
 

 

 

 

2TH001: ทวัรป์าย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน (VAN) 

 
 แผนการเดนิทาง 
 

 

 
19.30 น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP รุน่ใหม ่มุง่หนา้สู ่จ.

เชียงใหม่ 
20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ท้ังสิน้ 
 

 

 

 

 

 

 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางถึง จ.เชียงใหม่ ท าธุระสว่นตวั 
รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 
น าทา่นเดนิทางไป อุทยานแห่งชาตห้ิวยน า้ดัง ชมสดุยอด ทะเลหมอก ณ จุดชมวิวกิ่วลม 

08.30 น. น าทา่นเดนิทางไป อ.ปาย ชม สะพานประวัตศิาสตร ์
สะพานประวตัศิาสตร ์ถูกสรา้งขึน้ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญีป่ ุ่ น เพือ่ใชข้า้มแม่น า้ปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวธุ
เขา้ไปยงัประเทศพม่า หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ยตุลิง อ าเภอปายจึงกลบัคนืสูค่วามสงบสขุอกีครัง้หนึ่ง โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแต่สะพาน
แห่งนีว้่า “สะพานประวตัศิาสตร”์ 

  น าทา่นเดนิทางไป สะพานโขกู้โส่ สะพานไมไ้ผท่ี่ช่ือมระหวา่ง พทุธอทุยานหว้ยคายคีรี กบั หมูบ่า้นแพม
บก   อ าเภอปาย เพ่ือใหพ้ระภิกษุสามเณร เดนิบณิฑบาต โดยมีทุง่นาและภเูขาเป็นวิวท่ีรายลอ้มสะพานแหง่นี ้ 
  น าทา่นเดนิทางไป วัดน า้ฮู นมสัการพระอุน่เมือง เพื่อเป็นสิรมิงคล 
  น าทา่นเดนิทางไป บ้านสันตชิล ศนูยว์ฒันธรรมจีนยนูนาน สามารถชมบา้นดนิ ชิมชา และโลช้ิงชา้  
  เดนิเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร 

วันแรก  กรุงเทพ ฯ - จ.เชียงใหม่  

วันทีส่อง อุทยานแห่งชาติห้วยน า้ดัง (จุดชมวิวกิ่วลม) - อ.ปาย - สะพานประวัตศิาสตรป์าย -  
  สะพานโขกู้โส่ - วัดน า้ฮู - บ้านสันตชิล - Coffee In Love - น า้พุร้อนท่าปาย –  
  วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดนิปาย 



 

 

 

  Check in เขา้ท่ีพกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (แอร์ + ทีว ี+ น า้อุน่) 
14.30 น. น าทา่นเดนิทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกบัรา้นกาแฟรา้นดงั  
  น าทา่นเดนิทางไป น า้พุร้อนท่าปาย  
  จากนัน้พาไปชมพระอาทิตยต์ก และวิวเมืองปายยามเย็น ณ วัดพระธาตุแม่เยน็ 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ @ถนนคนเดนิปาย ใหท้า่นไดท้อ่งราตรี ชิมโรตีหลากรส ชอ้ปป้ิงของท่ีระลกึมากมาย 
  จากนัน้ กลบัท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั Good night … zzzzzz 
 
 

 

 

 
05.30 น. ต่ืนเชา้ รบัอากาศบรสิทุธ์ิ ทา่มกลางไอหมอกและลมหนาว พรอ้ม Check Out ออกจากท่ีพกั 

เดนิทางไป จุดชมวิวปางมะผ้า ชมทะเลหมอก และพระอาทิตยข์ึน้ในยามเชา้ อ.ปางมะผ้า  
จ.แม่ฮ่องสอน 

06.30 น. น าทา่นเดนิทางไป จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่ อิสระอาหารเช้า @ชุมชนจ่าโบ 
จุดชมววิจ่าโบ่ จุดชมววิแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานทีฮ่ติของวยัรุ่นทีต่อ้งแวะเวยีนกนัไปถา่ยภาพเกบ็ความประทบัใจ 
นอกจากนัน้ยงัมกี๋วยเตีย๋วหอ้ยขาทีเ่ป็นจุดเด่นของทีน่ีอ้กีดว้ย นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปจะตอ้งมโีอกาสไดล้องลิ่มรส มเิช่นนัน้แลว้ถอืว่าไปไม่ถงึ
อย่างแนน่อน 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั ภูโคลน (Unseen) ชมบอ่โคลน ซึ่งเป็นแหลง่บอ่โคลนธรรมชาต ิ1 ใน 3 ของโลก 
ซึ่งอดุมไปดว้ยแรธ่าต ุทดลองพอกโคลน และเลือกซือ้ผลิตภณัฑ ์ตามอธัยาศยั 

11.00 น. เดนิทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไมไ้ผท่ี่สรา้งขึน้โดย พระภิกษุ สามเณร และชาวบา้นกงุไมส้กั โดย
สะพานแหง่นีจ้ะเช่ือมระหวา่ง สวนธรรมภสูมะ กบั หมู่บา้นกงุไมส้กั เพ่ือใหพ้ระภิกษุสามเณร เดนิ
บณิฑบาต และใหช้าวบา้นไดเ้ดนิขา้มสญัจรไปมาอีกดว้ย 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร จากนัน้ Check In เขา้ท่ีพกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
15.30 น. น าทา่นเดนิทางไป วัดจองค าจองกลาง วดัแฝดท่ีเปรียบเสมือนสญัลกัษณท์างวฒัธรรมของเมืองไทใหญ่ 

และใหท้า่นไดส้กัการะองคห์ลวงพอ่โต ท่ีจ  าลองมากจากวดัสทุศันเ์ทพวราราม กรุงเทพมหานคร จากนัน้น า
ทา่นไปนมสัการองค ์พระธาตุดอยกองมู ปชูนียสถานคูบ่า้นคูเ่มืองแมฮ่อ่งสอน และชมทศันียภาพอนั
งดงามของเมืองสามหมอกจากมมุสงู 

18.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ (4) ณ ร้านอาหาร 

19.00 น. หลงัอาหาร อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง ถนนคนเดนิ จ.แม่ฮ่องสอน ในยามค ่าคืน ไดเ้วลานดัหมายน าท่าน 
  กลบัสูท่ี่พกั ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั หลบัฝันดีราตรีสวสัดิ ์

วันทีส่าม จุดชมวิวปางมะผ้า - จุดชมวิวจ่าโบ่ - ภูโคลน - สะพานซูตองเป้ - พระธาตุดอยกองมู –  
  วัดจองค าจองกลาง -  ถนนคนเดนิ จ.แม่ฮ่องสอน 



 

 

 

 
 
05.30 น. เดนิทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชด าริปางตอง 2 ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ทา่นจะไดพ้บกบั

ทิวสนรมิทะเลสาบ และแสงยามเชา้สีทอง เป็นภาพท่ีสวยงามยิ่งนกั ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
07.30 น. ออกเดนิทางสู ่บ้านรักไทย รับประทานอาหารเช้า (5) แบบยูนาน หลงัอาหาร อิสระในการเดินเลน่ 

ถ่ายรูปกบัวิวทะเลสาบสวย ๆ บา้นดนิ พรอ้ม ชิมชารสเลิศ จากชาพนัธุดี์ เชน่ ชาอู่หลง ชาชิงชิง และชอ้ปป้ิง
กนัตามอธัยาศยั 

09.30 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่อ.แม่ลาน้อย 
 รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร 
 หลงัอาหาร น าท่านออกเดนิทางสู่ อ.ฮอด จ. เชียงใหม่ 
 แวะถ่ายรูป ณ สวนสนบ่อแก้ว นามิเมืองไทย ไมต่อ้งบนิไปถึงเกาหลี เป็นพืน้ท่ีทดลองปลกูสนภเูขาชนิด

ตา่ง ๆ ท่ีกรมอทุยานแหง่ชาติฯ น าพนัธุม์าจากตา่งประเทศ เชน่ ออสเตรเลีย แอฟรกิาใต ้และไตห้วนั เพ่ือ
ทดลองหาพนัธุท่ี์เหมาะสมมาเป็นไมเ้บกิน า เพ่ือปลกูบนป่าเส่ือมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ 

15.00 น. น าทกุทา่นเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ ตามเสน้ทาง ฮอด-ลี-้เถิน (เสน้ทางขึน้ – ลงเขาคดเคีย้ว) 
ค ่า รับประทานอาหารเยน็ (7) ณ ร้านอาหาร  

หลงัอาหารเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ (ประมาณตี 1) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

สิน้สดุการใหบ้ริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิัทจะ

ถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดีย่ว 

04-07 ธนัวาคม 2562 
(5 วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.9) 

6,900 6,700 1,500 

12-15 ธนัวาคม 2562 6,700 6,500 1,500 
19-22 ธนัวาคม 2562 6,700 6,500 1,500 

วันทีส่ี่  ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สวนสนบ่อแก้ว - อ าเภอฮอด จ.เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ 



 

 

 

27-30 ธนัวาคม 2562 6,900 6,700 1,500 
28-31 ธนัวาคม 2562 

(31 วนัสิน้ปี) 
6,900 6,700 1,500 

29 ธ.ค. 2561-01 ม.ค. 2562 
(31 วนัสิน้ปี / 1 วนัขึน้ปีใหม)่ 

6,900 6,700 1,500 

09-12 มกราคม 2563 6,700 6,500  
16-19 มกราคม 2563 6,700 6,500 1,500 
23-26 มกราคม 2563 6,900 6,700 1,500 
30-02 มกราคม 2563 6,700 6,500 1,500 
06-09 มกราคม 2563 6,900 6,700 1,500 
07-10 มกราคม 2563 6,900 6,700 1,500 
13-16 มกราคม 2563 6,700 6,500 1,500 
20-23 มกราคม 2563 6,700 6,500 1,500 
27-01 มีนาคม 2563 6,700 6,500 1,500 
05-08 มีนาคม 2563 6,700 6,500 1,500 
12-15 มีนาคม 2563 6,700 6,500 1,500 
19-22 มีนาคม 2563 6,700 6,500 1,500 
26-29 มีนาคม 2563 6,700 6,500 1,500 
03-06 เมษายน 2563 6,900 6,700 1,500 
11-14 เมษายน 2563 6,900 6,700 1,500 
16-19 เมษายน 2563 6,700 6,500 1,500 
23-26 เมษายน 2563 6,700 6,500 1,500 

30-03 พฤษภาคม 2563 6,900 6,700 1,500 
07-10 พฤษภาคม 2563 6,700 6,500 1,500 
14-17 พฤษภาคม 2563 6,700 6,500 1,500 
21-24 พฤษภาคม 2563 6,700 6,500 1,500 
28-31 พฤษภาคม 2563 6,700 6,500 1,500 

 



 

 

 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพัก 

ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ ์
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ทา่น ราคาท่านละ 6,700 (ราคาเริ่มตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ  ่ากวา่ 4-11 ปี 6,500 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 6,500 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาท่านละ 5,700 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 1,500 

 
เงือ่นไขการจอง มัดจ าทา่นละ 2,000 บาท 
*** เมื่อช าระคา่มดัจ าแลว้ถือวา่รบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

สว่นท่ีเหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนั่งพรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 คา่ท่ีพกั 2 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  ( แอร ์+ ทีวี + น า้อุน่) 

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ 7 มือ้ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ 

 คา่ยานพาหนะทอ้งถ่ิน 

 คา่มคัคเุทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไข
และขอ้ตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 



 

 

 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจา่ยจรงิ 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 
 
ส่ิงทีค่วรน าไป 

 เสือ้กนัหนาว หมวกและถงุมือ 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
 ครีมกนัแดด 
 ของใชส้ว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

เงือ่นไขการจองและส ารองทีน่ั่ง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช  าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไมช่  าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ทางบรษิัทจะถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญัหากทา่นไมส่ามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไมใ่ชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์า่นไม่สามารถเรียกรอ้งคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได ้
3. บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ดว้ยเหตสุดุวิสยัเชน่การถกูปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือลา่ชา้ของเท่ียวบนิภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุตัเิหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ไดร้วมถึงเหตกุารณท์าง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณอ่ื์นๆท่ีอยูน่อกเหนือการรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบใุนรายการ
บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
 



 

 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ าในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี (โอนเงินคา่ทวัรม์าเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเล่ือนการเดนิทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได ้
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวรใ์นกรณีที่ 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ท่ีนั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ทา่น 
3. รถตู ้13 ท่ีนั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 10 ทา่น 


