
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัมาตรฐาน 4 ดาว 2 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

เทศกำลปีใหม่วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 – 02 มกรำคม 2564 
 

วนัพฤหัสที่ 31 ธันวำคม 2563 (1)   กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - อุทยำนแห่งชำตห้ิวยน ำ้ดงั– ปำย    
04.45 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอน

เมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์
เตอร์สายการบินนกแอร์พร้อมเจา้หน้าท่ีคอยดูแล
เช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

06.50 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ 
เท่ียวบินท่ี DD8302 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.10 
ชัว่โมง)  

08.00 น. น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัเชียงใหม่ จากนั้นน าท่าน
เดินทางโดยรถตูสู่้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (131 กม.)   

 น าท่านเดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติหว้ยน ้าดงั’ จุด
ชมววิบรรยากาศ มีสภาพป่าและธรรมชาติท่ี
สมบูรณ์ ภูเขาสูงชนัสลบัซบัซอ้น เป็นป่าตน้น ้าล า
ธารท่ีสวยงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย หลงัอาหาร น าท่านชมชมและถ่ายภาพกบั ‘สะพาน

ประวติัศาสตร์’ ข้ามแม่น ้ าปาย ท่ีสร้างข้ึนสมัย
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 จากนั้ นแวะชม ‘กองแลน’ 
ห รือ ‘ปายแคนยอน ’ (10 กม .) ปรากฏการณ์
ธรรมชาติท่ีเกิดจากการทรุดตวัของดินบนภูเขาสูง 
ท่ีถูกกดัเซาะเป็นร่องลึกคลา้ยหนา้ผา ติดต่อกนัเป็น
บริเวณกวา้ง มีลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผีของจงัหวดั
แพร่ และยงัเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามของ
เมืองปาย ‘วดัน ้ าฮู’ เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของเมืองป าย  สั กการะ  ‘หลวงพ่ อ อุ่น เมือง ’ 
พระพุทธ รูปศัก ด์ิ สิท ธ์ิ  ท่ี เป็น ท่ีสักการะของ
ชาวเมืองปาย  ในวดัยงัมีพระเจดียสี์ทองท่ีเรียกว่า 
เจดียอ์ฐิัพระสุพรรณกลัยา ซ่ึงบรรจุอฐิัพระสุพรรณ
กัลยาอยู่อีกด้วย จากนั้ นเข้าสู่  ‘หมู่บ้านสันติชล’ 



หมู่บา้นของชาวเขาเช้ือสายจีนยูนนานท่ีอพยพเขา้มาตั้งบา้นเรือนอยูใ่นอ.ปาย ภายในบริเวณศูนยว์ฒันธรรมจีน
ยนูนาน จะมีบา้นดินตั้งเรียงรายเป็นบา้นจ าลองวิถีชีวติของชาวบา้น และเปิดเป็นร้านอาหารจีนยนูนาน ร้านขาย
ชา ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุแม่เยน็’ วดัศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปายมานาน มีเจดียเ์ก่าหรือ
ท่ีเรียกวา่ “เจดียพ์ระธาตุแม่เยน็” เป็นเจดียท์รงระฆงัสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นท่ียอดฉตัรแบบ
เจดียพ์ม่า 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน // หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นท่ีถนนคนเดิน ชาวเขาและ
ชาวบา้นในอ าเภอปายน าสินคา้มาขายให้กบันกัท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ รูปภาพ โปสการ์ด ตลอดจนถึง
ร้านอาหารและร้านคา้มากมาย  

ที่พกั : เบลล์วลิล่ำ รีสอร์ท ปำย หรือ ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัศุกร์ที่ 01 มกรำคม 2564 (2)   ม่อนหยุนไหล – ปำงอุ๋ง – ภูโคลน – สะพำนซูตองเป้  
            กะเหร่ียงคอยำว ‘บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ’ – พระธำตุดอยกองมู

     ถนนคนเดนิ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
05.00 น าท่านข้ึนจุดชมวิวแห่งใหม่ ‘ม่อนหยุนไหล’ 

สัมผสักบัทะเลหมอกยามเชา้และแสงแรกของวนั
เห็นทะเลหมอกท่ีถูกรายลอ้มไปด้วยทิวเขาน้อย
ใหญ่ และทศันียภาพบา้นเรือนของเมืองปายท่ีถูก
ปกคลุมดว้ยสายหมอก 

07.30 บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก // หลัง
อาหาร เดินทางสู่ ‘ปางอุ๋ง’ (117 กม.) อดีตเขา
หัวโล้น และป่าเส่ือมโทรม ท่ีมีการฟ้ืนฟูสภาพ
ป่า และปลูกป่าข้ึน รวมถึงสร้าง “อ่างเก็บน ้ าปาง
ตอง (ปางอุ๋ง)”ข้ึนตามแนวพระราชด าริของใน
หลวงรัชกาลท่ี  9 จนท าให้ทัศนียภาพท่ี เป็น
เอกลกัษณ์สวยงามและมีอากาศท่ีเยน็ตลอดทั้งปี 
ชมทิวทัศน์ ท่ีแวดล้อมไปด้วยทิวสนเรียงราย 
แสงอาทิตยอ่์อนๆ และสายหมอกท่ีลอยปกคลุม
เหนือผิวน ้ าสวยงามน่าประทบัใจเดินทางไปยงั 
‘ภูโคลน ’ (27 กม .) แห ล่งน ้ าแ ร่และโคลน
ธรรมชาติท่ีมาจากสายน ้ าแร่ใตพ้ื้นดินซ่ึงอุดมไป
ด้วย  แ ร่ธาตุ  ท่ี มีประโยชน์ ต่อสุขภาพและ
ผิวพรรณของมนุษย์ มีเวลาให้ท่านได้ทดลองส
ปาพอกผิวหน้าดว้ยโคลนธรรมชาติตามอธัยาศยั 
*** (ค่าสปาโคลนไม่รวมในราคาทัวร์) จากนั้น
แวะชม ‘สะพานซูตองเป้’ (10 กม.) สะพานท่ีเกิด
จาก ความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของ
พระภิกษุสงฆ์และชาวบา้นนบัวา่เป็นสะพานไม้
ไผ่ท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย มีความเช่ือกนัว่า 
หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอ
ความ ความส าเร็จใดๆ ก็จะพบกบัความสมหวงั   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย เดินทางสู่ ‘หมู่บา้นหว้ยเสือเฒ่า’ (11 กม.) ชมวิถีชีวติและความเป็นอยูข่องชนเผา่คอยาวซ่ึงเป็นหมู่บา้นชนเผา่คอ
ยาวท่ีอพยพล้ีภยัสงครามเขา้มาอยู่ท่ีแม่ฮ่องสอน
มานาน โดยด ารงชีวิตและวฒันธรรมแบบดั้งเดิม 
ภายในหมู่บา้นมีสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของท่ี
ระลึกต่างๆ โดยสินคา้ส่วนใหญ่ จะเป็นพวกผา้ทอ 
เคร่ืองประดับ จากนั้นน าสมาชิกสักการะ “พระ
ธ า ตุ ด อ ย ก อ ง มู ” (1 2  ก ม .)  ศ าส น ส ถ าน
คู่บา้นคู่เมืองแม่ฮ่องสอน ถูกสร้างข้ึนอยู่บนยอด
เขาสูงกลางตวัเมือง ชมวิวทิวทัศน์ท่ีงดงามของ
เมืองแม่ฮ่องสอนท่ีถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูงชัน 
ชม ‘วดัจองค าและวดัจองกลาง’ สัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของไทใหญ่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน ศูนยก์ลางของ
กิจกรรมทางวฒันธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน สักการะวิหารหลวงพ่อโต วดัจองกลาง ซ่ึงเป็น
พระพุทธรูป องคใ์หญ่ท่ีสุดของแม่ฮ่องสอนเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : ที่พกั : อมิพเีรียล แม่ฮ่องสอน หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัเสำร์ที่ 02 มกรำคม 2564 (3)   แม่ฮ่องสอน – ทุ่งบัวตอง ‘ดอยแม่อูคอ’– แม่สะเรียง 

     สวนสนบ่อแก้ว - อทุยำนแห่งชำตอิอบหลวง – เชียงใหม่
     เดนิทำงกลบั 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลังอาหารเดินทางสู่ “ดอยแม่อูคอ” อ.ขุนยวม (91 

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

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย เดินทางสู่ ‘สถานีทดลองปลูกพันธ์ุไม้บ่อแก้ว’ 
หรือ ‘สวนสนบ่อแก้ว’ (70 กม.) พื้นท่ีทดลอง
ปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ท่ีกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
น าพันธ์ุมาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย 
แอฟริกาใต้ และไต้หวนั เพื่อทดลองหาพันธ์ุท่ี
เหมาะสมมาเป็นไมเ้บิกน า เพื่อปลูกบนป่าเส่ือม
โทรมบนดอยทางภาคเหนือ แวะเดินเล่นชมแนว
ป่าสนท่ีเรียงราย เป็นทิวแถวทอดยาวในม่าน
หมอกปกคลุมรับกบัแสงอาทิตยบ์างๆ ท่ีสองมา
เกิดเป็นภาพโรแมนติกน่าประทบัใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติออบหลวง’ ชมช่องแคบเขาขาด
ท่ีมีหน้าผาหินขนาบล าน ้ าแม่แจ่ม ท าให้เกิดหุบเขาผาลึก โดยความลึกของหน้าผาวดัจากสะพานออบหลวงถึง
ระดบัน ้ าปกติประมาณ 32 เมตรความงามท่ีธรรมชาติสร้างสรรค์ ไวอ้ย่างสวยงามเบ้ืองล่างเป็นแม่น ้ าท่ีไหลคด
เค้ียวผา่นช่องเขาขาด ซ่ึงช่องเขาน้ีมีลกัษณะเป็นผาสูงชนัสมควรแก่เวลา เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ (127 กม.)  

*** อำหำรเยน็ อสิระตำมอธัยำศัย *** 
19.20 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ 
21.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี DD 8325 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.05 ชัว่โมง) 
22.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อตัรำค่ำบริกำร 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 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  
เพ่ิมท่านละ 

เทศกำลปีใหม่ 
วนัที่ 31ธ.ค.-02ม.ค. 2564 

15,900 15,900 15,700 15,400 6,000 

***หำกท่ำนต้องกำร อพัเกรดห้องพกักรุณำตดิต่อเจ้ำหน้ำที่*** 
 

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

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 



เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 6,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 
 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

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



