
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 มกราคม   08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 

กมุภาพนัธ์   05-07 / 13-15 / 19-21 / 26-28 

 มีนาคม   05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28 

 เมษายน   02-04 / 04-06 / 05-07 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  

• ที@พกัมาตรฐาน (3 คืน)  

• รถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน 

• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที@เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี@ยม  



 
 

วนัแรก(1)   กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - อทุยานแห่งชาตห้ิวยนํ<าดงั– ปาย    

04.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัRน 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ที@คอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรที@นั@งบนเครื@อง 

07.00 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล ์เที@ยวบินที@ WE 168 

08.15 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ นาํท่านเดินทาง

โดยรถตูสู่้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (131 กม.)   

 นาํท่านเดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติหว้ยนํRาดงั’ จุด

ชมววิบรรยากาศ มีสภาพป่าและธรรมชาติที@

สมบูรณ์ ภูเขาสูงชนัสลบัซบัซอ้น เป็นป่าตน้นํRาลาํ

ธารที@สวยงาม 

เที@ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ@น  

บ่าย หลงัอาหาร นาํท่านชมชมและถ่ายภาพกบั ‘สะพาน

ประวติัศาสตร์’ ข้ามแม่นํR าปาย ที@สร้างขึR นสมัย

สงครามโลกครัR งที@ 2 จากนัR นแวะชม ‘กองแลน’ 

หรือ  ‘ปายแคนยอน’ (10  กม .) ปรากฏการณ์

ธรรมชาติที@เกิดจากการทรุดตวัของดินบนภูเขาสูง 

ที@ถูกกดัเซาะเป็นร่องลึกคลา้ยหนา้ผา ติดต่อกนัเป็น

บริเวณกวา้ง มีลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผขีองจงัหวดั

แพร่ และยงัเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที@สวยงามของ

เมืองปาย ‘วดันํR าฮู’ เป็นวดัที@เก่าแก่ที@สุดแห่งหนึ@ ง

ของเมืองปาย  สักการะ  ‘หลวงพ่ อ อุ่น เมือง’ 

พระพุทธรูปศัก ดิa สิท ธิa  ที@ เป็น ที@ สั กการะของ

ชาวเมืองปาย  ในวดัยงัมีพระเจดียสี์ทองที@เรียกว่า 

เจดียอ์ฐิัพระสุพรรณกลัยา ซึ@ งบรรจุอฐิัพระสุพรรณ

กัลยาอยู่อีกด้วย จากนัR นเข้าสู่ ‘หมู่บ้านสันติชล’ 

หมู่บา้นของชาวเขาเชืRอสายจีนยนูนานที@อพยพเขา้

มาตัR งบ้านเรือนอยู่ในอ.ปาย ภายในบริเวณศูนย์

วฒันธรรมจีนยนูนาน จะมีบา้นดินตัRงเรียงรายเป็น

บ้านจําลองวิถี ชีวิตของชาวบ้าน  และเปิดเป็น

ร้านอาหารจีนยนูนาน ร้านขายชา ร้านจาํหน่ายของ

ที@ระลึก จากนัRนเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุแม่เยน็’    



 
                  วดัศกัดิa สิทธิa คู่เมืองปายมานาน มีเจดียเ์ก่าหรือที@เรียกวา่ “เจดียพ์ระธาตุแม่เยน็” เป็นเจดียท์รงระฆงัสีขาวฐานกลม 

สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที@ยอดฉตัรแบบเจดียพ์ม่า 

คํ@า บริการอาหารมืRอคํ@า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ@น // หลงัอาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นที@ถนนคนเดิน ชาวเขาและ

ชาวบา้นในอาํเภอปายนาํสินคา้มาขายให้กบันกัท่องเที@ยวไม่ว่าจะเป็น เสืRอผา้ รูปภาพ โปสการ์ด ตลอดจนถึง

ร้านอาหารและร้านคา้มากมาย  

ที?พกั : บ้านกระทงิรีสอร์ท หรือ ที?พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที?สอง(2)   ม่อนหยุนไหล – ปางอุ๋ง – ภูโคลน – สะพานซูตองเป้  

         กะเหรี?ยงคอยาว ‘บ้านห้วยเสือเฒ่า’ – พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดนิ 

เชา้ บริการอาหารมืRอเชา้ ณ โรงแรมที@พกั  

05.00 นาํท่านขึRนจุดชมวิวแห่งใหม่ ‘ม่อนหยนุไหล’ สัมผสักบัทะเล

หมอกยามเช้าและแสงแรกของวนัเห็นทะเลหมอกที@ถูกราย

ลอ้มไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทศันียภาพบ้านเรือนของ

เมืองปายที@ถูกปกคลุมดว้ยสายหมอก 

07.30 บริการอาหารมืRอเชา้ ณ โรงแรมที@พกั // หลงัอาหาร เดินทางสู่ 

‘ปางอุ๋ง’ (117 กม.) อดีตเขาหัวโลน้ และป่าเสื@อมโทรม ที@มี

การฟืR นฟูสภาพป่า และปลูกป่าขึRน รวมถึงสร้าง “อ่างเก็บนํR า

ปางตอง (ปางอุ๋ง)”ขึR นตามแนวพระราชดําริของในหลวง

รัชกาลที@ 9 จนทาํใหท้ศันียภาพที@เป็นเอกลกัษณ์สวยงามและมี

อากาศที@เยน็ตลอดทัRงปี ชมทิวทศัน์ที@แวดลอ้มไปดว้ยทิวสน

เรียงราย แสงอาทิตยอ่์อนๆ และสายหมอกที@ลอยปกคลุม

เหนือผิวนํR าสวยงามน่าประทบัใจเดินทางไปยงั ‘ภูโคลน’ (27 

กม.) แหล่งนํR าแร่และโคลนธรรมชาติที@มาจากสายนํR าแร่ใต้

พืRนดินซึ@ งอุดมไปดว้ย แร่ธาตุ ที@มีประโยชน์ต่อสุขภาพและ

ผวิพรรณของมนุษย ์มีเวลาใหท่้านไดท้ดลองสปาพอกผวิหนา้

ดว้ยโคลนธรรมชาติตามอธัยาศยั *** (ค่าสปาโคลนไม่รวม

ในราคาทัวร์) จากนัR นแวะชม ‘สะพานซูตองเป้’ (10 กม.) 

สะพานที@เกิดจาก ความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของ

พระภิกษุสงฆแ์ละชาวบา้นนบัวา่เป็นสะพานไมไ้ผที่@ยาวที@สุด

ในประเทศไทย มีความเชื@อกันว่า หากได้มายืนอยู่กลาง

สะพานแลว้อธิษฐานขอความ ความสําเร็จใดๆ ก็จะพบกบั

ความสมหวงั   

 



 
เที@ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ@น 

บ่าย เดินทางสู่ ‘หมู่บา้นหว้ยเสือเฒ่า’ (11 กม.) ชมวถีิชีวติและความเป็นอยูข่องชนเผา่คอยาวซึ@งเป็นหมู่บา้นชนเผา่คอ

ยาวที@อพยพลีRภยัสงครามเขา้มาอยู่ที@แม่ฮ่องสอน

มานาน โดยดาํรงชีวิตและวฒันธรรมแบบดัRงเดิม 

ภายในหมู่บา้นมีสถานที@จาํหน่ายผลิตภณัฑข์องที@

ระลึกต่างๆ โดยสินคา้ส่วนใหญ่ จะเป็นพวกผา้ทอ 

เครื@ องประดบั จากนัRนนําสมาชิกสักการะ “พระ

ธ า ตุ ด อ ย ก อ ง มู ” (1 2  ก ม . )  ศ าส น ส ถ าน

คู่บา้นคู่เมืองแม่ฮ่องสอน ถูกสร้างขึRนอยู่บนยอด

เขาสูงกลางตวัเมือง ชมวิวทิวทัศน์ที@งดงามของ

เมืองแม่ฮ่องสอนที@ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูงชัน 

ชม ‘วดัจองคาํและวดัจองกลาง’ สัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของไทใหญ่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน ศูนยก์ลางของ

กิจกรรมทางวฒันธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน สักการะวิหารหลวงพ่อโต วดัจองกลาง ซึ@ งเป็น

พระพทุธรูป องคใ์หญ่ที@สุดของแม่ฮ่องสอนเพื@อความเป็นสิริมงคล 

คํ@า บริการอาหารมืRอคํ@า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ@น  

ที?พกั : ที?พกั : อมิพเีรียล แม่ฮ่องสอน หรือที?พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที?สาม(3)   แม่ฮ่องสอน – ทุ่งบัวตอง ‘ดอยแม่อูคอ’– แม่สะเรียง – สวนสนบ่อแก้ว 

                                 อทุยานแห่งชาตอิอบหลวง - เชียงใหม่ – เดนิทางกลบั 

เชา้ บริการอาหารมืRอเชา้ ณ โรงแรมที@พกั 

 หลงัอาหารเดินทางสู่ ‘วนอุทยานถํR าแกว้โกมล’ 

(42 กม.) ชมถํR าที@มีผลึกแร่แคลไซค์ที@มีลกัษณะ

คลา้ยเกล็ดหิมะ  ที@มีความใสกาวบริสุทธิa ดูคลา้ย

เกลด็นํR าแขง็เกาะทัRงบริเวณผนงัถํRา จดัวา่เป็นถํRาที@

งดงามที@สุดแห่งหนึ@ งของเมืองไทย อีกทัRงยงัเป็น

หนึ@ งในถํRาผลึกแร่แคลไซต์ที@คน้พบเพียง 3 แห่ง

ทั@วโลก คือพบที@  จีน ออสเตรเลียและประเทศ

ไทย 

เที@ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ@น 

บ่าย เดินทางสู่ ‘สถานีทดลองปลูกพนัธ์ุไมบ่้อแกว้’ หรือ ‘สวนสนบ่อแกว้’ (70 กม.) พืRนที@ทดลองปลูกสนภูเขาชนิด

ต่าง ๆ ที@กรมอุทยานแห่งชาติฯ นาํพนัธ์ุมาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แอฟริกาใต ้และไตห้วนั เพื@อทดลอง

หาพนัธ์ุที@เหมาะสมมาเป็นไมเ้บิกนาํ เพื@อปลูกบนป่าเสื@อมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ แวะเดินเล่นชมแนวป่าสน

ที@เรียงราย เป็นทิวแถวทอดยาวในม่านหมอกปกคลุมรับกบัแสงอาทิตยบ์างๆ ที@สองมาเกิดเป็นภาพโรแมนติกน่า



 
ประทบัใจ จากนัRนนาํท่านเดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติออบหลวง’ ชมช่องแคบเขาขาดที@มีหนา้ผาหินขนาบลาํนํR า

แม่แจ่ม ทาํให้เกิดหุบเขาผาลึก โดยความลึกของ

หนา้ผาวดัจากสะพานออบหลวงถึงระดบันํR าปกติ

ป ระม าณ  32  เม ตรความ งาม ที@ ธ รรมช าติ

สร้างสรรค ์ไวอ้ยา่งสวยงามเบืRองล่างเป็นแม่นํR าที@

ไหลคดเคีR ยวผ่านช่องเขาขาด  ซึ@ งช่องเขานีR มี

ลกัษณะเป็นผาสูงชนัสมควรแก่เวลา เดินทางสู่ จ.

เชียงใหม่ (127 กม.)  

19.30 น. นาํท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 

21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที@ยวบินที@ WE 167 

22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี@ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื@องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 

การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนัRน  เพื@อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้

มอบหมายให ้มคัคุเทศกมี์อาํนาจตดัสินใจ  ทัRงนีRจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ

เป็นสาํคญั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กาํหนดการเดนิทางท่องเที/ยว 2563 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เดก็ 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  

เพิ@มท่านล่ะ 

08-10 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,000 
15-17 ม.ค. 64 11,990 11,990 11,990 11,990 3,000 
22-24 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,000 
29-31 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,000 
05-07 ก.พ. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,000 
13-15 ก.พ. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 4,000 
19-21 ก.พ. 64 12,990 12,990 12,990 12,990 3,000 
26-28 ก.พ. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 4,000 
05-07 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,000 
12-14 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,000 
19-21 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,000 
26-28 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,000 
2-4 เม.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 4,000 
4-6 เม.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 4,000 
5-7 เม.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 4,000 

จาํนวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 

การเลือกที/นั/ง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิa ใหลู้กคา้ที@ทาํการจองและชาํระมดัจาํมาก่อน เลือกที@นั@งบนรถตูโ้ดยสารก่อน 

อตัราค่าบริการนี<รวม 
1. ค่าตัmวเครื@องบินชัRนประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงใหม่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื@อโหลดท่านละ1 ใบ                

นํRาหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาํหรับกระเป๋าถือขึRนเครื@อง นํRาหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาํเที@ยวตามระบุไวใ้นรายการ   

3. โรงแรมที@พกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

4. ค่าอาหารทุกมืRอตามที@ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเที@ยวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  



 

อตัราค่าบริการนี<ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ@ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที@จ่าย 3 %  

2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทัRงผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครื@องดื@มและอาหารนอกเหนือจากที@ระบุในรายการ  

เงื?อนไขการสํารองที?นั?ง และการชําระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ที@สะกด

ชื@อและนามสกลุภาษาองักฤษ เพื@อใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 

2. ค่าทวัร์ส่วนที@เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเกบ็เงินที@ระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า

มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื?อนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธิa  เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิa คืนเงินใหก้บัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินที@ลูกคา้

ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธิa ไม่คืนเงินใดๆทัRงสิRนใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีที@มีการจองตํ@ากวา่ 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิa ในการยกเลิกโปรแกรมนีR โดยจะคืนเงินที@ลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้

ทัRงหมด 

***หมายเหตุ*** 

● การเดินทางในแต่ละครัR งตอ้งมีผูเ้ดินทางที@เป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 8 ท่านขึRนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิa ในการเปลี@ยนแปลงราคาหรือเลื@อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที@ยวอาจมีการเปลี@ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื@องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์

และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที@สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที@ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที@

ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที@ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนืRอสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 

● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที@เกิดจากเหตุสุดวสิยั อาทิ 

ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือสิ@งของสูญหายตามสถานที@ต่างๆ 

● การจดัที@นั@งบนรถบสัขึRนอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธิa ขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 

● เมื@อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทัRงหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงื@อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัRงหมด 

 

 



 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึRน-ลงรถทุกครัR ง 

● ที@นั@งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิa ขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 

● มีการฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 


