
 4 วนั 3 คืน แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง 

 

4 วนั 3 คืน แม่ฮอ่งสอน – ปาย – ปางอุง๋ 

 

 

 
บินตรง ไป- กลบั แม่ฮอ่งสอน โดย สายการบิน นกแอร ์ 

แม่ฮ่องสอน – วดัพระธาตุดอยกองมู – ตกับาตรเชา้ – ล่องเรือแม่น ้าปาย – กระเหรีย่งคอยาวบา้นปูแกง – ปางอุง๋  

ล่องแพชิลล์ๆ  – บา้นรกัไทย – โป่งน ้ารอ้นไทรงาม – ปาย – สะพานไมชู้ตองเป้ – พอกโคลนน ้าแร่ธรรมชาติ  

สะพานประวตัิศาสตร ์ปาย – ปายแคนยอน – ทะเลหมอกหยนุไหล – บา้นสนัติชล 

ก าหนดการเดนิทางปี 2564 ( เดินทางตัง้แต่ 6 ท่านข้ึนไป โดย รถตู ้VIP 8 ทีน่ัง่ พรอ้มไกดน์ าเที่ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 19,900 บาท :  22-25 ม.ค. 64 / 13-16 ก.พ. 64 / 19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64  

ราคา 23,900 บาท : 10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64 
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4 วนั 3 คืน แม่ฮอ่งสอน – ปาย – ปางอุง๋ 
วนัแรก  กรุงเทพ – แม่ฮ่องสอน – พระธาตุดอยกองมู – ชมพระอาทิตยต์ก – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน 

 

11.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศกไ์ดท้ี่ เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบินนกแอร ์อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบินดอน

เมอืง สมัภาระน า้หนกั 20 กก. ส าหรบัโหลด และ ถอืขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.  

13.05 น. ออกเดนิทางสู่แม่ฮ่องสอน โดย เที่ยวบนิ DD8214 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.55 ช ัว่โมง)  

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิแม่ฮ่องสอน น าท่านรบัสมัภาระ จากนัน้น าท่านขึ้นรถปรบัอากาศ 

 น าท่านสกัการะวดัพระธาตุดอยกองมู วดัศกัดิ์สิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของชาวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมาชา้นาน พระธาตุเจดีย ์มี

ศิลปะอนังดงาม เป็นเจดียท์รงเครื่องแบบมอญ ประดบัลวดลายปูนปัน้ มีฐานแปดเหลี่ยมซอ้นสามช ัน้ บริเวณฐาน

ดา้นล่างประดบัดว้ยซุม้พระ ตามทิศทัง้แปด   จากวดัพระธาตุดอยกองมู จะสามารถมองเห็นภูมิประเทศและเมือง

แม่ฮ่องสอนไดอ้ย่างชดัเจนและสวยงาม อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่

รา้นกาแฟ Before Sunset Coffee เพื่อชมพระอาทิตยต์กดิน ซึ่งนบัเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพที่สวยงามยิ่งของจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 

 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (แบบขนัโตก) 

 หลงัอาหารค า่ ใหท้่านไดเ้ดนิเล่น เลอืกซื้อของฝาก ณ ถนนคนเดิน แม่ฮ่องสอน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศการ

ขายสนิคา้พื้นเมอืง ของฝากและหลากหลายผลติภณัฑท์ี่ชาวบา้นน ามาวางขาย ณ ถนนคนเดนิแห่งเมอืงแม่ฮ่องสอน 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว Imperial Mae Hong Son Resort Hotel****  หรือเทียบเท่า  

หมายเหตุ : หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าใหก้บัคณะ 

 

วนัที่สอง  ตกับาตรเชา้ – ล่องเรือแม่น ้าปายสู่บา้นกระเหรี่ยงคอยาวปูแกง – ปางอุง๋ – บา้นรกัไทย  

 

05.30 น. น าท่านสมัผสัประสบการณ์การตกับาตรยามเชา้ พรอ้มเดมิชมตลาดเชา้  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
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น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือบา้นหว้ยเดื่อ ที่ห่างจากตวัเมอืง เพียง 15 นาที  รบัเสื้อชูชีพ แลว้ลงเรือหางยาวนัง่ได ้ประมาณ 

8 ท่านต่อล  า น าท่านสมัผสัประสบการณ์นัง่เรือหางยาวล่องแม่น า้ปาย เพื่อเดนิทางสู่หมู่บา้นกะเหรี่ยงคอยาว บา้นหว้ยปู

แกง  ชมวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่หาชมไดย้ากแลว้ในปจัจุบนั เรือจะแล่นตามล าน า้ปาย ใหเ้ราไดซ้ึมซบั

บรรยากาศสองฝัง่แม่น า้ปาย ที่เขยีวขจีไปดว้ยตน้ไมใ้บหญา้ นัง่เรือมาประมาณ 25 นาท ีก็ถึง หมู่บา้นกะเหรี่ยงคอยาว 

บา้นหว้ยปูแกง เมื่อถึงท่าเรือบา้นหว้ยปูแกง ดา้นหนา้ก็จะมีป้ายชื่อหมู่บา้น ใหเ้ราไดแ้วะถ่ายรูป จากนัน้ก็สามารถเดิน

ตรงเขา้ชมหมู่บา้น ส าหรบัชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่น่ี ไดอ้พยพมาจากประเทศเมยีนมาร ์มาต ัง้รกรากไดก้ว่า 30 ปีแลว้ ซึ่ง

ชาวบา้นที่น่ีก็จะประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และท างานฝีมือขายใหก้บันกัท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งที่นกัท่องเที่ยวที่เดนิทางมา

ที่น่ีสนใจกนัมาก ก็คือ หญิงชาวกะเหรี่ยงที่สวมใส่ห่วงทองเหลอืงไวร้อบคอ หลายช ัน้ จนท าใหดู้ว่าคอยาวขึ้น จึงเรียก

กนัว่า ชาวกะเหรี่ยงคอยาว นัน่เอง นบัว่าเป็นสิ่งที่หาดูไดย้ากในปจัจุบนั เน่ืองจากวถิีชีวติเปลี่ยนแปลงไป แต่ชาวบา้น

ที่น่ี ก็ยงัคงใส่ชุดของชนเผ่า ปลูกบา้นในลกัษณะที่ยกสูง และคงสภาพวถิชีีวติแบบดัง้เดมิไว ้อสิระใหท้่านเก็บภาพความ

น่ารกัของชนพื้นเมืองกะเหรี่ยงคอยาว และ เลอืกซื้อสนิคา้พื้นบา้นจากฝีมือชาวบา้นไดต้ามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน า

ท่านเดนิทางกลบัท่าเรือ 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ปางอุง๋ ระหว่างทางแวะภูโคลนหรือ ภูโคลน คนัทรี คลบั ปจัจุบนัเป็นที่รูจ้กักนัดีในแง่ของสถานที่

ท่องเที่ยวและการใหบ้ริการดา้น สุขภาพ และความงามดว้ยโคลนและน า้แร่ธรรมชาติแก่นกัท่องเที่ยวผูม้าเยือน โดย

ไดร้บัการส่งเสริมและสนบัสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบรรจุไวใ้นโครงการ UNSEEN IN THAILAND 

และSPA IN PARADISE สุดยอด 1 ใน 50 สปาอีกดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อผลติภณัฑ ์หรือลองพอกหนา้ดว้ย

โคลนจากแหล่งน า้แร่ธรรมชาติแห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางต่อสู่ปางอุง๋ มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่าโครงการพระราชด าริปาง

ตอง 2 ตัง้อยู่ที่บา้นรวมไทย ต าบลหมอจ าแป่ โครงการน้ีเกิดขึ้นจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช โดยพระองคม์ีพระประสงคจ์ะฟ้ืนฟูสภาพป่าและระบบนิเวศบริเวณอ่างเก็บน า้ป่าตองและฝางปางอุง๋ 

เพราะในอดีตสถานที่แห่งน้ีถูกบุกรุกพื้นที่เพื่อตดัไมท้ าลายป่ามาเป็นเวลานาน เมื่อสภาพป่าและระบบนิเวศกลบัมา

สมบูรณ์อีกครัง้ ปางอุ ๋งก็ไดก้ลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งส าคัญของแม่ฮ่องสอน จนไดร้บัการขนานนามว่า 

“สวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทย”  น าท่านล่องแพชมววิและบรรยากาศโดยรอบของปางอุง๋ จากนัน้น าท่านเยี่ยมชมสวนปางอุง๋

ของโครงการพระราชด าริที่มีจดัแสดงพืชพรรณต่างๆ ที่กลมกลนืกบัสภาพภูมิประเทศบนที่สูง เป็นยาแผนไทยและให ้
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ประโยชน์ทางดา้นอาหาร เช่น อะโวคาโด บว๊ย สาลี ่พลบั นอกจากน้ียงัมโีซนสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมืองหนาว เช่น ไฮ

เดรนเยีย พวงแสด และกุหลาบไวใ้หถ้่ายรูปสวยๆ ดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่บา้นรกัไทย (เดินทางประมาณ 25 

นาที)  หมู่บา้นชาวจีนยูนนาน ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินต ัง๊” บา้นรกัไทยอยู่สูงจากระดบัน า้ทะเล กว่า 

1,776 เมตร ท าใหพ้ื้นที่ เหมาะสมอย่างยิ่งกบัการปลูกชาพนัธุด์ ีและพชืเมอืงหนาว ทวิทศันข์อง หมู่บา้นโอบลอ้มไปดว้ย

ทวิเขา แมกไมท้ี่ อุดมสมบูรณ์ บา้นรกัไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและขาหมูหม ัน่โถว คลา้ยกบัดอย

แม่สลอง รายลอ้มดว้ยหุบเขาใหญ่ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นเก็บภาพววิสวยๆภายในหมู่บา้น 

 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ พรอ้มเมนูพเิศษ ขาหมูยูนนาน และหม ัน่โถว 

 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั ตา้เหล่าซือ, ชาสารกัไท, บา้นรกัไทย *** หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ : หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าใหก้บัคณะ 

 

วนัที่สาม  บา้นรกัไทย – สะพานชูตองเป้ – ปาย – ปายแคนยอน – ถนนคนเดินปาย 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม พรอ้มอสิระใหท้่านไดอ้ิ่มเอมกบัธรรมชาติในหมู่บา้นรกัไทย 

09.00 น. น าท่านสู่สะพานชูตองเป้ สะพานไมไ้ผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (ระยะทาง 32 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 

นาที)  เป็นสะพานที่เกิดจากความศรทัธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นกุงไมส้กั ที่ต่างก็ช่วยกนั

สรา้งขึ้นเพือ่ใหพ้ระภิกษุสงฆแ์ละชาวบา้น  ที่อยู่อกีฝัง่ไดใ้ชส้ญัจรไปมาระหว่างหมู่บา้นไดส้ะดวกยิ่งขึ้น  ความสวยงาม

คลาสสิกเป็นเอกลกัษณ์ของสะพานที่พาดผ่านทุ่งนา โอบลอ้มดว้ยหุบเขาและสายหมอกคลอเคลา้แสงอาทิตยใ์นยาม
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เชา้  รวมถงึภาพนกัท่องเที่ยวที่เฝ้ารอใส่บาตร เป็นภาพเสน่หใ์นยามเชา้ที่หลายคนต่างหลงใหล  อยากจะมาเยอืนสะพาน

ไมแ้ห่งศรทัธาน้ีสกัครัง้หน่ึง 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองปาย (ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) น าท่านแวะแช่น า้แร่รอ้น ณ น า้พรุอ้น

ไทรงาม น า้พุรอ้นแห่งน้ีเป็นบ่อน า้ที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติ น า้ใสสีเขียวมรกตมอีุณหภูมิอุ่นๆ เหมาะแก่การนัง่แช่ผ่อน

คลายเป็นที่สุด ไดเ้วลาน าท่านสู่กองแลน หรือ ปายแคนยอน ค าว่ากองแลนมาจากภาษาพื้นเมือง กอง หมายถึง ถนน 

เสน้ทางที่ใชส้ญัจร ส่วนแลน หมายถงึ ตวัตะกวด (ตวัเงนิตวัทอง) พอมารวมกนัเป็น กองแลน หมายถึง เสน้ทางสญัจร

ของตะกวดที่แคบและเล็ก กองแลนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการถูกกดัเซาะของลมและฝน 

จนกลายเป็นทางเสน้เลก็ๆบนสนัเขา ท่ามกลางภูเขาสลบัซบัซอ้น และบรรยากาศที่สวยงามคลา้ยกบัแพะเมืองผีที่แพร่ 

สามารถเดินส ารวจเสน้ทางไดเ้ป็นวงกลม ชมความสวยงามไดโ้ดยรอบแบบ 360 องศา เป็นไฮไลทย์อดฮิตอนัดบัตน้ๆ

ของคนมาเที่ยวปาย ส าหรบัดูพระอาทติยข์ึ้นและตกในที่เดยีวกนั และยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่องปาย อนิ เลฟิ 

ถงึขนาดมป้ีายมาตัง้เป็นที่ระลกึไวใ้หน้กัท่องเที่ยวไดม้าถ่ายรูปเล่นแบบเก๋ๆ  ไดเ้วลาน าท่านเดินเล่น ณ ถนนคนเดนิปาย 

อสิระใหท้่านเก็บภาพและเลอืกซื้อของฝากของที่ระลกึไดต้ามอธัยาศยั 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกัระดบั4 ดาว Riverie Siam Resort Hotel**** หรือเทียบเท่า  

หมายเหตุ : หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าใหก้บัคณะ 
 

วนัที่สี่ ปาย – บา้นสนัติชล – สะพานประวตัิศาสตร ์
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่บา้นสนัติชล หมู่บา้นจีนยูนนาน ที่ไดค้วามรูส้กึเหมอืนไปเที่ยวเมอืงจีน ดา้นในจะมบีา้นดนิที่ต ัง้เรียงราย

อยู่ในหุบเขา เป็นสไตลจ์ีนยูนนานทัง้หมด ซึ่งเป็นรา้นน า้ชา รา้นขายของทัง้ของกินและของใช ้รวมไปถึงเครื่องรางต่างๆ 

อกีดว้ย ไฮไลทท์ี่พลาดไม่ไดเ้ลยก็คือ การไปลองโลช้ิงชา้ไม ้อิสระใหท้่านไดเ้ที่ยวชมและถ่ายภาพตามอธัยาศยั จากนัน้

น าท่านแวะถ่ายรูปสะพานประวตัิศาสตร์ปาย แลนดม์าร์กที่หา้มพลาดเมื่อไปเที่ยวปาย นอกจากจะเป็นจุดเดินเที่ยว

สวยๆ แลว้ ตรงน้ีก็เป็นที่เที่ยวซึ่งมปีระวตัิศาสตรส์ าคญัอยู่ดว้ยในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2  เพราะจุดน้ีเป็นจุดส าคญัที่
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ทางกองทพัญี่ปุ่นล  าเลยีงเสบยีงอาหาร และยุทโธปกรณ์ต่างๆ เพือ่เขา้สู่ประเทศพม่าในขณะนัน้ แต่ทุกวนัน้ีก็เป็นที่เที่ยว

ถ่ายรูป ชมววิแม่น า้ปายกนัไดแ้บบเพลนิๆ เป็นอกีหนึ่งเสน่หข์องปายที่ตอ้งไปสมัผสัใหไ้ด ้
 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

13.00 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู่สนามบนิแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพ ธรรมชาติและความสวยงามของ

หุบเขาแห่งเมอืงแม่ฮ่องสอน 

16.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิดอนเมอืงโดยสายการบนิ DD8215 (ใชเ้วลาบนิ 1.40 ช ัว่โมง)    

17.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ (BON VOYAGE)  
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4 วนั 3 คืน แม่ฮอ่งสอน – ปาย – ปางอุง๋ 
ราคา 19,900 บาท :  22-25 ม.ค. 64 / 13-16 ก.พ. 64 / 19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64  

ราคา 23,900 บาท : 10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64 
 

อตัราค่าบริการ   ม.ค. - พ.ค. 2564 สงกรานต ์และ วนัแรงงาน 2564 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เดก็อายุมากกว่า 11 ปี

บริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

19,900 23,900 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 4,000 5,000 

เด็กอายุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง 13,900 17,900 

ไม่เอาต ัว๋เครื่องบนิหกัคืน 3,500 5,000 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึ้น – ลง ตามราคาน า้มนัที่ปรบัขึ้นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรบั 

และที่มเีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

▪ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

▪ กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

▪ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถอืขึ้นเครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานี้รวมถงึ 

▪ ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัช ัน้นกัท่องเที่ยวโดยสายการบนินกแอร ์(กระเป๋าเดนิทาง น า้หนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

▪ ค่าภาษสีนามบนิ,ค่าภาษนี า้มนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

▪ ค่าประกนัภยัการเดนิทางอุบตัิเหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท  

▪ ค่าที่พกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) 

▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 

▪ น า้ดื่มบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 

▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

▪ ค่าทปิพนกังานขบัรถ/ไกด ์

 

อตัรานี้ไม่รวมถงึ 

▪ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเครื่องดื่มมนิิบาร ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุ 

▪ ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จา่ย 3% 
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กรณียกเลิก  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ,  

ค่าโรงแรม, ค่าต ัว๋รถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดร้บัทราบ  

(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดอืน ก่อนการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนัก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50% + ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนัก่อนการเดนิทาง ยดึค่าทวัร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ้่าย 100%  

 

หมายเหตุ : 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบนิ  การนดั

หยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบตัิเหตุ  ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ท ัง้น้ีจะค านึงและรกัษาผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 

 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่าย

ส่วนต่างที่สายการบนิเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลกิ

การเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ (ในกรณีที่ต ัว๋

เครื่องบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ัน้ๆ 

ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บริษทัฯไม่

สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกีย่วขอ้งกบัต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได  ้

▪ เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม  ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่ง

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที่จะถอืขึ้นเครื่องบนิ เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่

ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเครื่องบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถทุี่เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครีม โลชัน่ น า้หอม ยาสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ โดย

จะอนุญาตใหถ้อืขึ้นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อ

เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 
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▪ หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เที่ยวบนิ จึงสามารถน าขึ้นเครื่องได ้และหา้มมรี่องรอย

การเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 15 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy 

Class Passenger ซึ่งขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก 

น า้หนกักระเป๋าเดนิทางเกินกว่าที่สายการบนิก าหนด 

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมัและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 

ส าหรบัหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรบัหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบั

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

▪ ของมค่ีาทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะไม่รบัผิดชอบ 

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันัน้ท่านตอ้งระวงั

ทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 



จัดท ำเส้นทำงท่องเท่ียวโดยบริษัท Holiday Center     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขำย 

 4 วนั 3 คืน แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง 10 | 10 

 

 

แบบฟอรม์การส ารองที่นัง่  

4 วนั 3 คืน แม่ฮอ่งสอน – ปาย – ปางอุง๋ 
 

ก าหนดการเดนิทางปี 2564 ( เดินทางตัง้แต่ 6 ท่านข้ึนไป โดย รถตู ้VIP 8 ทีน่ัง่ พรอ้มไกดน์ าเที่ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 19,900 บาท :      22-25 ม.ค. 64    13-16 ก.พ. 64   19-22 มี.ค. 64   2-5 เม.ย. 64  

ราคา 23,900 บาท :      10 – 13 เม.ย. 64   11-14 เม.ย. 64   1-4 พ.ค. 64 

 

ล าดบัที่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอรโ์ทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที่ 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 


