
 

 

2TH005: ทวัรแ์ม่ฮ่องสอน ครบสูตร ปาย ปางอุ๋ง 5 วัน 3 คืน (VAN) 
 

แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 

20.30 น. จดุนดัพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หนา้สู ่อ.
ฮอด จ.เชียงใหม่ 

21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ท้ังสิน้ 
 
 

 

 

 

05.00 น. เดนิทางถึง อ าเภอฮอด จ.เชียงใหม่ ใหท้กุทา่นไดท้  าธุระสว่นตวั 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้เรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทาง 
  ไป ออบหลวง (UNSEEN) แกรนดแ์คนยอนเมืองไทย ประตมิากรรมทางธรรมชาต ิเขาหินจบูกนั 
09.00 น. จากนัน้เดนิทางไป สวนสนบ่อแก้ว ตน้สนสองใบ และสนสามใบ ปลกูเรียงรายสวยงามระหวา่งเสน้ทาง 
10.00 น. จากนัน้เดนิทางไป ถ า้แก้วโกมล (UNSEEN) อยูใ่นเขต อ.แมล่านอ้ย จ.แมฮ่อ่งสอน ชมความงามของผลึก

แรแ่คลไซท ์ไดช่ื้อวา่ เป็นถา้น า้แข็งท่ีสวยท่ีสดุในเมืองไทย 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร 

13.30 น. หลงัจากนัน้เดนิทางสู่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
16.00 น. น าทา่น Check in เขา้ท่ีพกั ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา่ 
17.00 น. ไดเ้วลานัดหมายน าท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ใหท้่านได้

นมสัการพระธาตดุอยกองม ูและชมทศันียภาพอนังดงามของเมืองสามหมอกจากมมุสงู กนัตามอธัยาศยั 
18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ (3) ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้น าทกุทา่นอิสระทอ่งเท่ียว ถนนคนเดนิ จ.แม่ฮ่องสอน 
น าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ี่พกั ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั หลบัฝันดีราตรีสวสัดิ ์
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

วันทีส่อง ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถ า้แก้วโกมล - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน  
  จ.แม่ฮ่องสอน 



 

 

 
 

 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของทีพั่ก 
09.00 น. น าทกุท่าน Check out เตรียมตวัออกเดินทาง เดินทางไปวัดจองค า น าท่าน สกัการะหลวงพ่อโต และชม

ศิลปะแบบไทยใหญ่ จากนัน้เดินทางไป วัดจองกลาง ชม ภาพจิตรกรรมแผ่นกระจก และ ตุ๊กตาแกะสลกั
ไม ้

10.00 น. หลงัจากนัน้เดินทางไป บ้านห้วยเสือเฒ่า เป็นหมู่บา้นกะเหรี่ยงคอยาว ท่ีมีการด ารงชีวิตแบบดัง้เดิมท่ีมี
บา้นประมาณ 20 หลงัคาเรือน ซึ่งบา้นแตล่ะหลงัจะมีการน าของท่ีระลึกมาขายใหก้บันกัท่องเท่ียวเพ่ือเป็น
การสรา้งรายได ้สินคา้สว่นใหญ่จะเป็นพวกเสือ้ผา้และเครื่องประดบั เล็ก ๆ นอ้ยราคาไมแ่พงมาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานท่ีทอดยาวไปบนทุ่งนาสรา้งโดยแรงศรทัธาของชาวบา้น 

เม่ือเดินบนสะพานไปเรื่อยๆ จะพบกับสวนธรรมภูสมะซึ่งเป็นสถานท่ีปฏิบตัิธรรม น าท่านเขา้สกัการบูชา 
พระพทุธรูปทรงเครื่อง 
จากนัน้เดินทางไป ภูโคลน (Unseen) บ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปดว้ยแร่ธาต ุทดลอง
พอกโคลน และเลือกซือ้ผลิตภณัฑ ์ตามอธัยาศยั  
น าท่านเดินทางไป พระต าหนักปางตอง 2 ชมความน่ารกัของลูกแกะตวันอ้ยๆ สีขาวปุกปุย และสวน
ดอกไมเ้มืองหนาว 
น าทา่น Check in เขา้ท่ีพกั ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

เย็น   รับประทานอาหารเยน็ (6) ณ ทีพั่ก จากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั หลบัฝันดีราตรีสวสัดิ ์
 
 

 

 

 

05.30 น. เดนิทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชด าริปางตอง 2 ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ทา่นจะไดพ้บกับ
ทิวสนรมิทะเลสาบ และแสงยามเชา้สีทอง เป็นภาพทีสวยงามยิ่งนกั ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

07.30 น. เดนิทางกลบัสูบ่า้นรกัไทย รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ทีพั่ก 
09.00 น. จากนัน้น าทา่น Check out เตรียมตวัออกเดนิทางสู ่จุดชมวิวจ่าโบ่ 

เดินทางถึง จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชมุชนจ่าโบ ่จดุชมวิวแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขนุเขา สถานท่ีฮิตของ

วันทีส่าม วัดจองค า – วัดจองกลาง – บ้านห้วยเสือเฒ่า – สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน – พระต าหนัก 
  ปางตอง 2 – บ้านรักไทย 

วันทีส่ี่  ปางอุ๋ง - จุดชมวิวจ่าโบ่ - ถ า้ลอด - จุดชมวิวปางมะผ้า - วัดพระธาตุแม่เยน็ –  
  ถนนคนเดนิปาย จ.แม่ฮ่องสอน 



 

 

วยัรุน่ท่ีตอ้งแวะเวียนกนัไปถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ นอกจากนัน้ยงัมีก๋วยเต๋ียวหอ้ยขาท่ีเป็นจดุเดน่ของ
ท่ีนีอี้กดว้ย นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางไปจะตอ้งมีโอกาสไดล้องลิ่มรส มิเชน่นัน้แลว้ถือวา่ไปไมถ่ึงอยา่งแนน่อน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. หลงัจากนัน้เดินทางไป ถ า้น ้าลอด เป็นถ า้ท่ีมีสายน า้ไหลผ่านตัง้แต่ปางทางเขา้ถ า้ไปจนถึงถ า้สุดทา้ย มี

ความยาวกว่า 500 เมตร สายน า้กดัเซาะโพรงถ า้แห่งนีม้ากกว่าลา้นปี ภายในประกอบไปดว้ย 3 ถ า้ ไดแ้ก่ 
ถ า้เสาหิน ถ า้ตุ๊กตา และถ า้ผีแมน เดนิทางไป จุดชมวิวปางมะผ้า 
จากนัน้ Check in เขา้ท่ีพกั ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

17.00 น. ไดเ้วลานดัหมาย น าทกุทา่นเดนิทางไป วัดพระธาตุแม่เยน็ จดุชมพระอาทิตยต์ก และชมวิวเมืองปายยาม
เย็น 

เย็น  อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินปาย ใหท้่านไดท้่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกมากมาย 
จากนัน้ กลบัท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั หลบัฝันดีราตรีสวสัดิ ์

 
  
 
 

05.30 น. น าท่านเดินทางไป จดุชมวิว ทะเลหมอกหยุนไหล ชมทะเลหมอก และพระอาทิตยข์ึน้ ใหเ้วลาถ่ายรูปกนั
  พอสมควร อิสระรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารบริเวณจุดชมวิวหยุนไหล 
08.30 น. น าทา่นเดนิทางไป บ้านสันตชิล ชมศนูยว์ฒันธรรมจีนยนูนาน ชม บา้นดนิ ชิมชา และโลช้ิงชา้ เดนิเลน่  
  ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน้เดนิทางไป วัดน า้ฮู นมสัการพระอุน่เมือง เพ่ือเป็นสิรมิงคล 
10.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัท่ีพกั ท าธุระสว่นตวัใหเ้รียบรอ้ย เก็บสมัภาระ Check out  
  น าทา่นเดนิทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกบัรา้นกาแฟรา้นดงั  
  น าทา่นเดนิทางไป Hillside Coffee House เตมิคาเฟอีนกนัสกัหนอ่ย รบัประกนัเรื่องรสชาตขิองกาแฟ 
  และเครื่องดื่ม รบัรองวา่คอกาแฟไมผ่ิดหวงัแนน่อน 
11.00 น. น าทา่นเดนิทางไป สะพานประวัตศิาสตร ์ซึ่งถกูสรา้งขึน้ในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 โดยกองทหาร 
  ประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือใช้ข้ามแม่น ้าปายและล าเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจาก
สงครามโลก ครัง้ท่ี 2 ยุติลง อ าเภอปายจึงกลบัคืนสู่ความสงบสุขอีกครัง้หนึ่ง โดยหลงเหลือไวเ้พียงแต่สะพานแห่งนีว้่า 
  “สะพานประวตัศิาสตร”์ 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทาง 

วันทีห้่า  ทะเลหมอกหยุนไหล - บ้านสันตชิล - วัดน า้ฮู - Coffee In Love - Hillside Coffee House -  
 สะพานประวัตศิาสตร ์- กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ 



 

 

  แวะซือ้ของฝากใหก้ับคนท่ีคณุรกั ณ กาดทุ่งเกวียน จ.ล าปาง ระหว่างทางแวะ รับประทานอาหารเย็น 
  (10) ณ ร้านอาหาร 
24.00 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

สิน้สดุการใหบ้ริการ 

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

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษัทจะ
ถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุต ่ากว่า 3-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พักเดีย่ว 

27-31 ธนัวาคม 2562 9,500 8,900 2,500 
28 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563 
(31 วนัสิน้ปี / 1 วนัขึน้ปีใหม)่ 

9,500 8,900 2,500 

06-10 กมุภาพนัธ ์2563 9,500 8,900 2,500 
11-15 เมษายน 2563 9,500 8,900 2,500 

30-04 พฤษภาคม 2563 9,500 8,900 2,500 
03-07 กรกฎาคม 2563 9,500 8,900 2,500 
03-07 ธนัวาคม 2563 9,500 8,900 2,500 
30-03 มกราคม 2564 9,500 8,900 2,500 

 
รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพัก 
ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ทา่น ราคาท่านละ 9,500 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ  ่ากวา่ 3-11 ปี 8,900 



 

 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 8,900 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาท่านละ 8,500 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 2,500 

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

สว่นท่ีเหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตูป้รบัอากาศVIP พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 คา่ท่ีพกั 3 คืน (แมฮ่อ่งสอน 1 คืน / บา้นรกัไทย 1 คืน / ปาย 1 คืน) 

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ 10 มือ้ พรอ้มบรกิารเครื่องด่ืมและของวา่ง ตลอดทริปการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 

 คา่มคัคเุทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

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

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจา่ยจรงิ 
× คา่ทิปไกด ์คนขบัรถ พนกังานยกกกระเป๋า 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 
 

ส่ิงทีค่วรน าไป 

 เสือ้กนัหนาว หมวกและถงุมือ 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
 ไฟฉาย  



 

 

 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 

 


