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วนัแรกของการเดินทาง สนามบนิดอนเมือง – สนามบนิเชียงใหม่ – ทุ่งดอกบวัตองดองแม่อูคอ – พระธาตุดองกองมู – 

ถนนคนเดินแม่ฮอ่งสอน – โรงแรมที่พกั   อาหาร -/กลางวนั/เยน็ 

 

07.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง เจา้หน้าที่บริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบั ออกเดินทางสู่ เชียงใหม่ ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง 

09.40 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิเชียงใหม่  สายการบนิไทยเวยีตเจท็ เที่ยวบนิที่ SL506 

10.55 น. เดินทางถึง จงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจากนั้นน าท่านสู่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP อิสระใหทุ้กท่าน

พกัผ่อนบนรถ 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ [ม้ือที่ 1] 



 
 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกบวัตองดอยแม่อูคอ ที่กล่าวขานกนัว่าสวยที่สุด ในประเทศไทยแห่ง โดยดอกบวัตองจะบาน

ในช่วงหน้าหนาว ปี ละ 2-3 สปัดาหเ์ท่านั้น สีเหลืองสะพรัง่ไปทัว่ท ัง้เขาบนพื้นที่หลายรอ้ยไร่ บนระดบัความสูงกว่า 

1,600 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล (การบานของดอกบวัตองข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยน

สถานที่กรณีที่ดอกยงัไม่บาน หรอืโรยเรว็กว่าปกต)ิ 

 

จากนั้นน าท่านสูต่วัเมืองแม่ฮอ่งสอน นมสัการ พระธาตุดอย

กองมู วดัศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองเดิมมีช่ือว่า วดัปลายดอย

ประกอบ ดว้ยมีเจดีย ์2 องคอ์งคใ์หญ่สรา้งเม่ือปีพ.ศ.2407 

และองคเ์ล็กสรา้งในปีพ.ศ.2417 และดว้ยตวัพระธาตุนั้น

ต ัง้อยู่บนดอยจึงท าใหท่้านสามารถเห็นทศันียภาพไดอ้ย่าง

สวยงาม  

 

จากนั้นใหท่้านไดเ้ดินชมวิถีชีวิต ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน 

ซึ่งมีสินคา้พื้นเมืองที่ขายโดยชาวไทใหญ่ ชาวเขา อย่าง

มากมายใหท่้านไดเ้ลือกสรร และยงัมีอาหารนานาชนิดให ้

ท่านไดล้ิ้มลองกนัอีกดว้ย นอกจากนั้นท่านยงัสามารถแวะเสริมสิริมงคลที่ วดัจองกลาง-จองคา ซึ่งเปรียบเสมือนวดั

แฝดและเป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของเมืองไทใหญ่ ที่มีความแปลกและงดงามมาก 

 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ [ม้ือที่ 2] 

  

พกัที่  โรงแรม ใบหยก ชาเลต ์, โรงแรม พานอรามา , โรงแรม งามตา ตวัเมืองแม่ฮอ่งสอน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน หรอืระดบัเทยีบเท่า  

หมายเหต ุโรงแรมในตวัเมืองแม่ฮอ่งสอน จะเป็นโรงแรมขนาดเลก็ ระดบั 3 ดาว 



 
 
 
 

วนัที่สองของการเดินทาง สะพานซูตองเป้ – ปางอุง๋ – บา้นรกัไทย – จุดชมววิปางมะผา้ 1095 – วดัน ้ าฮู – บา้นสนัติชล 

– ถนนคนเดินเมืองปาย – โรงแรมที่พกั    อาหาร เชา้/กลางวนั/– 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [ม้ือที่ 3] 

พาท่านแวะถา่ยรูป สะพานซูตองเป้ สะพานไมไ้ผ่ยาวร่วม 500 เมตร ซึ่งถอืว่ายาวที่สุด ในประเทศไทย ค าว่าซูตองเป้ 

แปลว่า ความส าเรจ็ จนมีความเช่ือว่าถา้อยู่บนสะพานและอฐษิฐานและจะสมหวงั 

 

จากนั้นน าท่านสู่ ปางอุง๋ มีลกัษณะพื้นที่เป็นอ่างเกบ็น ้ าขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเกบ็น ้ าเป็นทิวสนที่ปลูกเรียง

รายกนั ในยามเชา้ช่วงฤดูหนาว ในบางวนัอาจไดพ้บกบัภาพอนัสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาบ เคลา้ไปกบั

อากาศที่หนาวเยน็ ท าใหป้างอุง๋กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮติแสนโรแมนติกของแม่ฮ่องสอน ยิ่งยามพระอาทิตย ์

ข้ึนจะสะทอ้นผืนน ้ าผ่านทวิสน และไอหมอกบางๆ ยิ่งเป็นภาพที่  สรา้งความประทบัยากจะลมืเลอืน 



 
 
 
 

จากนั้นพาท่านชม บา้นรกัไทย หมู่บา้นแสนน่ารกัและเป็นเอกลกัษณ์ ดว้ยที่แห่งน้ีเคยเป็นที่อยู่ของอดีตทหารจนีกก๊

มินตัง๊ จงึท าใหบ้รรยากาศของสถานที่แห่งน้ีเหมือนราวกบัไม่ไดอ้ยู่ประเทศไทย ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศของบา้น

รกัไทยอย่างไม่รบีเร่ง 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ [ม้ือที่ 4] 

 บ่าย น าท่านสู่ จุดชมวิวปางมะผา้ 1095 เป็นจุดชมวิวที่ต ัง้อยู่ริม

ถนนหมาย เลข  1095  เ ป็น จุดที่ ส ามารถชมทิ ว เ ข า

สลบัซบัซอ้นไดใ้นมมุกวา้ง และยงัเป็นจุดพกัรถหลกัของการ

เดินทางระหว่างอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกบัอ าเภอปาย 

นอกจาก น้ี  ในบริ เ วณใกล ้ก ันย ัง มีตล าด เล็ กๆ  ให ้

นักท่องเที่ยวไดแ้วะซื้อสนิคา้ทอ้งถิน่จากชาวเขากลบัไปเป็นของฝากอกีดว้ย  

น าท่านเขา้สู่ วดัน ้ าฮ ูเป็นวดัเก่าแก่ของเมืองปาย เป็นที่

ประดิษฐานพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิทา ดว้ยโลหะทอง

สมัฤทธ์ิอายุราว 500 ปี และยงัมีเจดียส์ีทองที่เช่ือกนัว่า

เป็นที่เกบ็ พระเกศาของพระนางสพรุรณกลัยาอกดีว้ย 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ บา้นสนัติชล ชุมชนที่ตกแต่งจ าลองแบบวฒันธรรมจนี-ยูน

นาน ซึ่งเคยมาตัง้ถิ่นฐานอยู่บริเวณน้ี ภายในจะมีบา้นดินสีสม้ แสดงถงึภูมิ

ปญัญาของคนจนีในสมยันั้น  

 

 

  

ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินเมืองปาย สโลวไ์ลฟ์พรอ้มชมวิถชีีวิต กบับรรยากาศสุดฟิน เคลา้กบัอากาศที่เย็น

สบาย ตลอดสองขา้งทางจะมีชาวเมืองปาย น าสนิคา้ อาหาร มาจ าหน่ายกนัอย่างเนืองแน่น รวมไปถงึในปจัจุบนัยงัมี

รา้นกาแฟ และรา้นขนมเกดิข้ึนมาอกีมากมายใหท่้านไดเ้ลอืกอย่างอสิระ 

  

 

เยน็ อสิระรบัประทานอาหารเยน็ ไม่รวมอยู่ในรายการน าเที่ยว 

พกัที่  โรงแรมไดมอนด ์เดอ ปาย ซิตี้   หรอืระดบัเทยีบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

หมายเหต ุโรงแรมในตวัอ าเภอปาย จะเป็นโรงแรมขนาดเลก็ ระดบั 3 ดาว 

 



 
 
 
 

วนัที่สามของการเดินทาง หมู่บา้นกระเหรี่ยงคอยาว สวนพระอินทร ์– รา้นกาแฟ Coffee In Love – สะพาน

ประวตัศิาสตรท์่าปาย – กาดตน้พยอม – วดัพระธาตดุอยค า – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบิน

ดอนเมือง       อาหาร เชา้/กลางวนั/– 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [ม้ือที่ 5] 

พาท่านเขา้สู่ หมู่บา้นกะเหรี่ยงคอยาว สวนพระอนิทร ์หน่ึงเดียวในเมืองปายโดยจะมีชาวบา้นที่ เป็นชาวกะเหรี่ยงคอ

ยาวที่พบไดใ้นจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน โดยบรเิวณน้ียงัมีจุดจดัจ าหน่ายสนิคา้ทอ้งถิ่น งานหตัถกรรมและของที่ระลึกที่ลว้น

เป็นของท ามือจากชาวบา้น  

 

จากนั้นน าท่านเช็คอิน รา้นกาแฟ 

Coffee In Love รา้นสุดน่ารกั 

สญัลกัษณ์ของปาย ซึ่งนอกจากที่จะ

มีเครื่ อง ด่ืม ของทานเล่น และ

อาหารแลว้ ยงัมีมุมถ่ายรูปสวยๆ 

อยู่มากมาย ถือแกว้กาแฟพรอ้ม

ถ่าย รูปก ับวิวต่างๆ บริเวณร ้าน 

รบัรองว่าไดรู้ปสวยๆเกบ็ไวเ้ป็นที่

ระลกึอย่างแน่นอน 

 

 

แวะถ่ายรูป สะพานประวตัิศาสตรท่์าปาย ที่สรา้งข้ึนสมยัสงครามโลกคร ัง้ที่ 2 โดยกองทพัญี่ปุ่ น เพื่อใชล้ าเลียงอาวุธ

และเสบยีงขา้มแม่น ้ าปาย 



 
 
 
 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ [ม้ือที่ 6] 

  

บ่าย น าท่านแวะซื้ อของฝาก กาดตน้พยอม แหล่งซื้ อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ท ัง้ไสอ้ ัว่ แหนม น ้ าพริกหนุ่ม แคบหม ู

ผลไมแ้ปรรูปต่างๆ ใหท่้านไดเ้ลอืกจบัจา่ยใชส้อยกนัอย่างเตม็ที่ 

จากนั้นน าท่านเข ้านมัสการ ว ัดพระธาตุดอยค า  สถานที่

ศกัด์ิสิทธ์ิที่มีความเป็นมายาวนานนับพนัปีต ัง้แต่สมยั หริภุญ

ชยั ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององคเ์จดีย ์พระธาตุดอยค า ที่บรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ และ

ยงัเป็นสถานที่ประดิษฐาน หลวงพ่อทนัใจ เป็นพระพุทธรูป

ปางมารวชิยั ท่านบนัดาลใหผู้ท้ี่ไปขอพร จะมีโชคลาภ เงนิทอง  

ตามต านานเล่าขานว่าองคห์ลวงพ่อทนัใจน้ี ท่านมีญาณวิเศษ

เกี่ยวกบัโรคภยัไขเ้จ็บ แมก้ระทัง่เป็นอมัพฤกษ์หรืออมัพาต 

หากไปอธิษฐานขอพรจากหลวงพ่อทนัใจแลว้ หลงัจากกลบัมา

จะหายขาดทนัท ี 

 

สมควรแกเ่วลาออกเดินทางกลบัพรอ้มความประทบัใจ 

22.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมือง  สายการบนิไทยเวยีตเจท็ เที่ยวบนิที่ SL519 

23.15 น. เดินทางถงึ สนามบนิดอนเมือง  โดยสวสัดิภาพฯ 

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

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 



 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิม่ 

02-04 พฤศจกิายน 2566 8,999 

ไม่มีราคาเด็ก 

2,000 

05-07 พฤศจกิายน 2566 8,999 2,000 

09-11 พฤศจกิายน 2566 8,999 2,000 

12-14 พฤศจกิายน 2566 8,999 2,000 

13-15 พฤศจกิายน 2566 8,999 2,000 

15-17 พฤศจกิายน 2566 8,999 2,000 

16-18 พฤศจกิายน 2566 8,999 2,000 

19-21 พฤศจกิายน 2566 8,999 2,000 

20-22 พฤศจกิายน 2566 8,999 2,000 

21-23 พฤศจกิายน 2566 8,999 2,000 

22-24 พฤศจกิายน 2566 8,999 2,000 

 

 

 



 
 
 
 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเช้ือโควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมิูกอ่นเดินทาง 

 ฉีดพน่ฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

 โตะ๊อาหาร มีการจดัที่นัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครฐัเพือ่ป้องกนัและยบัย ัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

 

อตัราบรกิารน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบินชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เป็นราคาตัว๋พิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวนัเดินทางได ้หากลูกคา้มี

ความประสงคท์ี่จะเลื่อนวนัเดินทางหรอือยู่ต่อไม่กลบัพรอ้มกรุป๊ ลูกคา้จะตอ้งท าการซื้อต ัว๋เครื่องบนิใหม่เท่านั้น 

 น ้ าหนักกระเป๋าถอืข้ึนเครื่องไม่เกนิ 7 กก. 

 ค่ารถ ค่าน ้ ามนั และค่าบรกิารคนขบัรถ 

 ค่าที่พกั 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 

 กรณีหอ้งพกัแบบ TWN/DBL เตม็ หรอืไม่มีทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบDBL/TWNแทน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนข้ึนอยู่กบัโรงแรมนั้นๆ 

 ช่ือโรงแรมที่พกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นเดินทาง 

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบสุ าหรบันักท่องเที่ยวไทย 

 เจา้หนา้ที่บรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกนัภยัที่บริษัทท าไว ้

ท ัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษิทัประกนัทัว่ไป 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ 

 ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ้า่ยสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าใชจ้า่ยและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชีวติสว่นตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรบัท่านที่ทานเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ  

 ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ แลว้แต่ความพงึพอใจในการบรกิาร 

 ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัข้ึนไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดที่ลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ(ถา้มี) 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงนิเตม็จ านวน 

 กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ(ถา้มี) 

 ค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่น ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

กรณีเจบ็ป่วย 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะท าการเลื่อน  การเดินทาง

ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

หมายเหต ุ

 กรุป๊คอนเฟิรม์เดินทางจะตอ้งมีผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 25 ท่าน  

 บรษิทัฯ มีสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกดิเหตสุุดวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาต ิ

การเมือง จราจล ประทว้ง ค าส ัง่ของเจา้หนา้ที่รฐั และอืน่ๆ ที่อยู่นอกเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้

มีอ านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านั้น 

 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ ามนัที่ไม่คงที่ การ

ปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาที่ก าหนดไว ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิ ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 ที่นัง่บนรถตู ้ท่านที่จองและช าระเงนิมากอ่น มีสทิธ์ิเลอืกที่นัง่ไดก้อ่น 

 



 
 
 
 

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