
 

 

 



 

 

เชยีงใหม ่– แม่ฮ่องสอน 
เชยีงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน บา้นรกัไทย 4 วัน 3 คืน 

โดยสายการบนิ THAI LIONAIR (SL)  
 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

10 – 13 ก.พ. 66 14,900.- 4,500.- 

09 – 12  ม.ีค. 66 14,900.- 4,500.- 

29 เม.ย. - 02 พ.ค. 66 16,900.- 4,500.- 

25 – 28 พ.ค. 66 14,900.- 4,500.- 

08 - 11 มิ.ย. 66  14,900.- 4,500.- 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนแ์ละคนขับรถรวม 500 บาท/ท่าน/ทรปิ 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค่า โรงแรมทีพ่ัก 

1 สนามบินดอนเมอืง - เชยีงใหม ่(SL506 : 06.05-07.20) - 
ปาย แมฮ่อ่งสอน - วัดพระธาตแุมเ่ยน็ - ถนนคนเดินปาย 

   โยมา โฮเทล ปาย 

2 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - หมูบ่า้นจนียูนานสนัติชล - 

 วัดน้าฮู - บ้านรกัไทย 
   ชาสารีสอร์ท 

3  ปางอุ๋ง - สะพานซูตองเป้ - วดัจองค า จองกลาง - 
พระธาตดุอยกองม ู 

   โรงแรมอิมพเีรียล แมฮ่่องสอน 

4 หมูบ่า้นกะเหรี่ยงคอยาว - จุดชมวิวก่ิวลม - ห้วยน้าดัง -
เชยีงใหม ่- สนามบินดอนเมอืง (SL519 : 22.00-23.15) 

    



 

 

วันแรก สนามบนิดอนเมือง - เชยีงใหม่ (SL506 : 06.05-07.20) –  

ปาย แม่ฮ่องสอน – วัดพระธาตุแม่เยน็ – ถนนคนเดินปาย 

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยไลอ้อน

แอร ์เคาน์เตอรท์ี่ 11-12 โดยมีเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับ และท าการเช็คอินท่ีเคาน์เตอร์สายการบิน 

โดยเตรียมบัตรประชาชน, พาสปอร์ต หรือบขับข่ี ในการเช็คอินเดินทาง 

06.05 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเท่ียวบิน SL506 

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินเชยีงใหม่ จากน้ันออกเดินทางสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่1) 

 เดินทางถึง อ.ปาย จากน้ันน าท่านชมสะพานประวัติศาสตรท่์าปาย 

 

 วัดพระธาตุแม่เย็น ซ่ึงมีพระพุธรูปองค์ใหญ่บนยอดเขา และท่านยังสามารถชมวิวเมืองปายพร้อม

พระอาทิตย์ตกได้อีกด้วย 

เย็น  อิสระรบัประทานอาหารเย็นทีถ่นนคนเดินปาย  

 ให้ท่านได้เดินเล่นช็อปป้ิงได้ท่ีถนนคนเดินปาย จากน้ันน าท่านกลับเข้าท่ีพัก 



 

 

 

ทีพ่ัก โยมา โฮเทล ปาย หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่อง จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล – หมู่บา้นจนียูนานสันติชล – วัดน้าฮู – 

บา้นรกัไทย 

05.00 น. น าท่านไปเท่ียวจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ึนท่ีสวยงาม

ของอ าเภอปาย 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่2) 

 น าท่านเช็คเอ้าท์จากท่ีพัก จากน้ันน าท่านไปเท่ียวชม หมู่บ้านจีนยูนานสันติชล ชิมชาข้ึนช่ือ และช็

อปป้ิงของฝากต่างๆ มากมาย  

 นมัสการสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ี วัดน้าฮู นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ท่ีมีความพิเศษตรงพระเศียรจะมีน้าขังอยู่

ตลอดเวลา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่3) 



 

 

 หลังอาหารกลางวัน น าท่านออกเดินทางไปบ้านรักไท (ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

 เดินทางถึง บ้านรกัไทย น าท่านเช็คอินเข้าท่ีพัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ช็อปป้ิงของฝาก OTOP 

ของชุมชน เดินเล่นชมวิวหมูบ้านรักไทย 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่4) 

ทีพ่ัก ชาสารสีอรท์ หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่าม ปางอุ๋ง – สะพานซูตองเป้ – วัดจองคํา จองกลาง – พระธาตุดอยกองมู 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่5) 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งช่าติปางอุ๋ง ท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติท่ีคล้ายกับประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ท่านสามารถล่องแพชมความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมค่าล่องแพ) 

 



 

 

 แวะเท่ียวชมสะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไม้ยาวประมาณ 500 เมตร มีความเช่ือว่า หากได้มายืนอยู่

กลางสะพานแล้วอธิฐานขอพร ก็จะพบกับความสมหวัง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่6) 

 น าท่านไปชม วัดจองคํา – จองกลาง ซ่ึงเป็นวัดแรกของแม่ฮองสอน มีศิลปะแบบพม่าผสมไทยใหญ่ 

ซ่ึงแปลกตากว่าวัดในจังหวัดอ่ืนๆ ของภาคเหนือ 

 จากน้ันน าท่านสักการะพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมา

ช้านาน และยังมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่7) 

ทีพ่ัก โรงแรมอิมพเีรยีล แม่ฮ่องสอน หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่ี ่ หมู่บา้นกะเหรีย่งคอยาว – จุดชมวิวก่ิวลม – ห้วยน้าดัง – เชยีงใหม่ – 

สนามบนิดอนเมือง (SL519 : 22.00-23.15) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่8) 

 หลังจากเช็คเอ้าท์ น าท่านไปหมู่บ้นกะเหรีย่งคอยาว ให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูป และช็อปป้ิงสินค้าของ

ฝากพื้นเมืองของชาวกะเหรี่ยง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่9) รา้นก๋วยเตีย๋วจ่าโบ่ปางมะผ้า 

 จากน้ันน าท่านแวะจุดชมวิวก่ิวลม ให้ท่านพักปล่ียนอิริยาบถ ถ่ายรูปกับวิวธรรมชาติสวยๆ 

 จากน้ันเดินทางไปเท่ียวชมอุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง ชมวิวสวยๆ และถ่ายรูปกับธรรมชาติท่ี

สวยงาม 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่10) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเชยีงใหม่ 

22.00 น. น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ  โดยเท่ียวบินท่ี SL519 

23.15 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ 



 

 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

เชยีงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน บ้านรกัไทย 4 วัน 3 คืน 

โดยสายการบิน THAI LIONAIR (SL) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว 

10 – 13 ก.พ. 66 14,900.- 4,500.- 

09 – 12  ม.ีค. 66 14,900.- 4,500.- 

29 เม.ย. - 02 พ.ค. 66 16,900.- 4,500.- 

25 – 28 พ.ค. 66 14,900.- 4,500.- 

08 - 11 มิ.ย. 66  14,900.- 4,500.- 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 

 
ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม  

500 บาท/ท่าน/ทรปิ 
 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED 

แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทน

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน  

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน 

ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมน้ันๆ 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของ

กรมธรรม์ 

*เง่ือนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง

เจ้าหน้าท่ี ** 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 10  กิโลกรัมต่อท่าน 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 

3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

4. ค่าภาษีน้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน 

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 500 บาท/ทริป/ท่าน 

6. ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และอาหารส าหรับมุสลิม 

7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 



 

 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนท่ีบริษัทก าหนด ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิร์มเดินทางก่อนทุกคร้ัง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหาก

ไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

3. การช าระค่าบริการ 

3.1 กรุณาช าระมัดจ า เต็มจ านวนค่าทัวร์   

4. กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

6. การยกเลิกการเดินทาง 

***เง่ือนไขการยกเลิกทัวรเ์ป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทีย่วและมัคคุเทศก์*** 

6.1 แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

6.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา ส่วนท่ีเหลือ 50% หัก 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 

6.3 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินท้ังหมด 

6.4 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

 


