
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24404 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – ทุ่งดอกบวัตองดองแม่อูคอ – พระธาตุดองกองมู 

– ถนนคนเดินแม่ฮอ่งสอน – โรงแรมที่พกั   อาหาร -/กลางวนั/เย็น 

 

04.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจา้หน้าท่ีบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบั ออกเดินทางสู่ เชียงใหม่ ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง 

06.10 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบินเชียงใหม่  สายการบินไทยเวียตเจท็ เที่ยวบินท่ี VZ100 

07.30 น. เดินทางถึง จงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจากนั้นน าท่านสู่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP อิสระใหทุ้กท่าน

พกัผ่อนบนรถ 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น [ม้ือท่ี 1] 

 



 
 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกบวัตองดอยแม่อูคอ ท่ีกล่าวขานกนัว่าสวยท่ีสุด ในประเทศไทยแห่ง โดยดอกบวัตองจะบาน

ในช่วงหน้าหนาว ปี ละ 2-3 สปัดาหเ์ท่านั้น สีเหลืองสะพรัง่ไปทัว่ท ัง้เขาบนพื้นท่ีหลายรอ้ยไร่ บนระดบัความสูงกว่า 

1,600 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล (การบานของดอกบวัตองข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยน

สถานท่ีกรณีท่ีดอกยงัไม่บาน หรือโรยเร็วกว่าปกติ) 

 

จากนั้นน าท่านสู่ตวัเมืองแม่ฮ่องสอน นมสัการ 

พระธาตุดอยกองมู วดัศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง

เดิมมีช่ือว่า วดัปลายดอยประกอบ ดว้ยมีเจดีย ์2 

องคอ์งคใ์หญ่สรา้งเม่ือปีพ.ศ.2407 และองคเ์ล็ก

สรา้งในปีพ.ศ.2417 และดว้ยตวัพระธาตุนั้น

ตั้ ง อ ยู่ บนดอยจึ ง ท า ให ้ท่ านส ามา รถ เห็ น

ทศันียภาพไดอ้ย่างสวยงาม  

 

จากนั้นใหท่้านไดเ้ดินชมวิถีชีวิต ถนนคนเดิน

แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีสินคา้พื้นเมืองท่ีขายโดยชาว

ไทใหญ่  ชาวเขา อย่ างมากมายให ้ท่านได้

เลือกสรร และยงัมีอาหารนานาชนิดใหท่้านไดล้ิ้มลองกนัอกีดว้ย นอกจากนั้นท่านยงัสามารถแวะเสริมสิริมงคลท่ี วดั

จองกลาง-จองคา ซึ่งเปรียบเสมือนวดัแฝดและเป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของเมืองไทใหญ่ ท่ี มีความแปลกและ

งดงามมาก 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น [ม้ือท่ี 2] 

  

พกัท่ี  โรงแรม อมิพเีรียล แม่ฮอ่งสอน รีสอรท์ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน หรือระดบัเทียบเท่า 

 



 
 
 
 

 

วนัที่สองของการเดินทาง สะพานซูตองเป้ – ปางอุง๋ – บา้นรกัไทย – บา้นจา่โบ – รา้นกาแฟ Coffee In Love – วดัน ้าฮู 

– หมู่บา้นกระเหรี่ยงคอยาว สวนพระอนิทร ์– ถนนคนเดินเมืองปาย – โรงแรมที่พกั 

       อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [ม้ือท่ี 3] 

พาท่านแวะถ่ายรูป สะพานซูตองเป้ สะพานไมไ้ผ่ยาวร่วม 500 เมตร ซึ่งถอืว่ายาวท่ีสุด ในประเทศไทย ค าว่าซูตองเป้ 

แปลว่า ความส าเร็จ จนมีความเช่ือว่าถา้อยู่บนสะพานและอฐษิฐานและจะสมหวงั 

 

จากนั้นน าท่านสู่ ปางอุง๋ มีลกัษณะพื้นท่ีเป็นอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน ้าเป็นทิวสนท่ีปลูกเรียง

รายกนั ในยามเชา้ช่วงฤดูหนาว ในบาง

วนัอาจไดพ้บกบัภาพอนัสวยงามของไอ

หมอกท่ีลอยเหนือทะเลสาบ เคลา้ไปกบั

อากาศท่ีหนาวเย็น ท าใหป้างอุ๋งกลาย

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตแสนโร

แมนติกของแม่ฮ่องสอน ยิ่งยามพระ

อาทิตยข้ึ์นจะสะทอ้นผืนน ้ าผ่านทิวสน 

และไอหมอกบางๆ ยิ่งเป็นภาพท่ี  สรา้ง

ความประทบัยากจะลมืเลอืน 



 
 
 
 

จากนั้นพาท่านชม บา้นรกัไทย หมู่บา้นแสนน่ารกัและเป็นเอกลกัษณ์ ดว้ยท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีอยู่ของอดีตทหารจีนกก๊

มินตัง๊ จงึท าใหบ้รรยากาศของสถานท่ีแห่งน้ีเหมือนราวกบัไม่ไดอ้ยู่ประเทศไทย ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศของบา้น

รกัไทยอย่างไม่รีบเร่ง 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น [ม้ือท่ี 4] 

 บ่าย น าท่านสู ่บา้นจา่โบ่ หน่ึงในชุมชนชาวเขา โดยจะ

มีสนิคา้ของชาวบา้นขายเล็กๆ นอ้ยๆ แต่ท่ีโด่งดงั

ท่ีสุดคือ รา้นก๋วยเตี๋ยววิวรอ้ยลา้น ดว้ยการนั ่ง

ทานหอ้ยขาพรอ้มชมวิวสุดลูกหูลูกตา หรือจะลิ้ม

ลองกาแฟ ก็ใหท่้านไดอ้สิระเลือกอดุหนุนไดต้าม

อธัยาศยั  



 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเช็คอิน รา้นกาแฟ 

Coffee In Love ร ้า น สุ ด น่ า ร ัก 

สญัลกัษณ์ของปาย ซึ่งนอกจากท่ีจะ

มีเครื่ อง ด่ืม ของทานเล่น และ

อาหารแลว้ ยงัมีมมุถ่ายรูปสวยๆ อยู่

มากมาย ถือแก ้วกาแฟพร ้อ ม

ถ่ายรูปก ับวิว ต่างๆ บริ เวณร ้าน 

รบัรองว่าไดรู้ปสวยๆเกบ็ไวเ้ป็นท่ี

ระลกึอย่างแน่นอน 

น าท่านเขา้สู่ วดัน ้ าฮู เป็นวดัเก่าแก่

ของเมืองปาย เป็นท่ีประดิษฐาน

พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิทา ดว้ยโลหะ

ทองสมัฤทธ์ิอายุราว 500 ปี และยงั

มีเจดียส์ีทองท่ีเช่ือกนัว่าเป็นท่ีเก็บ 

พระเกศาของพระนางสพุรรณ

กลัยาอกดีว้ย 

พาท่านเขา้สู่ หมู่บา้นกะเหรี่ยงคอ

ยาว สวนพระอินทร ์หน่ึงเดียวใน

เมืองปายโดยจะมีชาวบา้นท่ีเป็นชาว

กะเหรีย่งคอยาวท่ีพบไดใ้นจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน โดยบริเวณน้ียงัมีจุดจดัจ าหน่ายสนิคา้ทอ้งถิ่น งานหตัถกรรมและของท่ี

ระลกึท่ีลว้นเป็นของท ามือจากชาวบา้น  



 
 
 
 

ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินเมืองปาย 

สโลวไ์ลฟ์พรอ้มชมวิถีชีวิต กบับรรยากาศสุด

ฟิน เคลา้กบัอากาศท่ีเย็นสบาย ตลอดสอง

ขา้งทางจะมีชาวเมืองปาย น าสินคา้ อาหาร 

มาจ าหน่ายกนัอย่างเนืองแน่น รวมไปถึงใน

ปัจจุบ ันยังมีรา้นกาแฟ และรา้นขนมเกิด

ข้ึนมาอกีมากมายใหท่้านไดเ้ลอืกอย่างอสิระ 

  

 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็น ไม่รวมอยู่ในรายการน าเที่ยว 

พกัท่ี  โรงแรม YOMA HOTEL   หรือระดบัเทียบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

วนัที่สามของการเดินทาง บา้นสนัติชล – สะพานประวตัิศาสตรท์่าปาย – กาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบิน

สุวรรณภมูิ       อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [ม้ือท่ี 5] 

จากนั้นน าท่านสู่ บา้นสนัติชล ชุมชนท่ีตกแต่ง

จ าลองแบบวฒันธรรมจีน-ยูนนาน ซึ่งเคยมาตัง้

ถิ่นฐานอยู่บริเวณน้ี ภายในจะมีบา้นดินสีสม้ 

แสดงถงึภมิูปญัญาของคนจนีในสมยันั้น 

แวะถ่ายรูป สะพานประวติัศาสตรท่์าปาย ท่ีสรา้ง

ข้ึนสมยัสงครามโลกคร ัง้ท่ี 2 โดยกองทพัญี่ปุ่ น 

เพื่อใชล้ าเลยีงอาวธุและเสบียงขา้มแม่น ้าปาย 

 



 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น [ม้ือท่ี 6] 

  

บ่าย น าท่านแวะซื้ อของฝาก กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้ อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทัง้ไสอ้ ัว่ แหนม น ้าพริกหนุ่ม 

แคบหมู ผลไมแ้ปรรูปต่างๆ ใหท่้านไดเ้ลอืกจบัจา่ยใชส้อยกนัอย่างเตม็ท่ี 

 

สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลบัพรอ้มความประทบัใจ 

19.25 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบินสุวรรณภมิู  สายการบินไทยเวียตเจท็ เที่ยวบินท่ี VZ123 

20.45 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพฯ 

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

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิ่ม 

13-15 พฤศจกิายน 2565 7,999 

ไม่มีราคาเด็ก 

2,000 

14-16 พฤศจกิายน 2565 7,999 2,000 

15-17 พฤศจกิายน 2565 7,999 2,000 

16-18 พฤศจกิายน 2565 7,999 2,000 

20-22 พฤศจกิายน 2565 7,999 2,000 

21-23 พฤศจกิายน 2565 7,999 2,000 

22-24 พฤศจกิายน 2565 7,999 2,000 

23-25 พฤศจกิายน 2565 7,999 2,000 

 

มาตรการดูแลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอณุหภมิูก่อนเดินทาง 

• ฉีดพน่ฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

• โตะ๊อาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบิติัตามกฎระเบียบของทางภาครฐัเพื่อป้องกนัและยบัยัง้การแพร่ระบาดของโควิด-19 

 

 

 



 
 
 
 

อตัราบริการน้ีรวม 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เป็นราคาตัว๋พิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวนัเดินทางได ้หากลูกคา้มี

ความประสงคท่ี์จะเลื่อนวนัเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลบัพรอ้มกรุป๊ ลูกคา้จะตอ้งท าการซื้อตัว๋เคร่ืองบินใหม่เท่านั้น 

➢ น ้าหนักกระเป๋าถอืข้ึนเคร่ืองไม่เกนิ 7 กก. 

➢ ค่ารถ ค่าน ้ามนั และค่าบริการคนขบัรถ 

➢ ค่าที่พกั 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

➢ กรณีหอ้งพกัแบบ TWN/DBL เต็ม หรือไม่มีทางบริษทัขอปรบัพกัแบบDBL/TWNแทน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

➢ กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน อาจเป็นเตียงเสริมหรือฟกูนอนข้ึนอยู่กบัโรงแรมนั้นๆ 

➢ ช่ือโรงแรมท่ีพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนัก่อนเดินทาง 

➢ ค่าอาหารตามท่ีระบใุนโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

➢ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบสุ าหรบันักท่องเที่ยวไทย 

➢ เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

➢ ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกนัภยัท่ีบริษัทท าไว ้

ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิ่มไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

➢ ค่าน ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน 

➢ ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ้า่ยสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

➢ ค่าใชจ้า่ยและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

➢ ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตสว่นตวั และประกนัสุขภาพ 

➢ ค่าอาหารส าหรบัท่านท่ีทานเจ มงัสวิรติั และหรืออาหารส าหรบัมสุลมิ  

➢ ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ แลว้แต่ความพงึพอใจในการบริการ 

➢ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 



 
 
 
 

 

 

เงื่อนไขการยกเลกิและคืนค่าทวัร ์

• ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง 

• ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงนิ 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง(ถา้มี) 

• ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธ์ิยึดเงนิเต็มจ านวน 

• กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร ์คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง(ถา้มี) 

• ค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

กรณีเจบ็ป่วย 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน  การ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็น

จริง 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ

• กรุป๊คอนเฟิรม์เดินทางจะตอ้งมีผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 25 ท่าน  

• บริษทัฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกดิเหตสุุดวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้

• บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การเมือง จราจล ประทว้ง ค าส ัง่ของเจา้หนา้ที่รฐั และอืน่ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ 



 
 
 
 

• การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้

มีอ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 

• ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามนัท่ีไม่คงท่ี การ

ปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

• ท่ีนัง่บนรถตู ้ท่านท่ีจองและช าระเงนิมาก่อน มีสทิธ์ิเลอืกท่ีนัง่ไดก่้อน 

 

 



 
 
 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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

