝันดีราตรีสวัสดิ์ 

 



 

วนัท่ีหา้ 

ทะเลหมอกหยนุไหล–บา้นสนัติชล–วดัน ้าฮ–ูCoffee in Love–สะพานประวติัศาสตร–์กาดท ุ่ง

เกวียน– กรงุเทพฯ 

05.30 น. พาท่านชมจดุชมวิว ทะเลหมอกหยนุไหล ชมทะเลหมอก และพระอาทิตยข์ึน้ ใหเ้วลาถ่ายรปูกนั

พอสมควร รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารบริเวณจุดชมววิหยนุไหล (ม้ือท่ี 9)  หลงั

อาหาร น าท่านเดินทางชม บา้นสนัติชล ชมศนูยว์ัฒนธรรมจีนยนูนาน ชม บา้นดิน ชิมชา และโล ้

ชิงชา้ เดินเลน่ ถ่ายรปูตามอธัยาศัย น าท่านชม วดัน ้าฮ ูนมสัการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล 

เร่ืองราวของหลวงพ่ออุ่นเมืององคน์ีเ้ต็มไปดว้ยความศักดิ์สิทธ์ิ โดยมีเร่ืองเลา่ว่า เม่ือ ปี พ.ศ.2515 

มีพระธดุงคจ์ากตา่งจงัหวัดมาพกัท่ีวดั ไดส้งัเกตเห็นพระพกัตรข์องพระพทุธรปูเป็นโพรง พระโมฬี

ถอดได ้และในโพรงนัน้มีน า้ขงัอยู่เต็ม จึงสอบถามชาวบา้นและเจา้อาวาส ก็ไมม่ีใครทราบมากอ่น 

เร่ืองนีเ้ป็นท่ีเลา่ลือกนัอยู่พกัหนึง่ แตไ่มม่ีใครกลา้พิสจูนค์วามจริง จนในปี พ.ศ.2516 ร.อ. ประเสริฐ 

เรียมศรี นายอ าเภอปาย พรอ้มดว้ยหวัหนา้สว่นราชการอ าเภอปาย ไดร้่วมท าการอธิษฐานขอพิสจูน์

ขอ้เท็จจริง โดยความร่วมมือจากเจา้อาวาสและศรทัธา ไดต้กัน า้ออกจากพระเศียรทัง้หมด และใชส้ าลี

เช็ดจนแหง้สนทิ ท าการปิดพระเศียรผกูเชือกประทบัตราครัง่ ปิดหนา้ตา่ง ประตทูกุบาน หา้มคนเขา้

ออกก าหนดเวลา 5 วัน เมื่อครบก าหนดไดท้ าการเปิดตอ่หนา้คณะท าการพิสจูนช์ดุเดิม ผลปรากฏว่า

กลบัมีน า้ขงัอยู่ในพระเศียรของพระพทุธรปู ซ่ึงเป็นเร่ืองนา่อศัจรรยย่ิ์ง นบัแตน่ัน้มาก็มีประชาชนทกุ

สารทิศไดเ้ขา้มากราบไหวห้ลวงพ่ออุ่นเมืองอยู่เสมอ 

10.00 น. น าท่านเดินทางกลบัที่พกั ท าธรุะสว่นตวัใหเ้รียบรอ้ย เก็บสมัภาระพรอ้มออกน าท่านเดินทาง 

ไป Coffee In Love แวะถ่ายรปูกบัรา้นกาแฟรา้นดงั  

หลงัจากนัน้พาชม สะพานประวติัศาสตร ์ซ่ึงถกูสรา้งขึน้ในสมยัสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกอง

ทหารประเทศญ่ีปุ่น เพื่อใชข้า้มแมน่ า้ปายและล าเลียงเสบียงและอาวธุเขา้ไปยงัประเทศพมา่ หลงัจาก

สงครามโลกครัง้ที่ 2 ยตุลิง อ าเภอปาย จึงกลบัคืนสูค่วามสงบสขุอีกครัง้หนึง่ โดยหลงเหลือไว้

เพียงแตส่ะพานแห่งนีว่้า “สะพานประวัตศิาสตร”์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 10) จากนัน้น าทกุท่านเดินทางกลบักรงุเทพฯ  

ระหว่างทาง แวะซ้ือของฝากท่ี กาดท ุ่งเกวียน จ.ล าปาง อิสระอาหารเยน็ 

22.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็นส าคญั 

วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ พกัเด่ียว 

23-26 พฤศจิกายน 2562 9,588.- 2,000.- 

29 พฤศจิกายน-03 ธนัวาคม 2562 9,588.- 2,000.- 

04-08 ธนัวาคม 2562 

(วันที่ 5 วันพ่อแห่งชาต)ิ 
9,888.- 2,000.- 

06-10 ธนัวาคม 2562 

(วันที่ 10 วันรฐัธรรมนญู) 
9,888.- 2,000.- 

13-17 ธนัวาคม 2562 9,588.- 2,000.- 

20-24 ธนัวาคม 2562 9,588.- 2,000.- 



 

27-31 ธนัวาคม 2562 

(วันที่ 31 วันสิ้นปี) 
10,588.- 2,500.- 

28 ธนัวาคม 2562-01 มกราคม 2563 

(เทศกาลปีใหม ่2563) 
10,588.- 2,500.- 

10-14 มกราคม 2563 9,588.- 2,000.- 

17-21 มกราคม 2563 9,588.- 2,000.- 

24-17 มกราคม 2563 9,588.- 2,000.- 

31 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2563 9,588.- 2,000.- 

07-11 กมุภาพนัธ ์2563 

(วันที่ 8 วันมาฆบชูา และหยดุชดเชย) 
9,888.- 2,000.- 

14-18 กมุภาพนัธ ์2563 9,588.- 2,000.- 

21-25 กมุภาพนัธ ์2563 9,588.- 2,000.- 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือว่ารบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั 

 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ท่ีพกั 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ จ านวน 10 ม้ือ 

 บริการน า้ดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,00 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบั

เงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 
อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่มินบิารภ์ายในหอ้งพกั, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรีด, คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่น ๆ 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 24 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาท 

2. ช าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

3. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 30 วันตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 30 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มเดินทาง

ไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่น า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมี
การปรบั ราคาคา่น า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี

สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีคา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของ

ตวัผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือ

ว่าท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

6. เมื่อท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรือช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

แผนผงัที่นัง่ รถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


