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รหัสโปรแกรม : 22039 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
18.00 น. พร้อมกนั ณ จุดนัดพบ (จุดที่1สวนลุม ลานพระรูป ร.6) ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี 
18.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถโคช้ปรับอากาศ ฟังเร่ืองราวขอ้มูลท่ีน่าสนใจจากมคัคุเทศก ์ 

วนัทีส่อง     เชียงใหม่-ฮอด-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน                                                   
06.00 น. อรุณสวสัด์ิ ยามเชา้ ณ จงัหวดัเชียงใหม่ รับประทานอาหารเชา้(1)  
08.00 น. จากนั้นน าท่าน ข้ึนรถตูป้รับอากาศ คนัละ 8-9 ท่าน น าท่านเดินทางสู่  วดัพระ

ธาตุศรีจอมทอง (พระธาตุปีนกัษตัรปีชวด) สักการะ พระธาตุจอมทอง เพื่อ
ความสิริมงคล  
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น าท่านเดินทางสู่ อ.ฮอด ชม สวนสนบ่อแก้ว หรือ สถานีทดลองปลูกพนัธ์ุไมบ้่อแกว้ ท่ีน่ีคือจุดแวะหลกัก่อนเขา้สู่ อ.แม่
สะเรียง ผอ่นคลายถ่ายภาพตวัเองกบัป่าสนท่ีเรียงรายเป็นทิวแถวทอดยาว 
ภายในสวนสนมีถนนทอดผา่น  

10.00 น. น าท่านถ่ายภาพ ณ ดอยแม่เหาะ ชมดอกบวัตองริมทาง ท่ีบานสะพร่ังพร้อมให้
ทุกท่านไดเ้ก็บภาพสวยๆ จากนั้นเดินทางสู่ อ.ขนุยวม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2)  

บ่าย ชม  ดอยแม่อู่คอ น าท่านสัมผัสทุ่งดอกบัวตองขนาดใหญ่ สีเหลืองสด อิสระ
เก็บภาพความประทบัใจ แลว้น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองแม่ฮ่องสอน น าท่าน
ชมวดัจองค าและวดัจองกลาง วดัไทยแบบพม่าท่ีตั้งอยูริ่มหนองจองค าวดัคู่
เคียงท่ีงดงามแห่งหน่ึงของแม่ฮ่องสอนชมตุก๊ตาไมโ้บราณแบบพม่าถ่ายรูป
เป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่านเดินทางไปชม อีก1สะพานท่ีมีช่ือเสียงของ
แม่ฮ่องสอน ณ สะพานซูตองเป้  

18.00 น. เดินทางสู่ พระธาตุดอยกองมู ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์และมีความส าคญัมาก  
ส าหรับชาวแม่ฮ่องสอนและชาวไทย ชมความงดงามขององคพ์ระธาตุอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และทศันียภาพท่ีมองลงมาเห็นเมือง
ไดอ้ยา่งชดัเจน แลว้ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ณ ถนนคนเดินตามอธัยาศยั อสิระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการ
ท่องเทีย่ว  

 (พกัค้างคืน(1)   ณ โรงแรม นอร์มอลลอฟ หรือเทียบเท่า  ปรับอากาศห้องละ 2 -3ท่าน) 

วนัทีส่าม แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย 
04.00 น. ปลุกท่านยามเชา้ น าท่านสู่ บ้านรวมไทย หรือ ปางอุ๋ง  ระยะทางประมาณ 40 กม.เพื่อชมความงามของพระอาทิตยข้ึ์น

และบรรยากาศยามเชา้ ท่ามกลางบึงน ้าขนาดใหญ่ สายหมอก สวนสนสามใบท่ี
ริมบึงและอากาศท่ีหนาวเยน็(สวสิเซอร์แลนดไ์ทย) ชม หมอกไล่น ้า  

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้(3)ท่ี บา้นรักไทย 

08.00 น. อิสระเก็บภาพความประทบัใจ ชมววิท่ีสวยงามไม่แทท่ี้ไหนๆ  ณ บ้านรักไทย 
จากนั้น แวะชมวนอุทยานถ า้ปลา  ชมฝงูปลาพลวงท่ีอาศยัอยูห่นาแน่นถ่ายรูปเป็น
ท่ีระลึก สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ อ.ปาย ระหวา่งทางแวะจุดชมววิปางมะ
ผา้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่อีก 1 จุดชมววิท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลถึง 2,175 
เมตร ณ จุดชมววิดอยกิว่ลม อิสระเก็บภาพความประทบัใจ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(4)  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สะพานบุญโขกู้สุ่ย สะพานไมไ้ผแ่ห่ง ห่างจากตวัเมืองปายประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นสะพานไมไ้ผท่ี่

ทอดยาวคดเค้ียวไปในทุ่งนาขา้วโดย มีฉากหลงัเป็นภูเขาสวยงาม น าท่านเก็บภาพความ
ประทบัใจจากนั้นเดินทางสู่ วดัศรีดอนชัย” เป็นวดัแห่งแรกของ อ.ปาย ท่ีมีอายกุวา่ 700 
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ปี เป็นวดัท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบพม่าผสมผสานกบัลา้นนา มีความวจิิตรงดงาม โดยมีพระพุทธสิหิงค ์(พระสิงห์) ท่ีอนั
เชิญมาจากเมืองนพบุรีศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่  

17.00 น. น าท่านสักการะพระธาตุแม่เยน็และใหท้่านไดช้มววิเมืองปายยามเยน็  
18.00 น.  อิสระอาหารค ่า และชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกยามค ่าคืนของถนนคนเดิน  
20.00 น.  สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั....... 
พกัค้างคืน (2)  ณ โรงแรม ปายอนิทาวน์  ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน ) 

วนัทีส่ี่ ปาย-เชียงใหม่ 
05.00 น. น าท่านสู่จุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล  ใหท้่านไดช้มทะเลหมอกแบบพานอ

ราม่า อ่ิมเอมกบับรรยากาศท่ีงดงาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. น าท่านสักการะพอ่อุ่นเมืองพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิท่ีวดัน า้ฮู เพื่อความสิริมงคล 
11.00 น. น าท่านชมหมู่บ้านสันติชล  ชมบา้นดินท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัไดจ้ริง เลือกซ้ือของฝาก 
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั(6)ท่ี ครัวสันติชล ใหท้่านไดล้ิ้มรสเมนูขาหมูยนูนาน 
 บ่าย อ าลาเมืองปาย น าท่านเดินทางกลบั ระหวา่งทางแวะร้านกาแฟ Coffee in love ร้านกาแฟสุดฮิตสถานท่ีถ่ายท ามิวสิควดีี

โออีกมากมายน าท่านชมสะพานประวตัิศาสตร์ปายถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เชียงใหม่  
18.30 น. เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ รับประทานอาหารค ่า(7) ล้ิมรสอาหารพื้นเมือง 
20.00 น. เหมาะสมกบัเวลาน าท่าน ข้ึนรถโคช้คนัเดิมเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร อิสระพกัผอ่น 

วนัทีห้่า กรุงเทพมหานคร 
06.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
หมายเหตุ รายการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ค านึงถงึลูกค้าเป็นหลัก 

ก าหนดเดนิทางวันที่ 12-16 , 19-23 , 26-30 พฤศจิกายน 2564  

ราคาท่านละ 4,999 บาท พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  2,000 บาท(ไม่มีราคาเดก็) 
เง่ือนไขการช าระเงนิ มดัจ าการเดินทาง 2,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วนัท าการ 
อตัรานีร้วม -รถโคช้ปรับอากาศ กรุงเทพ-เชียงใหม่ , รถตูป้รับอากาศ (เชียงใหม่) ตลอด 3 วนัท่ีท่องเท่ียวเดินทาง 

-อาหารตามรายการที่ระบุ  และ น า้ด่ืมตลอดการเดนิทาง(อาหารจดัตามเมนทูัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เดก็ หรือที่
รับประทานนอกเหนือจากเมนูที่ทัวร์จดัให้ ลกูค้าจ่ายเพิม่เอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ)  
-ท่ีพกัระดบัตามท่ีระบุในโปรแกรม หรือ เทียบเท่า 
-วงเงินประกนัชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบติัเหตุ  500,000 บาท 
-มคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ีบริการ   
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมอุทยานทุกรายการ (ส าหรับคนไทย) 
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อตัรานีไ้ม่รวม -ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด ,ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และอาหารท่ีสัง่เพ่ิม 
-ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ ,  
-ค่าทิป 500 บาท ต่อคนต่อทริป 

 ยกเลิกการเดินทาง -แจง้ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเวน้ทางบริษทั มีการมดัจ าต่างๆ) 
-ก่อนเดินทาง 20 วนั (ท าการ) ยดึมดัจ า 
-แจง้ภายใน 20 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงิน 

มาตรการป้องกนั โควทิ -19  

 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรับแต่ท่านทีเ่ข้าเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้

1. ผูเ้ดินทางตอ้งไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟาร์ม (Sinopharm),สปุตนิก ว ี(Sputnik V) ครบ 2 
เขม็ หรือซิโนแวค (Sinovac) เขม็ 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เขม็ 2 หรือไดรั้บวคัซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca),ไฟ
เซอร์ (Pfizer),โมเดอร์นา (Moderna),จอห์นสนัแอนดจ์อห์นสนั (Johnson and Johnson) จ านวน 1 เขม็ มาแลว้เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 
14 วนั และไม่อยูใ่นกลุ่มเส่ียง 

2. หรือ มีผลตรวจโควทิแบบ Rapid Test (RT PCR)  หรือ Antigen Test Kit (ATK)  จากสถานพยาบาลวา่เป็นลบ พร้อมใบรับรองแพทย ์
3.  ส าหรับผูท่ี้เคยป่วยดว้ยโรค โควทิ-19 แลว้ไม่เกินสามเดือนนบัจากการรักษาส้ินสุด ท่านตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ท่ีเคยติดเช้ือมาแลว้

ภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และไดรั้บการฉีดวคัซีนแลว้ 
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