
 

[พิมพท่ี์น่ี] 
 

2TH002: ทวัร์ทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน (VAN) 
 

แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 

19.30 น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หน้าสู ่อ.
ฮอด จ.เชียงใหม่ 

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้สิน้ 
 

 

 

 

 

05.00 น. รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 

เดนิทางไป ออบหลวง (UNSEEN) แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ประตมิากรรมทางธรรมชาตเิขาหินจบูกนั 
เดนิทางไป สวนสนบ่อแก้ว ต้นสนสองใบ และสนสามใบ ปลกูเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร 

เดนิทางไป ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ 

*ไม่ใช่เทศกาลทุ่งบวัตอง จะเดินทางไปเก็บโปรแกรม ภูโคลน + สะพานซูตองเป้ ก่อนในวนันี ้แลว้เทีย่ว
พระต าหนกัปางตอง 2 ในวนัถดัไป 
ดอยแม่อูคอ อยู่ในเขต อ.ขนุยวม ทุ่งบวัตองจะบานสะพรัง่ ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทกุปี โดยจะบานเต็มทอ้งทุ่งเหลือง
อร่าม ตอ้นรบัทกุสายตาทีม่าเยือน 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

วันท่ีสอง ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดนิ จ.
แม่ฮ่องสอน 



 

[พิมพท่ี์น่ี] 
 

เดนิทางไป พระธาตุดอยกองมู อยูใ่นเขต อ.เมือง จ.แม่ฮอ่งสอน ให้ทา่นได้นมสัการพระธาตดุอยกองม ู
 และชมทศันียภาพอนังดงามของเมืองสามหมอกจากมมุสงู กนัตามอธัยาศยั 

18.30 น. อิสระอาหารเยน็ @ถนนคนเดนิ จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมช้อปปิง้ เดนิเลน่ท่ี ถนนคนเดนิ จ.แมฮ่่องสอน 
และเท่ียวชมความงามของ วดัจองกลาง และ หนองจองค า ในยามค ่าคืน 

               จากนัน้ Check in เข้าท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั หลบัฝันดีราตรีสวสัดิ์ 
พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น ้าอุ่น 

 
 

 

 

 
05.00 น. เดนิทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชด าริปางตอง 2 หรือท่ีรู้จกักนัในนามวา่ ปางอุง๋ ซึ่งเปรียบเป็น 

Switzerland เมืองไทย ... ให้เวลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
07.30 น. เดนิทางไป บ้านรักไทย รับประทานอาหารเช้า (3) แบบยูนาน 

หลงัอาหาร อิสระในการเดนิเลน่ ถ่ายรูปกบัวิวทะเลสาบสวย ๆ บ้านดนิ พร้อมชิมชารสเลิศ จากชาพนัธุ์ดี 
เชน่ ชาอูห่ลง ชาชิงชิง และช้อปปิง้กนัตามอธัยาศยั 

 
09.30 น. เดนิทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผท่ี่สร้างขึน้โดย พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกงุไม้สกั โดย

สะพานแหง่นีจ้ะเช่ือมระหวา่ง สวนธรรมภสูมะ กบั หมู่บ้านกงุไม้สกั เพ่ือให้พระภิกษุสามเณร เดนิ
บณิฑบาต และให้ชาวบ้านได้เดนิข้ามสญัจรไปมาอีกด้วย 

วันท่ีสาม ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - จุดชมวิวจ่าโบ่ - จุดชมววิปางมะผ้า – วัดน า้ฮู 
- บ้านสันตชิล - ถนนคนเดนิปาย 



 

[พิมพท่ี์น่ี] 
 

 
จากนัน้น าทา่นไป ภูโคลน (Unseen) ชมบอ่โคลน ซึง่เป็นแหลง่บอ่โคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึง่อดุม
ไปด้วยแร่ธาต ุทดลองพอกโคลน และเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ ตามอธัยาศยั 

11.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่  
               อิสระอาหารเที่ยง @ชุมชนจ่าโบ 

จุดชมวิวจ่าโบ่ จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานทีฮิ่ตของวยัรุ่นทีต่้องแวะเวียนกนัไปถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ 
นอกจากนัน้ยงัมีก๋วยเตีย๋วห้อยขาทีเ่ป็นจุดเด่นของทีนี่อี้กด้วย นกัท่องเทีย่วทีเ่ดินทางไปจะต้องมีโอกาสได้ลองล่ิมรส มิเช่นนัน้แล้วถือว่าไปไม่ถึง
อย่างแน่นอน 

น าทา่นเดนิทางสู ่อ.ปาย ระหวา่งทางพาทา่นแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า 
15.30 น. เดนิทางไป วัดน า้ฮู นมสัการพระอุน่เมือง เพื่อเป็นสิริมงคล จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป บ้านสันตชิล ชม 
  ศนูย์วฒันธรรมจีนยนูนาน ชม บ้านดนิ ชิมชา และโล้ชิงช้า 
เย็น อิสระอาหารเยน็ พร้อมให้ทา่นได้ท่องราตรีกนัท่ี ถนนคนเดนิปาย  ช้อปปิง้ของท่ีระลกึมากมาย จากนัน้ 

Check in เข้าท่ีพกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั หลบัฝันดีราตรีสวสัดิ์ … ZZzzz 
 

 

 

 

 
06.00 น. ต่ืนเช้า รับอากาศบริสทุธ์ิ ท าธุระสว่นตวัให้เรียบร้อย Check out เตรียมตวัออกเดนิทาง 

อิสระอาหารเช้า @ตลาดเมืองปายยามเช้า ให้ทา่นได้ถ่ายรูป กบับรรยากาศยามเช้าของเมืองปายกนั 
อยา่งสนกุสนาน 

08.30 น. เดนิทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกบัร้านกาแฟร้านดงั  

วันท่ีส่ี  ตลาดเมืองปายยามเช้า - Coffee In Love - สะพานประวัตศิาสตร์ - กาดทุ่งเกวียน –  
กรุงเทพฯ 



 

[พิมพท่ี์น่ี] 
 

เดนิทางไป สะพานประวัติศาสตร์ 
สะพานประวัติศาสตร์ ถูกสร้างข้ึนในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่ น เพือ่ใช้ข้ามแม่น ้าปายและล าเลียงเสบียงและ
อาวธุเข้าไปยงัประเทศพม่า หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ยติุลง อ าเภอปายจึงกลบัคืนสู่ความสงบสขุอีกครัง้หน่ึง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่
สะพานแห่งนีว่้า “สะพานประวัติศาสตร์” 

11.00 น. เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 
โดยแวะ อิสระอาหารกลางวัน ระหว่างทาง  

และแวะซือ้ของฝากคนทางบ้านท่ี กาดทุ่งเกวียน จ.ล าปาง 
เย็น  อิสระอาหารเยน็ ระหว่างทาง 

เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ (ประมาณเท่ียงคืน) โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 
 

สิน้สดุการให้บริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะ

ถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั  

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว 

3-6 พฤศจิกายน 2565 5,900 5,500 1,000 
10-13 พฤศจิกายน 2565 5,900 5,500 1,000 
17-20 พฤศจิกายน 2565 5,900 5,500 1,000 
24-27 พฤศจิกายน 2565 5,900 5,500 1,000 
02-05 ธนัวาคม 2565 6,200 5,900 1,200 
09-12 ธนัวาคม 2565 6,200 5,900 1,200 

30 ธันวาคม 2565 - 02 มกราคม 2566 6,200 5,900 1,200 
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รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

ลักษณะการเข้าพัก 

ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ทา่น ราคาทา่นละ 5,900 (ราคาเร่ิมต้น) 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อาย ุ4-11 ปี 5,500 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 5,500 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาท่านละ 5,200 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 1,000 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมื่อช าระคา่มดัจ าแล้วถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 

สว่นท่ีเหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 คา่ท่ีพกั 2 คืนพกัห้องละ 2-3 ทา่น  ( แอร์ + ทีวี + น า้อุน่) 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ 

 คา่ยานพาหนะท้องถ่ิน 

 คา่มคัคเุทศก์น าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจา่ยจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 
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สิ่งท่ีควรน าไป 

 เสือ้กนัหนาว หมวกและถงุมือ 
 รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 
 ครีมกนัแดด 
 ของใช้สว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กล้องถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีน่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัต้องช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 20 วนัถือว่าสละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได้ 
 

เงื่อนไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญัหากทา่นไมส่ามารถท่องเท่ียวได้ตามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไมใ่ช้บริการสว่นใดสว่นหนึง่พร้อมคณะทวัร์ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ด้วยเหตสุดุวิสยัเชน่การถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิก
หรือลา่ช้าของเท่ียวบนิภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุตัเิหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้รวมถึงเหตกุารณ์ทาง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัคืนเงิน 50% ของจ านวนเงินท่ีช าระมาแล้วในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
* การเล่ือนการเดนิทางต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ี 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู้  9 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู้  13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 10 ทา่น 
 

 


