
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เดินทาง : วนัที ่5 – 7 ธนัวาคม 63 ( วนัพ่อ ) 

ทุ่งดอกบวัตอง 1 ปีมีแค่ครั้งเดียว!! 

วนัแรก    กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – “ทุ่งดอกบวัตอง” - น ้ าตกแม่สุรินทร ์- วดัจองค า    

                ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน - ท่ีพกัตวัเมืองแม่ฮ่องสอน 

 

 

03.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิดอนเมือง เคาเตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย ( FD ) 

ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

บริการ SNACK BOX (1)  

05.10 น. เดินทางสู่ สนามบนิเชียงใหม่ โดยเทีย่วบนิ FD 3416 ( แอร์เอเชีย ) 

06.25 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่  หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้ นน าท่านเดินทาง                            

สู่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  เพ่ือไปชม “เทศกาลทุ่งบวัตองบาน 2563”  เทศกาลก าหนด

จัดข้ึน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธนัวาคม 2563   
 

เทีย่ง  ระหว่างเดินทางแวะ รบัประทานอาหารกลางวนั (2) 
 

“ทุ่งดอกบวัตองบนดอยแม่อูคอ” พร้อมใจกันบานสะพร่ังสีเหลืองสดใส ปกคลุมทั่วทั้งหุบ

เขา มีพ้ืนที่กว่า 500 ไร่ บนความสงูประมาณ 1,600 เมตร จากระดับน า้ทะเล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                         ( หมายเหต ุ: การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ บริษัทฯ ไม่สามารถก าหนดได้ ) 
 

 

นบัเป็นทุ่งดอกบัวตองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ซึง่จะบานจนเต็มหุบเขา ช่วงกลางเดือน

พฤศจิกายน - ตน้เดือนธนัวาคม บนดอยแม่อูคอ มีจุดชมวิวและศาลาชมวิวที่นักท่องเที่ยว

สามารถมองเหน็ทุ่งดอกบัวตองได้รอบ 360 องศา  นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความดงามงาม

ของทุ่งดอกบัวตอง ทุ่งดอกสเีหลืองทั่วหุบเขาแล้ว ในเทศกาลนี้ยังมีการจ าหน่ายสนิค้า OTOP 

สินค้าเกษตร และอาหารพ้ืนเมือง รวมถึงการแสดงดนตรีพ้ืนบ้านของคนท้องถิ่น เพ่ือ

เสริมสร้างให้บรรยากาศสนุกสนานเป็นพิเศษอกีด้วย  จากนั้นน าท่านเดินทางไปชมธรรมชาติ

ที่งดงาม “น ้ าตกแม่สุรินทร”์ ได้ช่ือว่าเป็นน า้ตกที่สูงที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย มีความสูง

อยู่ที่ประมาณ 200 เมตร ต้ังอยู่ในอุทยานแห่งชาติน า้ตกแม่สุรินทร์ นักท่องเที่ยวสามารถขับ

รถเข้าไปจอดได้เลย และเดินต่อไปตามเส้นทางอกีหน่อยกจ็ะถึงที่หมาย ธรรมชาติและผืนป่า

ในอุทยานมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก จุดชมน ้าตกก็บรรยากาศดี สามารถเห็น

กระแสน า้ที่ไหลตกจากหน้าผากระทบช้ันหินด้านล่างได้อย่างชัดเจน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน น าท่านไปสกัการะขอพรเป็นสิริมงคล “วดัจอง

ค า” เป็นวัดที่ถูกสร้างข้ึนเป็นแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอยู่คู่เมืองสามหมอกมา

นานนับร้อยปีจนได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2527 ใกล้ๆ กับวัด

จองค ามีวัดอีกแห่งหน่ึงที่สร้างข้ึนไว้อยู่เคียงคู่กัน ได้แก่ “วดัจองกลาง”วัดทั้งสองแห่งนี้ มี

ลักษณะคล้ายกับวัดแฝดเนื่องจากตั้งอยู่ภายในเขตก าแพงแก้วเดียวกัน โดยเมื่อเราหันหน้า

เข้าหาตัววัดกจ็ะเหน็ “วัดจองกลาง” อยู่ทางด้านขวามือ และ “วัดจองค า” อยู่ทางด้านซ้ายมือ

จากนั้นเดินทางไป “ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน” เป็นถนนคนเดินสายเลก็ๆ สั้นๆ โดยแบ่งเป็น 

2 โซนหลักด้วยกัน คือ โซนขายอาหารบริเวณริมหนองจองค า และโซนขายสินค้าทั่วไป 

จุดเด่นของถนนคนเดินน้ีคือสินค้าพ้ืนบ้านไม่ว่าจะเป็น อาหารและของที่ระลึกต่างๆ ริมทาง

ฝั่งวัด กจ็ะคึกคักไปด้วยเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่มาจับจองน าของมาวางขายมีทั้งอาหารพ้ืนเมือง

(อาหารไทยใหญ่) อาหารเหนือ อาหารไทย และของกนิอื่นๆ และในยามค ่าคืนท่านจะได้เหน็

ความงดงามของแสงไฟที่ประดับประดารอบๆ วัดจองค า ที่สวยงามมากๆ 

 

                ( หมายเหตุ : ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนจะเร่ิมเปิดตั้งแต่ 15 ตุลาคม 63 – 15 มี.ค 64   

                    หากมีการเปลีย่นแปลงการเปิดปิดตลาดก่อนก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถก าหนดได ้)  

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
 

โรงแรมทีพ่กั : ม่อนจองค าวิว หรือ เทียบเท่า ** ย่านถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน** 



 

 

 

 

วนัท่ีสอง ชมวิว@บา้นจ่าโบ – กว๋ยเต๋ียวหอ้ยขา – ปายแคนยอน – ถา่ยรูปสวยๆ 

                กบัสะพานประวติัศาสตร ์- พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย – เขา้ท่ีพกั 
 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (–3) 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป อ.ปางมะผา้ เพ่ือไปแหล่งท่องเที่ยวช่ือดัง “บ้านจ่าโบ่” ช่ือของ

ชุมชนเลก็ๆ ในอ าเภอปางมะผ้า “ ไฮไลทข์องที่น้ี คือ การน่ังถ่ายภาพห้อยขาที่ร้านก๋วยเต๋ียว 

แถมได้ชมทะเลหมอกสวยๆ เหมือนน่ังกินก๋วยเต๋ียวบนสวรรค์เลยที่เดียว” จึงเป็นเหตุผล

หลักที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวหลายคนน่ังรถผ่านโค้งมาพันกว่าโค้งเพ่ือเดินทางมาสัมผัส

บรรยากาศที่นี้  นอกจากชมวิวธรรมชาติ วิวภูเขาที่สวยงามแล้ว แล้วยังมีวิถีชีวิตชนเผ่าที่

น่าสนใจ อสิระให้ท่านได้ถ่ายรูปบรรยากาศตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั กว๋ยเต๋ียวหอ้ยขาบา้นจ่าโบ่  (4) 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “กองแลน” หรือปายแคนยอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนเอง

ตามธรรมชาติจากการถูกกัดเซาะของลม

และฝน จนกลายเป็นทางเส้นเลก็ๆบนสัน

เขา ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน และ

บรรยากาศที่สวยงามคล้ายกับแพะเมืองผี

ที่ จ.แพร่  “กองแลน” ถือเป็นไฮไลทย์อด

ฮิตอนัดับต้นๆของคนมาเที่ยวปาย ส าหรับ

ดูพระอาทิตย์ข้ึนและตกในที่เดียวกัน และ

ยังเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์เรือ่งปาย 



 

 

อิน เลิฟ ถึงขนาดมีป้ายมาตัง้เป็นทีร่ะลึกไวใ้หน้กัท่องเทีย่วไดม้าถ่ายรูป  จากนั้นน าท่านไปชม 

“สะพานประวติัศาสตรป์าย” สะพานโครง

เ ห ล็ ก สี เ ขี ย ว เ ข้ ม  ข้ า ม ล า น ้ า ป า ย 

เปรียบเสมือนประตูสู่อ าเภอปาย เช่ือมถนน

จาก เ ชี ย ง ให ม่ เ ข้ า สู่  อ .ป าย  ส ะพาน

ประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งนี้  กย็ังได้รับความ

สนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน อ.ปาย ถือ

เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของปาย จากนั้นน า

ท่านเดินทางไป “พระธาตุแม่เยน็” ถือเป็น

วัดศักด์ิสิทธิ์คู่เมืองปายมาเป็นเวลาช้านาน แต่ไม่มีประวัติแน่ชัดว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยใด

และใครเป็นผู้สร้าง ส่วนเจดีย์พระธาตุแม่เยน็เป็นเจดีย์ทรงระฆังฐานกลม สูงประมาณ 3 

เมตร มียอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า ถัดมาจากส่วนของวิหาร ยังมีที่ประดิษฐานของ “พระพุทธ

โลกุตระมหามุนี” พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ที่โดดเด่นเหน็แต่ไกล อิสระให้ท่านถ่ายรูปตาม

อธัยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางไป  “ถนนคนเดินปาย” ได้เร่ิมต้นจากชาวเขาและชาวบ้านใน

อ าเภอปายน าสินค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึกมาขายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ จากแผงสินค้าเลก็ๆ 

ต่อมาเร่ิมมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาจับจองพ้ืนที่การขายกันมากข้ึน จนท าให้เกิดเป็นถนนคนเดิน

ปาย ปัจจุบันถนนคนเดินปาย ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในถนนแห่งนี้ มีของขาย อาทิ 

เสื้อผ้า ของกนิ ของที่ระลึก งานแฮนด์เมด อาหารท้องถิ่น ฯลฯ  
 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ( เพือ่ใหท่้านไดม้ีเวลาชอ้ปป้ิงถนนคนเดินปายเต็มที ่) 
 

โรงแรมทีพ่กั : โรงแรมลิลู ปาย (Lilu Hotel Pai) ** ย่านถนนคนเดินปาย ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

วนัที่สาม ชมวิวหมอกสวยๆยามเชา้ ณ จุดชมวิวม่อนหยุนไหล – หมู่บา้นสนัติชล 

                เดินทางกลบัเชียงใหม่ - ซ้ือของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ –กรุงเทพฯ 
 

 จากนั้นน าท่านไปแวะชมวิว “จุดชมวิวม่อนหยุนไหล” เป็นจุดชมหมอกสุดประทบัใจ เพราะ

บนจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมืองปายแบบ 180 องศา และสาย

หมอกที่รวมตัวกันเป็นก้อนไหลเหมือนด่ังสายน ้า ท่ามกลางหุบเขาในอ าเภอปายได้อย่าง

งดงาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางข้ึนไปจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล เพ่ือรับอากาศ

บริสทุธิ์ในยามเช้าและรอชมแสงแรกแย้มจากดวงอาทติย์อนัอบอุ่นในยามเช้า   
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (6) 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “หมู่บา้นสนัติชล” เป็นหมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานของ

ชาวเขาเช้ือสายจีนยูนนานที่อพยพเข้ามาต้ัง

บ้านเรือนอยู่ในเมืองไทยของเรา  และ

ปัจจุบันกไ็ด้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว

คล้ายกับหมู่บ้านรักไทยนั่นเอง มองไปเรา

จะเหน็บ้านดินตั้งเรียงรายอยู่ในหุบเขาเป็น

สไตล์จีนยูนนานทั้งหมด  ทางเข้าจะมีมังกร

สีสดพันอยู่บนเสาซ่ึงตั้ งบนเนินหินสีเข้ม 

ส าหรับด้านในจะเป็นบ้านดินสวยๆ สีตัด

กบัท้องฟ้า และหุบเขาอย่างสวยงามมาก  
 



 

 

.......น. ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ จากนั้นน าท่านแวะซ้ือ “ซ้ือของฝากรา้น

วนสันนัท”์ อาทิ แคปหมู น า้พริกอ่อง แหนมหมู  ขนมไทย ผลไม้อบแห้งต่างๆ ชา เมล็ด

กาแฟ ฯลฯ  
 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (7) 
 

 

19.30 น. เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ น าท่านเชค็อนิตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระ  
 

21.45 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน FD3428  ( สายการบนิแอรเ์อเซีย) 
 

23.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

------------------------------ 

** เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถอื

ว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

 

อตัราค่าบริการ :  
 

ก าหนดการเดินทาง ราคา / ท่าน  พกัเดีย่วเพิม่ สายการบนิ 

วนัท่ี 05 – 07 ธนัวาคม 63 ( วนัพ่อ ) 9,999 1,200 แอรเ์อเชีย ( FD ) 

**ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมค่าทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้** 

 

อตัรานี้ รวม  

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ไป – กลบั  

 น ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง ( FD 15 ก.ก. ) 

 รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน 

 ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าที่พัก 2 คืน ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

 



 

 

อตัรานี้ ไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

 ค่าทิปไกด ์( ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้)  

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) 
 

เงือ่นไขในการจองและการยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทวัร์อาจมีการปรับข้ึน ทั้งนี้  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน 

2. ยกเลิกทวัร ์ก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงทีเ่กิดข้ึน อาท ิค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน , ค่า

มัดจ ารถตู้ ,ค่ามัดจ าโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ    

3. ยกเลิกทวัร ์นอ้ยกว่า 15 วนัยดึเงินค่าทวัร ์100% ( เนือ่งจากทุกอยา่งมกีารจ่ายขาดแลว้ )  

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนดบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลือ่นการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 45 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถ

เล่ือนการเดินทางได้ 
 

การช าระเงิน 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง ท่านละ 5,000 บาท  

2. ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 

3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 
 

หมายเหตุ  

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาที่ออกเดินทาง ท าให้ท่านตก   

ทริปท่องเทีย่ว  ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 



 

 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  
 

    

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 

 


