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10.00น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมอืง เคาน์เตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ที่
บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

11.55น.  น าทา่นบนิลัดฟ้าสูท่า่อากาศยานเชยีงใหม ่สายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3447 
12.น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ รับสัมภาระเรยีบรอ้ย ไกดร์อรับท่านอยู่ดา้นนอก น าท่าน

ขึน้รถตูป้รับอากาศท่องเทีย่ว อ าเภอปาย แวะชมความงดงามของสะพานประวัตศิาสตรท์่าปาย 

เปรยีบเสมอืนประตูสูอ่ าเภอปาย ถกูสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 ปัจจุบันไมไ่ดใ้ชง้านแลว้ 
มสีะพานปนูคอนกรตีสรา้งอยูเ่คยีงขา้ง อสิระใหท้า่นเก็บภาพถา่ยทีส่วยงาม น าทา่นสกัการะพระ

ใหญ ่ชมววิเมอืงปายทีวั่ดพระธาตแุมเ่ย็น 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มื้อที่ 1) เดนิชมบรรยากาศ ถนนคนเดนิเมืองปาย เป็นแหล่งรวบรวมของกนิ ของฝาก ของที่ระลกึ งาน

แฮนดเ์มดน่ารักๆ ไวอ้ย่างมากมาย อสิระใหท้่านเดนิสัมผัสบรรยากาศรับลมหนาว ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย (ปกตเิปิดทุกวัน16.00 - 

22.00 น.อาจมเีปลีย่นแปลงตามสถานการณ์) 
 ทีพ่กั: โรงแรมไดมอนด ์เดอ ปาย หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 
เชา้   จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล เป็นจุดไฮไลท์ชมวิว

ทะเลหมอกเมืองปาย โดดเด่นดว้ยชื่อสไตล์จีน สุดโร

แมนติก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองปายทั้ง
เมืองในยามเชา้วัดน ้าฮู วัดที่เก่าแก่เป็นที่ประดษิฐาน

ของเจา้พ่ออุน่เมอืง บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2) 
จุดชมิววิดอยกิว่ลม ปาย - ปางมะผา้ หรอืจุดชมววิหว้ย

น ้าดัง ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศเย็นชืน่ชมธรรมชาตเิคลา้
หมอกทีส่วยงาม ถ ้าปลา หรอื อุทยานแห่งชาตถิ ้าปลา 

– น ้าตกผาเสือ่ บรเิวณโดยรอบเป็นล าธารและป่าเขาที่มี

ความเป็นธรรมชาตมิาก มลีักษณะเป็นโพรงปากถ ้าและมี
แอ่งน ้า ภายในแอ่งน ้ามีน ้าไหลออกจากถ ้าใตภู้เขาอยู่

ตลอดเวลา เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของปลาพลวง 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่3)  
 หมู่บา้นกะเหรี่ยงคอยาว บา้นหว้ยเสอืเฒ่า ชมวถิีชวีติ 

และถ่ายรูปกับ กะเหรี่ยงคอยาวได ้มีรา้นจ าหน่ายของที่

ร ะลึก  จะเ ป็นผา้ทอมือ  ก าไร เงิน -หยก สร อ้ยคอ 
เครื่องประดับชนเผ่าต่างๆชมวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองมีพระธาตุเจดยี์ที่สวยงาม 2 องค ์จากวัด

สามารถมองเห็นววิตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไดอ้ย่างชัดเจน ดา้นหลังวัดมีรา้นก่อนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา (Before Sunset 

Coffee) เป็นรา้นกาแฟทีอ่บอวลไปดว้ยกลิน่อายของงานศลิปะ เป็นจุดชมววิทีส่วยงามจุดหนึง่ยามเย็นชมตะวันลับฟ้าทีส่วยงาม
 ชมความงดงามยามเย็น วัดจองกลาง-วัดจองค า เปรยีบเสมอืนวัดแฝดตัง้อยู่ในก าแพงเดยีวกัน เมือ่มองจากดา้นหนา้ วัดจอง

ค า จะอยูด่า้นซา้ยมอื สว่นวัดจองกลางจะอยู่ทางขวามอื เสมอืนเป็นสญัลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมอืงไทใหญ่แหง่นี้ 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่4)  ทีพ่กั: โรงแรมใบหยก ชาเลต,์โรงแรมงามตา หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 
 
 

เชา้  สัมผัสไอหมอกยามเชา้ ณ อ่างเก็บน ้า ปางอุ๋ง เป็นอ่าง

เก็บน ้าขนาดใหญ่บนยอดเขาสงู รมิอา่งเก็บน ้าเป็นทวิสนที่

ปลูกเรียงรายกัน จนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์

เมอืงไทย หากโชคดทีา่นสามารถเห็นดาราแหง่ปางอุง๋ คอื

หงส์ด า 2 คู่  และหงส์ขาว 1 คู่ที่อ่างเ ก็บน ้ า ถ่ายรูป

บรรยากาศตามอัธยาศัย บริการอาหารเชา้ (มื้อที่ 5) 

อาหารเชา้สุดคลาสสกิ สไตลจ์ีนยูนนาน ขาหมูและหมั่น

โถว บา้นรักไทย "ลอ่งเรอืยนูนาน" ชมววิ ดหูมอก จบิชา

รอ้นๆ ชมวถิชีวีติหมู่บา้นรมิทะเลสาบและไร่ชา ทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะของชาวจีนยูนนาน หมายเหตุ:กรณีรอบเรือล่องเรือยูนนานเต็ม

วนัที1่    ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่นอากาศยานเชยีงใหม-่ปาย-สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย-พระธาตแุมเ่ย็น-ถนนคนเดนิปาย 

 

วนัที2่  จดุชมววิหยุนไหล-วดัน า้ฮู-จดุชมิววิดอยกิว่ลม ปาย ปางมะผา้-ถ า้ปลา-หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว บา้นหว้ยเสอืเฒา่- 

              วดัพระธาตดุอยกองม-ูรา้นกอ่นตะวนัลบัแนวเหลีย่มภูผา-วดัจองกลาง-วดัจองค า 

วนัที3่     ปางอุง๋-บา้นรกัไทย-ลอ่งเรอืยนูนาน-ไรช่าลไีวน-์สะพานไมชู้ตองเป้-บา้นจา่โบ-่สวนสนแมแ่ตง-เมอืงเชยีงใหม ่



                             
ทางบริษัทขอปรับเป็นการล่องแพไมไ้ผ่ที่ทะเลสาบปางอุ๋งแทน ชม

บรรยากาศทวิทัศน์ความงดงามของไร่ชาลไีวน์รักไทย อยูบ่นเนนิสงูไล่ระดับ

ขัน้บนเขา ท าใหม้วีวิทีง่ดงามมาก ชมสะพาน 2 วัฒนธรรม เป็นสะพานไม ้

ไผท่ีส่  รา้งขึน้โดยพระภกิษุ สามเณร และชาวบา้นกงุไมส้ัก เพือ่ใหพ้ระภกิษุ
สามเณร เดนิบณิฑบาต และใหช้าวบา้นไดเ้ดนิขา้มสัญจรไปมา  บา้นจ่า

โบ ่ชมุชนเล็กๆ แวดลอ้มดว้ยขนุเขาและธรรมชาต ิ

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) เดนิทางสู่เชยีงใหม่ ชม สวนผลิต

เมล็ดพันธุไ์มส้นสองใบ (ป่าสนแมแ่ตง) มตีน้สนปลกูเรยีงกันอยา่งสวยงาม เป็นสวนทีม่อีากาศร่มรืน่เย็นสบายตลอดทัง้วัน เดนิทางเขา้

สูเ่มอืงเชยีงใหม ่

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่7)  ทีพ่กั: โรงแรม Peppery Hills หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่8) วัดพระธาตดุอยค า มอีงคห์ลวงพ่อทันใจ 

ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยพญากือนา กษัตรยิ์แห่งลา้นนา นักท่องเที่ยวมา

ท าบุญ ขอพรใหส้ขุสมหวัง เมือ่ไดส้มหวังแลว้จะน าดอกมาลมิาแกบ้น

ชมสวนดอกไม่สีสันสวยงามตามฤดูกาล ที่ถูกออกแบบตัดแต่งให ้

ท่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพสวยๆที่สวนดอกไม ้ I Love Flower Farm 

(กรณีคิวเขา้สวนเต็มทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนเป็นสวนดอกไม ้

ใกลเ้คยีงทีอ่.แมร่มิแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) Nekoemon Cafe เนะโกะเอม่อน คาเฟ่สุดเก๋จ าลองบรรยากาศแบบญี่ปุ่ นใหท้่านถ่ายรูปสวยๆ

เดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่เตรยีมตัวเช็คอนิเดนิทางกลับ 

17.45น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3432 

18.45น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงพรอ้มความประทับใจ 

 

****************************************************************** 

รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไฟทบ์นิ

,การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุต่างๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ั่งบนรถบรษัิทฯขอสงวนสทิธิจั์ดสรรเองตามล าดบัการจองและช าระเงนิเทา่นัน้ 

 

หมายเหตสุ าคญั: นกัทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- ฉีดวัคซนีโควดิ-19 ดังตอ่ไปนี้ ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปตุนกิ ว ีหรอืแอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม จอหน์สนั แอนดจ์อหน์

สนั อยา่งนอ้ย1เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วัน) หรอืวัคซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม  

- หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีาร ATK หรอืแล็บทีร่ับรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

  ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งลงทะเบยีนในCM-CHANAกอ่นเขา้เชยีงใหม ่24ชม. 

มาตรการการเดนิทางเขา้จงัหวดัอาจมกีารอพัเดตเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัการประกาศจากฐบาลและประกาศจากจงัหวดัน ัน้ๆ 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

- บัตรประจ าตัวประชาชน ** กรุณาสง่ส าเนาบัตรประชาชนพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า **  

(ส าหรับเด็กอายนุอ้ยกวา่ 7 ปี ตอ้งใชส้ตูบัิตรหรอืหนังสอืเดนิทาง ส าหรับเด็กอาย ุ7 ปีขึน้ไป ตอ้งใชบั้ตรประจ าตัวประชาชน หรอื 
หนังสอืเดนิทาง ) 

- เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ัก 3คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

15-18 มกราคม 65 8,555  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(ส าหรับทารก 0-2ปี 1,500บาท) 

2,000 16 

22-25 มกราคม 65 8,555 2,000 16 

4-7 กุมภาพนัธ ์65 8,955 2,000 16 

11-14 กุมภาพนัธ ์65 8,955 2,000 16 

18-21 กุมภาพนัธ ์65 8,955 2,000 16 

25-28 กุมภาพนัธ ์65 8,955 2,000 16 

วนัที4่    พระธาตดุอยค า-I love Flower หรอืสวนดอกไมแ้มร่มิ-Nekoemon Café- ทา่อากาศยานเชยีงใหม-่ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เงือ่นไขการจอง 



                             
- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นี้ย่อมอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ โปรดตดิต่อบรษัิททัวร ์กรณีตอ้งการทานแยกจากเซต
โต๊ะทัวรจ์ะมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ 

• อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ผูโ้ดยสารสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 

กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น ้าหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่520บาท,20กโิลกรัมเพิม่ 550 บาท ราคาต่อเทีย่ว) โปรด
ตดิตอ่แจง้บรษัิททัวรอ์ยา่งนอ้ย10วันกอ่นเดนิทางไมนั่บรวมวันหยดุ เสาร-์อาทติย ์

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 400 บาท 

• ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ ทา่นละ 800 บาท 

 
 เงือ่นไขการจอง 

 มัดจ า 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

•ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
**คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 
หมายเหต ุ

• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ทา่น  

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที่ 

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

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