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กาํหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 24-26 /27-29 / 30ก.ค.-01ส.ค.

สงิหาคม 06-08 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 20-22 / 27-29

กนัยายน 03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26

วนัแรก (1) กรงุเทพฯ - เชียงใหม่ - อทุยานแห่งชาติห้วยนํ้าดงั - ปาย
04.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4

เคารเ์ตอรส์ายการบนิไทย(เคาเตอร์ C) พรอ้มเจา้หน้าทีค่อยดแูลเชค็สมัภาระและบตัรทีน่ัง่บนเครือ่ง

07.00 น. ออกเดนิทางสูจ่.เชยีงใหม่ โดยสายการบนิไทยสไมล์ เทีย่วบนิที่ WE 168

08.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ จ.เชยีงใหม่ นําทา่นเดนิทางโดยรถตูสู้่ อ.ปาย จ.แมฮ่อ่งสอน (131 กม.)

นําทา่นเดนิทางสู่ ‘อุทยานแหง่ชาตหิว้ยน้ําดงั’ จดุชมววิบรรยากาศ มสีภาพป่าและธรรมชาตทิีส่มบรูณ์ ภเูขา

สงูชนัสลบัซบัซอ้น เป็นป่าตน้น้ําลาํธารทีส่วยงาม

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย หลงัอาหาร นําท่านชมชมและถ่ายภาพกบั ‘สะพาน

ประวัติศาสตร์ ’ ข้ามแม่ น้ํ าปาย ที่สร้างขึ้นสมัย

สงครามโลกครัง้ที่ 2 จากนัน้แวะชม ‘กองแลน’ หรอื

‘ปายแคนยอน’ (10 กม.) ปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีเ่กดิ

จากการทรุดตวัของดนิบนภูเขาสูง ที่ถูกกดัเซาะเป็น

ร่องลึกคล้ายหน้าผา ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง

มลีกัษณะคลา้ยแพะเมอืงผขีองจงัหวดัแพร่ และยงัเป็น

จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองปาย ‘วัดน้ําฮู’

เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมอืงปาย สกัการะ

‘หลวงพ่ออุ่นเมือง ’ พระพุทธรูปศักดิส์ ิทธิ ์ ที่ เ ป็น

ทีส่กัการะของชาวเมอืงปาย ในวดัยงัมพีระเจดยีส์ทีอง

ที่เรยีกว่าเจดยี์อฐัพิระสุพรรณกลัยา ซึ่งบรรจุอฐัพิระ

สุพรรณกลัยาอยู่อีกด้วย จากนัน้เขา้สู่ ‘หมู่บ้านสนัติ

ชล’ หมู่บ้านของชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนานที่อพยพ

เข้ามาตัง้บ้านเรอืนอยู่ในอ.ปาย ภายในบรเิวณศูนย์

วฒันธรรมจนียนูนาน จะมบีา้นดนิตัง้เรยีงรายเป็นบา้น

จาํลองวถิชีวีติของชาวบา้น และเปิดเป็นรา้นอาหารจนี

ยูนนาน รา้นขายชา รา้นจําหน่ายของทีร่ะลกึ จากนัน้

เดนิทางสู่ ‘วดัพระธาตุแมเ่ยน็’ วดัศกัดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงปาย

มานาน มเีจดีย์เก่าหรอืที่เรยีกว่า “เจดีย์พระธาตุแม่

เยน็” เป็นเจดยี์ทรงระฆงัสขีาวฐานกลม สูงประมาณ

3 เมตร โดดเดน่ทีย่อดฉตัรแบบเจดยีพ์มา่

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ // หลงัอาหาร อสิระใหท้่านเดนิเล่นทีถ่นนคนเดนิ ชาวเขา และ

ชาวบา้นในอาํเภอปายนําสนิคา้มาขายใหก้บันกัท่องเทีย่วไมว่่าจะเป็น เสือ้ผา้ รปูภาพ โปสการด์ ตลอดจน

ถงึรา้นอาหารและรา้นคา้มากมาย

ที่พกั : บา้นกระทิงรีสอรท์ หรอื ที่พกัระดบัใกล ้เคียง

 ทีพ่กัมาตรฐาน (2 คนื)

 รถตูป้รบัอากาศ VIP สาํหรบัคณะทา่น

 อาหารแบบเซท็เมนูจากรา้นทีเ่ราคดัเลอืกให้ สะอาด สด อรอ่ย คณุภาพดเียีย่ม

 มคัคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้าํนาญเสน้ทาง และบรกิารดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มคีวามรู้



วนัที่สอง (2) ม ่อนหยนุไหล - ปางอ ุ๋ง - ภโูคลน - สะพานซูตองเป้ - กะเหรี่ยงคอยาว

@บา้นห้วยเสือเฒ ่า - พระธาตดอยกองมู - ถนนคนเดิน

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั

05.00 นําท่านขึน้จุดชมววิแห่งใหม่ ‘ม่อนหยุนไหล’ สมัผสักบัทะเล

หมอกยามเชา้และแสงแรกของวนัเหน็ทะเลหมอกทีถู่กราย

ล้อมไปด้วยทวิเขาน้อยใหญ่และทศันียภาพบ้านเรอืนของ

เมอืงปายทีถ่กูปกคลมุดว้ยสายหมอก

07.30 บริการอาหารมื้อ เช้า ณ โรงแรมที่พัก // หลังอาหาร

เดนิทางสู่ ‘ปางอุ๋ง’ (117 กม.) อดตีเขาหวัโลน้และป่าเสื่อม

โทรม ที่มีการฟ้ืนฟูสภาพป่าและปลูกป่าขึ้น รวมถึงสร้าง

“อ่างเกบ็น้ําปางตอง (ปางอุ๋ง) ”ขึน้ตามแนวพระราชดาํรขิอง

ในหลวงรชักาลที่ 9 จนทําให้ทศันียภาพที่เป็นเอกลกัษณ์

สวยงามและมอีากาศทีเ่ยน็ตลอดทัง้ปี ชมทวิทศัน์ทีแ่วดลอ้ม

ไปด้วยทวิสนเรยีงราย แสงอาทติย์อ่อนๆ และสายหมอก

ที่ลอยปกคลุมเหนือผิวน้ําสวยงามน่าประทับใจเดินทาง

ไปยงั ภูโคลน’ (27 กม.) แหล่งน้ําแร่และโคลนธรรมชาติ

ที่มาจากสายน้ําแร่ใต้พื้นดินซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มี

ประโยชน์ต่อสุขภาพและผวิพรรณของมนุษย์ มเีวลาใหท้่าน

ไดท้ดลองสปาพอกผวิหน้าดว้ยโคลนธรรมชาตติามอธัยาศยั

*** (ค่าสปาโคลนไม่รวมในราคาทัวร์) ***จากนัน้แวะชม

‘สะพานซูตองเป้’ (10 กม.) สะพานที่เกดิจากความศรทัธา

และการร่วมแรงร่วมใจของพระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นนับว่า

เป็นสะพานไมไ้ผ่ทีย่าวทีสุ่ดในประเทศไทย มคีวามเชื่อกนั

ว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความ

ความสาํเรจ็ใดๆ กจ็ะพบกบัความสมหวงั

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย เดนิทางสู่ ‘หมู่บ้านห้วยเสอืเฒ่า’ (11 กม.) ชมวถิชีวีติและความเป็นอยู่ของชนเผ่าคอยาวซึ่งเป็นหมู่บ้าน

ชนเผ่าคอยาวทีอ่พยพลีภ้ยัสงครามเขา้มาอยู่ทีแ่ม่ฮ่องสอนมานาน โดยดาํรงชวีติ และวฒันธรรมแบบดัง้เดมิ

ภายในหมู่บ้านมีสถานที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ โดยสินค้าส่วนใหญ่ จะเป็นพวกผ้าทอ

เครื่องประดับ จากนัน้นําสมาชิกสักการะ “พระธาตุดอยกองมู” (12 กม.) ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมือง

แม่ ฮ่ อ ง สอน ถู ก ส ร้ า งขึ้ น อยู่ บนยอด เข าสู ง

กลางตัวเมือง ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมือง

แม่ ฮ่ อ ง ส อนที่ ถู ก โ อบล้ อมด้ ว ยภู เ ข า สู ง ชัน

ชม ‘วัดจองคําและวัดจองกลาง ’ สัญลักษณ์

ทางวฒันธรรมของไทใหญ่กลางเมอืงแม่ฮ่องสอน

ศนูยก์ลางของกจิกรรมทางวฒันธรรม และประเพณี

ของชาวแม่ฮ่องสอน สักการะวิหารหลวงพ่อโต

วดัจองกลาง ซึง่เป็นพระพทุธรปู องคใ์หญ่ทีส่ดุของ

แมฮ่อ่งสอนเพือ่ความเป็นสริมิงคล

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

ที่พกั : อิมพีเร ียล แม่ฮ่องสอน หรอื ที่พกัระดบัใกล ้เคียง



วนัที่สาม (3) แม่ฮ่องสอน - วนอทุยานถํา้แก้วโกมล - สวนสนบอ่แก้ว

อทุยานแห่งชาติออบหลวง - เชียงใหม่ - เดินทางกลบั

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั

หลงัอาหารเดนิทางสู่ ‘วนอุทยานถํ้าแกว้โกมล’

(42 กม.) ชมถํ้าทีม่ผีลกึแร่แคลไซคท์ีม่ลีกัษณะ

คลา้ยเกลด็หมิะทีม่คีวามใสกาวบรสิุทธิด์ูคลา้ย

เกลด็น้ําแขง็เกาะทัง้บรเิวณผนังถํ้า จดัว่าเป็น

ถํ้าทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของเมอืงไทย อกีทัง้

ยงัเป็นหน่ึงในถํ้าผลกึแรแ่คลไซตท์ีค่น้พบเพยีง

3 แห่งทัว่โลก คือพบที่ จีน ออสเตรเลียและ

ประเทศไทย

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย เดนิทางสู่ ‘สถานีทดลองปลกูพนัธุไ์มบ้่อแกว้’ หรอื ‘สวนสนบ่อแกว้’ (70 กม.) พืน้ทีท่ดลองปลกูสนภเูขาชนิด

ต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ นําพนัธุ์มาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลยี แอฟรกิาใต้ และ ไต้หวนั

เพื่อทดลองหาพันธุ์ที่เหมาะสมมาเป็นไม้เบิกนํา เพื่อปลูกบนป่าเสื่อมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ

แวะเดนิเล่นชมแนวป่าสนที่เรยีงราย เป็นทวิแถวทอดยาวในม่านหมอกปกคลุมรบักบัแสงอาทติย์บางๆ

ที่ส่องมาเกิดเป็นภาพโรแมนติกน่าประทับใจ จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติออบหลวง’

ชมช่องแคบเขาขาดที่มหีน้าผาหนิขนาบลําน้ํา

แม่แจ่ม ทําให้เกิดหุบเขาผาลึก โดยความลึก

ของหน้าผาวดัจากสะพานออบหลวงถึงระดบั

น้ําปกตปิระมาณ 32 เมตรความงามทีธ่รรมชาติ

สรา้งสรรค์ไวอ้ย่างสวยงามเบื้องล่างเป็นแม่น้ํา

ที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ซึ่งช่องเขานี้

มลีกัษณะเป็นผาสงูชนัสมควรแก่เวลา เดนิทาง

สู่ จ.เชยีงใหม่ (127 กม.)

19.30 น. นําทา่นออกเดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหม่

*** อาหารเยน็ อิสระตามอธัยาศยั ***

21.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที่ WE 167

22.50 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ



*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ

การจราจร การล่าชา้ของสายการบนิและสถานการณ์ในขณะนัน้ เพื่อความเหมาะและความปลอดภยัในการเดนิทาง

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้มคัคุเทศก์มีอํานาจตดัสินใจ ทัง้น้ีจะคํานึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผล

ประโยชน์ของหมูค่ณะเป็นสาํคญั ***

การเลือกที่น ัง่

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคา้ทีท่าํการจองและชาํระมดัจาํมาก่อน เลอืกทีน่ัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน

อตัราค่าบริการน้ีรวม

1. คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบุในรายการ

2. คา่รถปรบัอากาศ VIP นําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ

3. โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

4. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท

5. มคัคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่วใหค้วามรู้ ดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

6. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดัไป-กลบั กรงุเทพฯ-เชยีงใหม่ // เชยีงใหม่-กรงุเทพฯ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ

1 ใบ น้ําหนกั ตอ้งไมเ่กนิ 15 กโิลกรมั สาํหรบักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น้ําหนกัตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั / ทา่น

อตัราค่าบริการ

วนัเดนิทาง
ผูใ้หญ่

ราคาทา่นละ

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(มเีตยีงเสรมิ)

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(ไมม่เีตยีงเสรมิ)

พกัทา่นเดยีว

เพิม่ทา่นละ

02-04 ก.ค. 64 10,990 10,990 10,790 10,490 3,500

09-11 ก.ค. 64 10,990 10,990 10,790 10,490 3,500

16-18 ก.ค. 64 10,990 10,990 10,790 10,490 3,500

23-25 ก.ค. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 3,500

24-26 ก.ค. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 3,500

27-29 ก.ค. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 3,500

30 ก.ค.-01ส.ค. 64 10,990 10,990 10,790 10,490 3,500

06-08 ส.ค. 64 10,990 10,990 10,790 10,490 3,500

11-13 ส.ค. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 3,500

12-14 ส.ค. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 3,500

13-15 ส.ค. 64 10,990 10,990 10,790 10,490 3,500

20-22 ส.ค. 64 10,990 10,990 10,790 10,490 3,500

27-29 ส.ค. 64 10,990 10,990 10,790 10,490 3,500

03-05 ก.ย. 64 10,990 10,990 10,790 10,490 3,500

10-12 ก.ย. 64 10,990 10,990 10,790 10,490 3,500

17-19 ก.ย. 64 10,990 10,990 10,790 10,490 3,500

24-26 ก.ย. 64 10,990 10,990 10,790 10,490 3,500

*** เพียงจาํนวน 6 ท่านเท่านัน้ ออกเดินทาง ***



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม

1. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 %

2. คา่ทปิมคัคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมคัคเุทศกแ์ละคา่ทปิพนกังานขบัรถ ทา่นละ 400 บาท

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ และ การชาํระเงิน

1. กรุณาชําระค่ามดัจําทวัร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทําการนับจากวนัจอง พร้อมส่งสําเนาบตัรประชาชน

(ทีส่ะกดชือ่และนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชนํ้าสง่ประกนัการเดนิทาง) และหลกัฐานโอนเงนิ

2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 20 วนัทาํการ หรอืตามวนัเรยีกเกบ็เงนิทีร่ะบุ (การไม่ชาํระ

เงนิคา่มดัจาํหรอืชาํระไมค่รบ บรษิทัฯ มสีทิธยิกเลกิการจดัหรอืยกเลกิการเดนิทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงนิมดัจาํแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์ เกบ็ค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท

หากแจง้ ระหว่าง 15-8 วนัทําการ ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้บัลูกคา้จํานวน 50 % ของ

เงนิทีล่กูคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกว่า 8 วนัทาํการก่อนวนัเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้บั

ลกูคา้

2. กรณีทีม่กีารจองตํ่ากว่า 6 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีลู่กคา้ไดช้ําระไว้

แลว้ทัง้หมด

*** หมายเหตุ ***
 การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่จํานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจํานวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง

 รายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, เหตุการณ์

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึ

ประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัทีส่ดุ

 หากท่านไม่ไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มคณะ หรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอืส่วน

บรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได้

 กรณทีีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเน้ือสตัว์ หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้า

 ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหายหรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ

 การจดัทีน่ัง่บนรถบสัขึน้อยู่กบัลําดบัการจองและถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการเมื่อท่าน

ตกลงชาํระเงนิมดัจาํหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด

มาตรการการดแูลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19
 มกีารฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร

 ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

 ตอ้งมกีารตรวจวดัอุณหภมูกิ่อนเดนิทางและลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้ - ลงรถทกุครัง้

 ทีน่ัง่บนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ)
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