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วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก  

พักห้อง 2-3 ท่าน 
พักเด่ียว 

31 ธันวาคม 2565 - 02 มกราคม 2566 14,900 บาท 2,500 บาท 
 

โปรแกรมการเดินทาง 

 

วันแรก     กรุงเทพ ฯ - จ.เชียงใหม่ - อ.ปาย - สะพานประวัติศาสตร์ปาย -  Coffee In Love - วัดน ้าฮู – บ้าน
สันติชล - ถนนคนเดินปาย 

07.00 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสาร 2 ขาออกภายในประเทศ ช้ัน 3 เคาน์เตอร์
เช็คอินสายการบิน นกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการ
เช็คอินและโหลดสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง พร้อม บริการอาหารเช้า Snack Box (ม้ือที่ 1) 

09.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD124 (09.00-10.05) 
10.05 น. เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ น าท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ท่ีนั่ง มุ่งหน้าสู่ อ.ปาย 
  ระหว่างทางแวะให้ท่าน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 2)        
14.30 น.             เดินทางถึง อ.ปาย น าท่านชม สะพานประวัติศาสตร์  

สะพานประวัติศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น ้า
ปายและล าเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุติลง อ าเภอปายจึง
กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์” 

  น าท่านเดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง   
16.30 น. น าท่านเดินทางเข้าสู่  ท่ีพัก ณ  ปายฮอทสปริง @ปาย 

ให้ท่านเก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  พักห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น ้าอุ่น) 
น าท่านเดินทางไป วัดน ้าฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล 
น าท่านเดินทางไป บ้านสันติชล ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สามารถชมบ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า  

  เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
เย็น  อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย @ถนนคนเดินปาย ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของท่ีระลึก 
    มากมาย  จากนั้นเดินทางกลับท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย Good night … zzzzzz 
 



 

 

SHDDCNXHGN2 ปาย ปางอุง๋ แมฮ่อ่งสอน 3 วัน 2 คนื DD (160722)        3 

วันที่สอง    จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - จุดชมวิวดอยก่ิวลม - จุดชมวิวจ่าโบ่ - วัดจองค าจองกลาง – ภูโคลน - 
สะพานซูตองเป้ - บ้านรักไทย  

05.30 น. ต่ืนเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว  
 น าท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิว ทะเลหมอกหยุนไหล ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น ให้เวลาถ่ายรูปกัน

พอสมควร จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพัก 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 
 หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางจากท่ีพัก 

น าท่านเดินทางไป จุดชมวิวดอยกิ่วลม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 
น าท่านเดินทางไป จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่  
จุดชมวิวจ่าโบ่ จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานท่ีฮิตของวัยรุ่นท่ีต้องแวะเวียนกันไปถ่ายภาพ
เก็บความประทับใจ นอกจากนั้นยังมีก๋วยเต๋ียวห้อยขาท่ีเป็นจุดเด่นของท่ีนี้อีกด้วย นักท่องเท่ียวที่เดินทางไป
จะต้องมีโอกาสได้ลองล่ิมรส มิเช่นนั้นแล้วถือว่าไปไม่ถึงอย่างแนน่อน 

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 4) 
บ่าย น าท่านเดินทางไป วัดจองค าจองกลาง วัดแฝดท่ีเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒธรรมของเมืองไทใหญ่ และ

ให้ท่านได้สักการะองค์หลวงพ่อโต ท่ีจ าลองมากจากวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร 
น าท่านเดินทางต่อไปยัง ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่ง
อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย 
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น าท่านเดินทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ท่ีสร้างขึ้นโดย พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก โดย
สะพานแห่งนี้จะเช่ือมระหว่าง สวนธรรมภูสมะ กับ หมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต 
และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมาอีกด้วย 

 
 น าท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย 
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17.00 น. เดินทางถึง บ้านรักไทย จากนั้นน าท่านเดินทาง เข้าสู่  ท่ีพัก ณ ชาสารีสอร์ท @บ้านรักไทย 

ให้ท่านเก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น.   รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร แบบยูนาน (ม้ือที่ 5)  
  หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง ถนนคนเดิน ริมเขื่อนบ้านรักไทย ในยามค ่าคืน  
  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสด์ิ 

วันที่สาม    ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - พระธาตุดอยกองมู - กรุงเทพฯ  

05.30 น. เดินทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชด าริปางตอง 2 ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่านจะได้พบกับ
ทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเช้าสีทอง เป็นภาพท่ีสวยงามยิ่งนัก ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร  
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  จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ บ้านรักไทย  
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 

หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวย ๆ บ้านดิน พร้อม ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น 
ชาอู่หลง ชาชิงชิง และช้อปป้ิงกันตามอัธยาศัย 

09.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 จากนั้นน าท่านไปนมัสการองค์ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพ

อันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง 

 
11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 7) 
 หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
14.00 น. น าท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD155 (14.00-15.30)  
15.30 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ******** 
 
**หมายเหตุ: รายการท่องเที่ยว ร้านอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ** 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ / แม่ฮ่องสอน – กรุงเทพฯ ช้ันทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่านั้น หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
เก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง  ต๋ัวเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่ง
ล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)  

 น ้าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนักต้องไม่เกิน 
7 กิโลกรัม 

 ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ท่ีนั่ง พร้อมน ้ามันและคนขับน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 ค่าท่ีพัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีวี + น ้าอุ่น)  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดย
มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับ
เป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 
3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 7 มื้อ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 

 ค่ามัคคุเทศก์ 1 ท่าน น าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรค
ประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บ
จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะ
วิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ
การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์** 

 ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่านั้น!!!  
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
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× ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 

× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้อง
บวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้
ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

 
เง่ือนไขการท าการจอง และช าระเงิน 
1.ในการจองครั้งแรก ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากท าการจอง) พร้อมส่งส าเนาประ
ประชาชน และส าเนาเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 
วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 
2.ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)   
3. เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้ทั้งหมด
นี้แล้ว 
 
การยกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ (โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าบัตรโดยสารเครื่องบิน, ค่าโรงแรม
ท่ีพัก)  
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ท่ีซื้อ โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ มัดจ า
ค่าบริการ ต๋ัวเครื่องบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร) 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
5. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ท้ังหมด เนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีมัคคุเทศก์เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ  
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 ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จ านวน 2 เข็มแล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ท้ังนี้ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ 
ได้รับการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ช่ัวโมง 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบรื่น และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า 
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  

 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต่ท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฎิบัติตามข้อก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด โควิด 
19 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดใดท้ังส้ิน 
 
    ** ก่อนท าการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก ** 
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