
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22235 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 พฤศจิกายน  14-16 / 17-19 / 21-23 / 24-26 / 28-30 
 ธนัวาคม  17-19   
 มกราคม  07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-30 

วนัแรก(1)   กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - อุทยานแห่งชาตห้ิวยน า้ดงั– ปาย    
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 102 
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ น าท่าน
เดินทางโดยรถตูสู่้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (131 กม.)   
 น าท่านเดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติหว้ยน ้าดงั’ 

จุดชมววิบรรยากาศ มีสภาพป่าและธรรมชาติท่ี
สมบูรณ์ ภูเขาสูงชนัสลบัซบัซอ้น เป็นป่าตน้น ้า
ล าธารท่ีสวยงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย หลังอาหาร  น าท่ านชมและ ถ่ ายภาพกับ 

‘สะพานประวติัศาสตร์’ ขา้มแม่น ้ าปาย ท่ีสร้าง
ข้ึนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จากนั้นแวะชม 
‘กองแลน’ หรือ ‘ปายแคนยอน’ (10 กม.) 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดจากการทรุดตัว
ของดินบนภูเขาสูง ท่ีถูกกัดเซาะเป็นร่องลึก
คล้ายหน้าผา ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง มี
ลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผีของจงัหวดัแพร่ และ
ยงัเป็นจุดชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเมืองปาย 
‘วดัน ้ าฮู’ เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
เ มืองปาย  สั กการะ  ‘หลวงพ่อ อุ่น เ มือง ’ 
พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีเป็นท่ีสักการะของ
ชาวเมืองปาย  ในวัดย ังมีพระเจดีย์สีทองท่ี
เรียกวา่ เจดียอ์ฐิัพระสุพรรณกลัยา ซ่ึงบรรจุอฐิั
พระสุพรรณกัลยาอยู่ อีกด้วย จากนั้ นเข้า สู่ 
‘หมู่บา้นสันติชล’ หมู่บา้นของชาวเขาเช้ือสาย
จีนยูนนานท่ีอพยพเขา้มาตั้งบา้นเรือนอยู่ในอ.
ปาย ภายในบริเวณศูนยว์ฒันธรรมจีนยูนนาน 
จะมีบา้นดินตั้งเรียงรายเป็นบา้นจ าลองวิถีชีวิต
ของชาวบ้าน และเปิดเป็นร้านอาหารจีนยูน
นาน ร้านขายชา ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก 



จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุแม่เยน็’ วดัศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปายมานาน มีเจดียเ์ก่าหรือท่ีเรียกวา่ “เจดียพ์ระธาตุแม่
เยน็” เป็นเจดียท์รงระฆงัสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นท่ียอดฉตัรแบบเจดียพ์ม่า 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นท่ีถนนคนเดิน ชาวเขาและ
ชาวบา้นในอ าเภอปายน าสินคา้มาขายให้กบันกัท่องเท่ียวไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ รูปภาพ โปสการ์ด ตลอดจนถึง
ร้านอาหารและร้านคา้มากมาย  

ที่พกั : Belle Villa Resort, Pai Hotel หรือ ทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สอง(2)   ม่อนหยุนไหล – ปางอุ๋ง – ภูโคลน – สะพานซูตองเป้  
         กะเหร่ียงคอยาว ‘บ้านห้วยเสือเฒ่า’ – พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดนิ 
06.00 น าท่านข้ึนจุดชมวิวแห่งใหม่ ‘ม่อนหยุนไหล’ สัมผสักบั

ทะเลหมอกยามเช้าและแสงแรกของวนัเห็นทะเลหมอก
ท่ีถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทศันียภาพ
บา้นเรือนของเมืองปายท่ีถูกปกคลุมดว้ยสายหมอก 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลังอาหาร เดินทางสู่ ‘ปางอุ๋ง’ (117 กม.) อดีตเขา

หัวโล้น และป่าเส่ือมโทรม ท่ีมีการฟ้ืนฟูสภาพป่า และ
ปลูกป่าข้ึน รวมถึงสร้าง “อ่างเก็บน ้ าปางตอง (ปางอุ๋ง)”
ข้ึนตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 จนท า
ใหท้ศันียภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์สวยงามและมีอากาศท่ีเยน็
ตลอดทั้งปี ชมทิวทศัน์ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยทิวสนเรียงราย 
แสงอาทิตยอ่์อนๆ และสายหมอกท่ีลอยปกคลุมเหนือผิว
น ้ าสวยงามน่าประทบัใจเดินทางไปยงั ‘ภูโคลน’ (27 
กม.) แหล่งน ้ าแร่และโคลนธรรมชาติท่ีมาจากสายน ้ าแร่
ใต้พื้นดินซ่ึงอุดมไปด้วย แร่ธาตุ ท่ี มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพและผิวพรรณของมนุษย์  มี เวลาให้ท่านได้
ทดลองสปาพอกผิวหน้าด้วยโคลนธรรมชาติตาม
อธัยาศยั *** (ค่าสปาโคลนไม่รวมในราคาทัวร์) จากนั้น
แวะชม ‘สะพานซูตองเป้’ (10 กม.) สะพานท่ีเกิดจาก 
ความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์
และชาวบ้านนับว่า เป็นสะพานไม้ไผ่ท่ียาวท่ีสุดใน
ประเทศไทย มีความเช่ือกนัว่า หากได้มายืนอยู่กลาง
สะพานแลว้อธิษฐานขอความ ความส าเร็จใดๆ ก็จะพบ
กบัความสมหวงั   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย เดินทางสู่ ‘หมู่บา้นหว้ยเสือเฒ่า’ (11 กม.) ชมวถีิชีวติและความเป็นอยูข่องชนเผา่คอยาวซ่ึงเป็นหมู่บา้นชนเผา่คอ
ยาวท่ีอพยพล้ีภยัสงครามเขา้มาอยู่ท่ีแม่ฮ่องสอน
มานาน โดยด ารงชีวิตและวฒันธรรมแบบดั้งเดิม 
ภายในหมู่บา้นมีสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของท่ี
ระลึกต่างๆ โดยสินคา้ส่วนใหญ่ จะเป็นพวกผา้ทอ 
เคร่ืองประดบั จากนั้นน าสมาชิกสักการะ “พระ
ธาตุดอยกองมู” (12  กม.)  ศาสนสถาน
คู่บา้นคู่เมืองแม่ฮ่องสอน ถูกสร้างข้ึนอยู่บนยอด
เขาสูงกลางตวัเมือง ชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามของ
เมืองแม่ฮ่องสอนท่ีถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูงชัน 
ชม ‘วดัจองค าและวดัจองกลาง’ สัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของไทใหญ่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน ศูนยก์ลางของ
กิจกรรมทางวฒันธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน สักการะวิหารหลวงพ่อโต วดัจองกลาง ซ่ึงเป็น
พระพุทธรูป องคใ์หญ่ท่ีสุดของแม่ฮ่องสอนเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : อมิพเีรียล แม่ฮ่องสอน  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สาม(3)   แม่ฮ่องสอน – ทุ่งบัวตอง ‘ดอยแม่อูคอ’– แม่สะเรียง – สวนสนบ่อแก้ว 
                                 อุทยานแห่งชาตอิอบหลวง - เชียงใหม่ – เดนิทางกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลังอาหารเดินทางสู่ “ดอยแม่อูคอ” อ.ขุนยวม 

(91 กม. )  ชมทุ่งดอกบัวตองท่ีใหญ่ ท่ี สุดใน
ประเทศไทย ซ่ึงจะบานจนเต็มหุบเขาท่ีมีพื้นท่ี
กว้างขวางกว่า 500 ไร่ บนความสูงประมาณ 
1,600 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล จากนั้นเดินทางสู่ 
อ.แม่สะเรียง (131 กม.)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



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

19.15 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 121 
22.35 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  

 

ก าหนดการเดินทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ราคาท่านล่ะ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

14-16 พ.ย.64 

11,990 
 

       17-19 พ.ย.64 / 21-23 พ.ย.64 /24-26 พ.ย.64  
                 28-30 พ.ย.64/ 17-19 ธ.ค.64 

                 07-09 ม.ค.65 / 14-16 ม.ค.65 

                  21-23 ม.ค.65 / 28-30 ม.ค. 65 

***ต้องการเดินทางช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที*่** 
จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 6 ท่าน 

 

การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม ่// 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  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 400 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 7,194 บาท/ท่าน โดยการช าระผ่านแอฟเป๋าตงั พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชนและเบอร์

โทรศพัทท่ี์ผกูกบัเป๋าตงั เพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนในการเดินทางของลูกคา้ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทาง สามารถท าไดก่้อนเดินทาง 25 วนั  
2. กรณียกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทางน้อยกว่า 25 วนั ทุกกรณี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียม

ท่านละ 7,194 บาท และสิทธิทวัร์เท่ียวไทยของท่านจะไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก 
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 6 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 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 



 


