
 

 

 

 

 

 

 

[พิมพท์ี่น่ี] 
 

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

 
 แผนการเดินทาง 
 

 

 
19.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP รุ่นใหม ่มุ่งหน้าสู่ จ.

เชียงใหม่ 
20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้

ทัง้ส้ิน 
 
 

 

 

 

 

 

 
05.00 น. น าท่านเดนิทางถงึ จ.เชียงใหม่ ท าธุระส่วนตวั 

รบัประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดนิทางไป อทุยานแห่งชาติห้วยน ้าดงั ชมสุดยอด ทะเลหมอก ณ จดุชมวิวก่ิวลม 

08.30 น. น าท่านเดนิทางไป อ.ปาย ชม สะพานประวติัศาสตร ์
สะพานประวตัศิาสตร ์ถูกสรา้งขึน้ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น เพือ่ใชข้า้มแมน่ ้ าปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวุธ
เขา้ไปยงัประเทศพมา่ หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ยตุลิง อ าเภอปายจงึกลบัคนืสูค่วามสงบสขุอกีครัง้หนึง่ โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแต่สะพาน
แหง่น้ีว่า “สะพานประวตัศิาสตร์” 

  น าท่านเดนิทางไป วดัน ้าฮ ูนมสัการพระอุ่นเมอืง เพือ่เป็นสริมิงคล 
  น าท่านเดนิทางไป บ้านสนัติชล ศนูยว์ฒันธรรมจนียนูนาน สามารถชมบา้นดนิ ชมิชา และโลช้งิชา้  
  เดนิเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหาร 
  Check in เขา้ทีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทวี ี+ น ้าอุ่น) 
14.30 น. น าท่านเดนิทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกบัรา้นกาแฟรา้นดงั  
  น าท่านเดนิทางไป น ้าพรุ้อนท่าปาย  
  จากนัน้พาไปชมพระอาทติยต์ก และววิเมอืงปายยามเยน็ ณ วดัพระธาตุแม่เยน็ 

วนัแรก  กรงุเทพ ฯ - จ.เชียงใหม่ 

วนัท่ีสอง อทุยานแห่งชาติห้วยน ้าดงั (จดุชมวิวก่ิวลม) - อ.ปาย - สะพานประวติัศาสตรป์าย - วดัน ้าฮ ู
- บ้านสนัติชล - Coffee In Love - น ้าพรุ้อนท่าปาย - วดัพระธาตุแม่เยน็ – ถนนคนเดินปาย 



 

 

 

 

 

 

 

[พิมพท์ี่น่ี] 
 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ @ถนนคนเดินปาย ใหท้่านไดท้่องราตร ีชมิโรตหีลากรส ชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึมากมาย 
  จากนัน้ กลบัทีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั Good night … zzzzzz 
 
 
 

 

 

 
05.30 น. ตื่นเชา้ รบัอากาศบรสิุทธิ ์ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว พรอ้ม Check Out ออกจากทีพ่กั 

เดนิทางไป จดุชมวิวปางมะผา้ ชมทะเลหมอก และพระอาทติยข์ึน้ในยามเชา้ อ.ปางมะผา้  
จ.แม่ฮ่องสอน 

06.30 น. น าท่านเดนิทางไป จดุชมวิวจ่าโบ ่หรอื ชมุชนจ่าโบ่ อิสระอาหารเช้า @ชมุชนจ่าโบ 
จดุชมววิจา่โบ่ จดุชมววิแห่งใหมท่่ามกลางหมอกและขนุเขา สถานทีฮ่ติของวยัรุ่นทีต่อ้งแวะเวยีนกนัไปถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ 
นอกจากนัน้ยงัมก๋ีวยเตีย๋วหอ้ยขาทีเ่ป็นจดุเดน่ของทีน้ี่อกีดว้ย นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปจะตอ้งมโีอกาสไดล้องลิม่รส มเิช่นนัน้แล้วถอืว่าไป
ไมถ่งึอยา่งแน่นอน 

09.00 น. น าท่านเดนิทางต่อไปยงั ภโูคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาต ิ1 ใน 3 ของ
โลก ซึ่งอุดมไปดว้ยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลอืกซื้อผลติภณัฑ ์ตามอธัยาศยั 

11.00 น. เดนิทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไมไ้ผท่ีส่รา้งขึน้โดย พระภกิษุ สามเณร และชาวบา้นกงุไมส้กั โดย
สะพานแห่งนี้จะเชือ่มระหวา่ง สวนธรรมภูสมะ กบั หมู่บา้นกุงไมส้กั เพือ่ใหพ้ระภกิษุสามเณร เดนิ
บณิฑบาต และใหช้าวบา้นไดเ้ดนิขา้มสญัจรไปมาอกีดว้ย 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (3) ณ ร้านอาหาร จากนัน้ Check In เขา้ทีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
15.30 น. น าท่านเดนิทางไป วดัจองค าจองกลาง วดัแฝดทีเ่ปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์ทางวฒัธรรมของเมอืงไท

ใหญ่ และใหท้่านไดส้กัการะองคห์ลวงพอ่โต ทีจ่ าลองมากจากวดัสทุศัน์เทพวราราม 
กรุงเทพมหานคร จากนัน้น าทา่นไปนมสัการองค์ พระธาตุดอยกองมู ปชูนียสถานคู่บา้นคู่เมอืง
แม่ฮ่องสอน และชมทศันียภาพอนังดงามของเมอืงสามหมอกจากมุมสูง 

18.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็ (4) ณ ร้านอาหาร 
19.00 น. หลงัอาหาร อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน ในยามค ่าคนื ไดเ้วลานดัหมายน าทา่น 
  กลบัสู่ทีพ่กั ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั หลบัฝันดรีาตรสีวสัดิ ์
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม จดุชมวิวปางมะผา้ - จดุชมวิวจ่าโบ่ - ภโูคลน - สะพานซูตองเป้ - พระธาตุดอยกองมู – วดั
จองค าจองกลาง -  ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน 
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05.30 น. เดนิทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 ซึ่งเปรยีบเป็น Switzerland เมอืงไทย ทา่นจะไดพ้บ

กบัทวิสนรมิทะเลสาบ และแสงยามเชา้สทีอง เป็นภาพทีส่วยงามยิง่นกั ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
07.30 น. ออกเดนิทางสู่ บ้านรกัไทย รบัประทานอาหารเช้า (5) แบบยนูาน หลงัอาหาร อสิระในการเดนิเล่น 

ถ่ายรูปกบัววิทะเลสาบสวย ๆ บา้นดนิ พรอ้ม ชมิชารสเลศิ จากชาพนัธุด์ ีเชน่ ชาอู่หลง ชาชงิชงิ และช้
อปป้ิงกนัตามอธัยาศยั 

09.30 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ อ.แมล่าน้อย 
 รบัประทานอาหารกลางวนั (6) ณ ร้านอาหาร 
 หลงัอาหาร น าท่านออกเดนิทางสู่ อ.ฮอด จ. เชียงใหม่ 
 แวะถ่ายรูป ณ สวนสนบ่อแก้ว นามเิมอืงไทย ไม่ตอ้งบนิไปถงึเกาหล ีเป็นพืน้ทีท่ดลองปลูกสนภูเขา

ชนิดต่าง ๆ ทีก่รมอุทยานแห่งชาตฯิ น าพนัธุม์าจากต่างประเทศ เชน่ ออสเตรเลยี แอฟรกิาใต ้และ
ไตห้วนั เพื่อทดลองหาพนัธุท์ีเ่หมาะสมมาเป็นไมเ้บกิน า เพื่อปลูกบนป่าเสื่อมโทรมบนดอยทาง
ภาคเหนือ 

15.00 น. น าทุกทา่นเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ ตามเสน้ทาง ฮอด-ลี-้เถนิ (เสน้ทางขึน้ – ลงเขาคดเคีย้ว) 
ค ่า รบัประทานอาหารเยน็ (7) ณ ร้านอาหาร  

หลงัอาหารเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ถงึ กรงุเทพฯ (ประมาณต ี1) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

สิน้สุดการใหบ้รกิาร 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั

จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเด่ียว 

04-07 มถิุนายน 2563 7,500 7,200 1,200 
11-14 มถิุนายน 2563 7,500 7,200 1,200 
18-21 มถิุนายน 2563 7,500 7,200 1,200 
25-28 มถิุนายน 2563 7,500 7,200 1,200 
03-06 กรกฎาคม 2563 7,900 7,500 1,500 
09-12 กรกฎาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
16-19 กรกฎาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

วนัท่ีส่ี  ปางอุ๋ง - บ้านรกัไทย - สวนสนบ่อแก้ว - อ าเภอฮอด จ.เชียงใหม่ - กรงุเทพฯ 
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23-26 กรกฎาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
30-02 สงิหาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
06-09 สงิหาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
13-16 สงิหาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
20-23 สงิหาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
27-30 สงิหาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
03-06 กนัยายน 2563 7,500 7,200 1,200 
10-13 กนัยายน 2563 7,500 7,200 1,200 
17-20 กนัยายน 2563 7,500 7,200 1,200 
24-27 กนัยายน 2563 7,500 7,200 1,200 
01-04 ตุลาคม 2563 7,900 7,500 1,500 
08-11 ตุลาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
15-18 ตุลาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
22-25 ตุลาคม 2563 7,900 7,500 1,500 

29-01 พฤจกิายน 2563 7,500 7,200 1,200 
05-08 พฤจกิายน 2563 7,500 7,200 1,200 
12-15 พฤจกิายน 2563 7,500 7,200 1,200 
19-22 พฤจกิายน 2563 7,500 7,200 1,200 
26-29 พฤจกิายน 2563 7,500 7,200 1,200 
04-07 ธนัวาคม 2563 7,900 7,500 1,500 
10-13 ธนัวาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
17-20 ธนัวาคม 2563 7,500 7,200 1,200 
24-27 ธนัวาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

30 ธนัวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 7,900 7,500 1,500 
31 ธนัวาคม 2563 - 03 มกราคม 2564 7,900 7,500 1,500 

 
รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาข้ึนอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ ์
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 7,500 (ราคาเริม่ตน้) 
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เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต ่ากวา่ 4-11 ปี 7,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาทา่นละ 7,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่เีตยีง) ราคาท่านละ 6,500 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาทา่นละ 1,200 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 2 คนืพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  ( แอร ์+ ทวี ี+ น ้าอุ่น) 
• ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 7 มือ้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 
• ค่ายานพาหนะทอ้งถิน่ 
• ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัราน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

ส่ิงท่ีควรน าไป 

▪ เสือ้กนัหนาว หมวกและถุงมอื 
▪ รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
▪ ครมีกนัแดด 
▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 
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เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 20 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 20 วนัถอืวา่สละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได ้
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเชน่การถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆที่อาจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทุกกรณ ี
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณ ี
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 20 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้12 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้9 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 6 ท่าน 
 


