
  

 

รหัสโปรแกรม : 20661 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (แพ็กเกจเดินทางไดต้ั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป !!) 

กําหนดการเดินทาง: กุมภาพนัธ ์– เมษายน 65 



วนัแรก    กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน - สกัการะขอพรพระธาตุดอยกองมู – ชมวิวพระ 

                อาทิตยล์บัฟ้า – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน - เขา้โรงแรมท่ืพกั 
 

 

.......น. เดินทางถึง สนามบนิแม่ฮ่องสอน หลังจากรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว คนขบัรถตูม้ารอรบั  
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “พระธาตุดอยกองมู” เป็นปูชนียสถาน ประกอบด้วย พระธาตุ

เจดีย์ ศิลปะไทใหญ่-พม่า จ านวน 2 องค์ จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้  สามารถมองเห็นภูมิ

ประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน นอกจากเหน็ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนใน 

มุมสงูได้ครอบคลุมแล้วยังเหน็แนวเทอืกเขาถนนธงชัยสงูตระหง่านเป็นฉากหลังด้านทศิ 

ตะวันออกได้อย่างงดงามจนมีนักเดินทางหลายคนบอกว่า “ถา้ไม่มาพระธาตุดอยกองมูเนีย่ 

ถือวา่ยงัมาไม่ถึงแม่ฮ่องสอน” จากนั้นน าท่าน ชมพระอาทิตยต์กดิน ช่วงนี้สามารถเกบ็แสง

เยน็พร้อมกับเหน็ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแบบ180 องศา ท่านจะได้สัมผัสความงดงามยามพระ

อาทติย์ตกของเมืองแม่ฮ่องสอน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางไป “ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน”เป็นถนนคนเดินสายเลก็ๆ สั้นๆ โดยแบ่งเป็น 

2 โซนหลักด้วยกัน คือ โซนขายอาหารบริเวณริมหนองจองค า และโซนขายสินค้าทั่วไป 

จุดเด่นของถนนคนเดินน้ีคือสนิค้าพ้ืนบ้านไม่ว่าจะเป็น อาหารและของที่ระลึกต่างๆ ริมทาง 

ฝั่งวัด กจ็ะคึกคักไปด้วยเหล่าพอค้าแม่ค้าที่มาจับจองน าของมาวางขายมีทั้งอาหารพ้ืนเมือง

(อาหารไทยใหญ่) อาหารเหนือ อาหารไทย และของกนิอื่นๆ และในยามค ่าคืนท่านจะได้เหน็

ความงดงามของแสงไฟที่ประดับประดารอบๆ วัดจองค า ที่สวยงามมากๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 



เยน็  อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
 

นาํท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม บทูี แม่ฮ่องสอน พรีเมียร ์โฮเต็ล หรือ เทียบเท่า 
 

 

วนัที่สอง ตกับาตรพระสงฆย์ามเชา้ @สะพานซูตองเป้ – ชมบรรยากาศตลาดเชา้ 

                ขอพรวดัจองคํา - ชมหมู่บา้นกระเหร่ียงคอยาว - ปางอุง๋ - หมู่บา้นรกัไทย 
 

 

 

05.00 น. จากน้ันน าท่านไปตักบาตรตอนเช้า ที่ “สะพานซูตองเป้” นบัวา่เป็นสะพานไมไ้ผที่ย่าวทีส่ดุใน

ประเทศไทย โดยมีความกวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สะพานซูตองเป้ สร้างขึ้ น

ด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ 

วัสดุที่ใช้หาได้ในท้องถิ่น เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพ้ืนด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภสู

มะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านล าน า้แม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพ่ือให้พระภิกษุสามเณร

ออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา ค าว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็น

ภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานส าเรจ็ สะพานแห่งนี้ จึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งค าอธิษฐาน

ส าเรจ็ (พระสงฆ์จะบณิฑบาตบนสะพานทุกเชา้เวลา 6.30  -7.30 น.)   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนัน้น าท่านไปเดินชม “ตลาดเชา้แม่ฮ่องสอน” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตลาดเช้าของ

ชาวแม่ฮ่องสอน ที่จะมีอาหารเช้าให้เลือกทาน อาทิ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ไข่กระทะ หรือกาแฟ

โบราณ อกีทั้งด้านหน้าตลาดกจ็ะมีชาวเขามาขายผกั ขายของป่า อกีโซนหนึ่งของตลาดเช้าจะ 

เป็นโซนอาหารแบบชาวบ้านมากินกัน ใครมาแม่ฮ่องสอนแล้วยังไม่ได้ลองทานอาหารแบบ

ชาวเขาชาวไทยใหญ่ ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ อิสระอาหารเชา้ตามอัธยาศัยเพือ่ไม่เป็นการ 

 

รบกวนเวลาในการเดินเล่นของ

ท่าน   น าท่านไปสกัการะขอพรเป็น

สิริมงคล “วดัจองคํา”เป็นวัดที่ถูก

สร้างขึ้ นเป็นแห่งแรกของจังหวัด

แม่ฮ่องสอน และอยู่คู่เมืองสาม

หมอกมานานนับร้อยปีจนได้รับการ

สถาปนาให้เป็นพระอารามหลวง



เมื่อปี พ.ศ. 2527 ใกล้ๆ กับวัดจองค ามีวัดอีกแห่งหนึ่ง  ที่สร้างข้ึนไว้อยู่เคียงคู่กัน ได้แก่ 

“วดัจองกลาง”วัดทั้งสองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับวัดแฝดเนื่องจากตั้งอยู่ภายในเขตก าแพง

แก้วเดียวกนั โดยเมื่อเราหันหน้าเข้าหาตัววัดกจ็ะเหน็ “วัดจองกลาง” อยู่ทางด้านขวามือ และ 

“วัดจองค า” อยู่ทางด้านซ้ายมือ 

 

จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง “หมู่บา้นกระเหรี่ยงคอยาว บา้นหว้ยเสือเฒ่า” ต้ังอยู่ที่ต าบล

ผาบ่อง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร ธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไม้ร่มร่ืน ระหว่าง

ทางผ่านบรรยากาศที่งดงามด้วยต้นไม้และฝายทดน า้ที่มีน า้ล้นหลายฝาย เพ่ือชมวิถีชีวิตของ

กระเหร่ียงคอยาว เลือกซ้ือของที่ระลึกต่างๆ ชิมมันเผา ข้าวโพดย่าง  ซ่ึงมีรสชาติหวานอร่อย 

ที่น่าสนใจ คือ การแต่งกายของกะเหร่ียงคอยาว  และชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจ 
 

เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง “ปางอุ๋ง”มีช่ือเรียกเตม็ๆว่า โครงการพระราชด าริปางตอง 2 

(ปางอุง๋)มีสภาพภมูิประเทศเป็นทวิเขาสงูสลับซับซ้อน ภมูิทศัน์ที่เป็นไฮไลทจ์นถูกขนานนาม 
 

 

 

ว่ า ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์

เมืองไทยกคื็อ อ่างเกบ็

น ้าหรือทะเลสาบตรง

กลางที่ล้อมรอบไปด้วย

ป่าสนสองใบ สนสาม

ใบและดอกไ ม้ เมื อ ง

หนาว ช่วงเช้าๆ จะเห็น

หมอกหนาลอยอยู่เร่ียผืนน ้า มีหงส์ขาวและหงส์ด าเป็นฉากหลัง อากาศเยน็สบาย จากนั้น

เดินทางไป “บา้นรกัไทย”ที่น่ีเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพมาอยู่ ในหมู่บ้านยังคง

วัฒนธรรมแบบจีนอย่างเหนียวแน่น มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และมีอาหารการกนิแบบจีนยูน

นาน มีบ้านเรือนที่ท  าจากดินให้ได้ชม ผลิตภัณฑท์ี่ข้ึนช่ือของหมู่บ้านน้ีจะเป็นชา เช่น ชาชิง ชิง 

ชาอู่หลง เนื่องจากว่าในบริเวณน้ีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทัง้ปี สามารถปลูกชาและพืช

เมืองหนาวไดดี้ นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวบ้านรักไทยในตอนเช้าและมักจะจัดเป็นโปรแกรม

ถัดจากปางอุ๋ง เน่ืองจากสองที่น้ีไม่ไกลจากกันมาก ถ้ามาถึงบ้านรักไทยช่วงที่ไม่สายมากจะ

มองเหน็หมอกอยู่เหนือทะเลสาบและปกคลุมในหมู่บ้าน คล้ายกบัที่ปางอุง๋ 

 

 

 

 

 



 

 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
 

นาํท่านเขา้สู่ทีพ่กั ชาสารกัไทย หรือ ระดบัเทียบเท่า  

 
 

วนัที่สาม นํ้าตกผาเสือ่ - ถํ้าปลา - ซ้ือของฝาก – สนามบินแม่ฮ่องสอน - กรุงเทพ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 
 

น าท่านเดินทางไป “นํ้ าตกผาเสื่อ” เป็นน า้ตกขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีน า้ไหลตลอดทั้งปี 

ต้นทางน ้าตกมาจากแม่น ้าสะงา ไหลลงมาเป็นม่านน ้าขนาดใหญ่ลงสู่แอ่งน ้าด้านล่าง                       

แต่กระแสน า้ไม่นิ่งไม่เหมาะกบัการลงเล่นน า้  น า้ตกผาเสื่อแห่งนี้ เราจึงสามารถพบฝงูปลาว่าย 
 

 

เ
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ย

น

ไ

ป

 

เพ่ิมความมีชีวิตชีวาให้กับน า้ตกผาเสื่อแห่งนี้    จากนั้นน าท่านไป “ถํ้ าปลา”ตั้งอยู่บริเวณเชิง



เขามีลักษณะเป็นแอ่งน า้ขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ภายในแอ่งน า้มี

น ้าไหลออกจากถ ้าใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษ แตกต่างไปจาก

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เน่ืองจากว่าภายในถ า้มีความมหัศจรรย์อยู่อย่างหน่ึง กคื็อ บรรดาหมู่

ปลาจ านวนมากที่มาอยู่อาศัยในถ า้ ปลาตัวโตๆ ที่อาศัยอยู่ในถ า้ปลา จ านวนมากนั้นคือ ปลา

มุง ปลาคัง หรือปลาพลวง เป็นปลามีเกลด็ขนาดใหญ่ในวงศ์เดียวกับปลาคาร์ฟ และถึงแม้จะ

มีอยู่เป็นจ านวนมาก แต่กไ็ม่มีใครกล้าท าอันตราย เนื่องจากมีความเช่ือว่าเป็นปลาเจ้า หาก

ใครน าไปรับประทานแล้วจะต้องมีอนัเป็นไป ปัจจุบันบริเวณอุทยานถ า้ปลาได้รับการปรับปรุง 

เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักแวะมาพักผ่อนที่วนอุทยานฯแห่งน้ี

จากนั้นน าท่านไปแวะซ้ือของฝาก ของที่ระลึก  
 

 

เทีย่ง – เยน็ อิสระอาหารตามอธัยาศยั (เพือ่ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั) 
 

 

.......น. ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางสู่ สนามบนิแม่ฮ่องสอน   
 

 

...... น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

--------------------------- 

 

** ขอสงวนสิทธ์ิรบัจองเฉพาะลูกคา้ทีฉี่ดวคัซีนครบแลว้ดงันี้   

วคัซีนชนิด Sinovac / Astrazeneca / Moderna / Sinopharm / Pfizer ครบ 2 เข็ม  

หรือไดร้บัวคัซีนชนิด Johnson & Johnson ครบ 1 เข็ม ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั  

หรือวคัซีนสูตรไขวต้ามท่ีสาธารณะสุขกาํหนด 
 

 

** กรณีลูกคา้ไดร้บัการฉีดวคัซีนนอ้ยกว่า 14 วนั ตอ้งมีผลตรวจแบบ Antigen Test  

Kit (ATK) จากสถานพยาบาลไม่เกิน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง **  



 

อตัราค่าแพ็กเกจแม่ฮ่องสอน หมู่บา้นรกัไทย 3 วนั 2 คืน 

เดินทางตั้งแต่ : 1 กมุภาพนัธ ์– 30 เมษายน 2565 

 

** ช่วงพเีรียดวันหยุดยาว วันที ่13 – 15 เมษายน 65 (สงกรานต)์ เพิม่ท่านละ 500 บาท ** 

 

ประเภทหอ้ง จํานวน ราคา / ท่าน 

คืนแรก - บีทู ปาย พรีเมียร ์โฮเต็ล   

( หอ้ง ซูพีเรีย พรีเมียร)์ 

-------------------------- 

คืนสอง - ชาสารกัไทย  

( บา้นพกัตึกอาคาร 2 ชั้น ) 

2 ท่าน 7,999 

4 ท่าน 6,999 

6 ท่าน 5,999 

8 ท่าน 4,999 



 

อตัรานี้ รวม 

 คนขบัพรอ้ม รถตู ้( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป ) 

 โรงแรมทีพ่กั 2 คืน ( ตวัเมืองแม่ฮ่องสอน + หมู่บา้นรกัไทย พรอ้มอาหารเชา้ )  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามเงือ่นไขกรมธรรม ์ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั  

 ค่าอาหารมื้ อต่างๆ 

 ค่าทิปคนขบัรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน  

 ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีเ่ทีย่วต่างๆ  

 ไกดน์าํเทีย่ว 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทุกชนดิ 

 ค่าใชจ่้ายรถใหอ้อกนอกเสน้ทาง 

 ค่าธรรมเนยีมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade หอ้งพกั ในกรณีทีท่่านเลือกหอ้งพกัทีม่ีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

 
 

 

เงือ่นไขในการจองและการยกเลิก 

1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป กรณีต้องการอัพเกรดห้องพัก สามารถแจ้ง

ล่วงหน้าเพ่ือคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

2. ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 20 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงทีเ่กิดข้ึน อาท ิค่ามัดจ าโรงแรม ค่ามัดจ ารถตู้  

3. ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนั ยดึเงินค่าทวัร ์50%  

4. ยกเลิก นอ้ยกว่า 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไป

หมดแล้ว  

5. หากตอ้งการเลือ่นการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 25 วนั มิฉะนั้นจะไม่

สามารถเล่ือนการเดินทางได้ 

6. *** กรณีทางลูกคา้ใหบ้ริษทัจองตัว๋เครื่องบินให ้จะไม่สามารถคืนเงินได ้แต่สามารถเลื่อนการ

เดินทางได ้( ซ่ึงอาจมีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ) ** 

7. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

การชําระเงิน 



** กรุณาชําระค่ามดัจําทวัร ์50 % ภายใน 24 ชัว่โมง นบัตั้งแต่ทําการจอง** 

กรณีทางลูกคา้ใหบ้ริษทัฯ จองตัว๋ใหด้ว้ย ตอ้งชําระค่าตัว๋เครื่องบิน ภายใน 4 ชัว่โมง  

เนือ่งจากเป็นตัว๋เดีย่ว หากชําระล่าชา้ราคาตัว๋อาจปรบัข้ึน หรือท่ีนัง่เต็มได ้

หมายเหตุ  
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาทีร่ถออกเดินทาง ท าใหท่้าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 

 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


 

 

 


