
 

 

 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก  

พกัห้อง 2-3 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

10-12 ธนัวาคม 2563 13,999 บาท 1,800 บาท 

25-27 ธนัวาคม 2563 12,999 บาท 1,500 บาท 
31 ธนัวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 14,999 บาท 1,800 บาท 



 

 

 แผนการเดินทาง 10-12 / 25-27 / 31 ธนัวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 

 

 
 

05.00 น. จุดนัดพบ : ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสาร 2 ชั้น 3 เที่ยวบินภายในประเทศ 

06.50 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดย สายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD8302 (06.50-08.00) 

08.00 น. เดินทางถึง จงัหวดัเชียงใหม่ น าท่านออกเดินทางดว้ยรถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ 

รบัประทานอาหารเชา้ (1) ณ รา้นอาหาร 

   น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ อ.ปาย เมื่อเดินทางถึง อ.ปาย น าท่านชม สะพานประวตัิศาสตร ์

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (2) ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเดินทางไป วดัน ้าฮู นมสัการพระอุ่นเมือง เพ่ือเป็นสิริมงคล 

จากน้ันท่านเดินทางไป บา้นสนัติชล ศูนยว์ฒันธรรมจีนยูนนาน ท่านสามารถชมบา้นดิน ชิมชา และ

โลชิ้งชา้ เดินเล่น ถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยั 

15.30 น. Check in เขา้ท่ีพกั ณ ไดมอนดว์ิลเลจ @ปาย หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

   พกัหอ้งละ 2 ท่าน (แอร ์+ ทีว ี+ น า้อุ่น) 

16.00 น. น าท่านเดินทางไป Coffee In Love ใหท่้านถ่ายรูปกบัรา้นกาแฟรา้นดงั 

   จากน้ันน าท่านเดินทางไป น ้าพุรอ้นท่าปาย  

  ต่อดว้ยพาไปชมวิวเมืองปายยามเย็น และพระอาทิตยต์ก ณ วดัพระธาตแุม่เยน็ 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ @ถนนคนเดินปาย ใหท่้านไดท่้องราตรี ชิมโรตีหลากรส ชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกมากมาย 

  จากน้ันกลบัท่ีพกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั Good night … zzzzzz 

 

 

 

 

05.30 น. ต่ืนเชา้รบัอากาศบริสุทธ์ิ ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว  

น าท่านเดินทางไปยงั จุดชมวิว ทะเลหมอกหยุนไหล ชมทะเลหมอก และพระอาทิตยข์ึ้ น  

ใหเ้วลา ถ่ายรูปกนัพอสมควร จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

   รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของที่พกั 

  หลงัอาหารเก็บสมัภาระพรอ้ม Check out ออกจากท่ีพกั 

น าท่านเดินทางไป จุดชมวิวปางมะผา้ อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 

จากน้ันท่านเดินทางไป จุดชมวิวจา่โบ่ หรือ ชุมชนจา่โบ่ 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (4) ณ รา้นอาหาร  

บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซ่ึงเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก  

ซ่ึงอุดมไปดว้ยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ตามอธัยาศยั 

วนัแรก  กรุงเทพ ฯ - จ.เชียงใหม่ - อ.ปาย - สะพานประวตัิศาสตรป์าย - วดัน ้าฮู - บา้นสนัตชิล -  

Coffee In Love - น ้าพุรอ้นท่าปาย - วดัพระธาตแุม่เยน็ - ถนนคนเดินปาย 

 

วนัที่สอง       จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - จุดชมวิวปางมะผา้ - จุดชมวิวจา่โบ่ - ภูโคลน – สะพานซูตอง   

                   เป้ - พระธาตดุอยกองมู - วดัจองค า วดัจองกลาง -  ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน 



 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไมไ้ผ่ท่ีสรา้งขึ้ นโดย พระภิกษุ สามเณร และ 

ชาวบา้นกุงไมส้ัก โดยสะพานแห่งน้ีจะเช่ือมระหว่างสวนธรรมภูสมะ กับหมู่บ ้านกุงไมส้ัก เพ่ือให้

พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต และใหช้าวบา้นไดเ้ดินขา้มสญัจรไปมาอีกดว้ย 

 

จากน้ัน Check in เขา้ท่ีพกั ณ Imperial Mae Hong Son Hotel หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

   เก็บสมัภาระ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

15.30 น. น าท่านเดินทางไป วดัจองค า วดัจองกลาง วดัแฝดท่ีเปรียบเสมือนสญัลกัษณท์างวฒัธรรมของเมืองไท

ใหญ่ และใหท่้านไดส้กัการะองคห์ลวงพ่อโต ท่ีจ าลองมากจากวดัสุทศัน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร  

จากน้ันน าท่านไปนมัสการองค์ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมืองแม่ฮ่องสอน และชม 

ทศันียภาพอนังดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง 

 

 

 

 

 



 

 

 

18.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็ (5) ณ รา้นอาหาร 

19.00 น. หลงัอาหาร อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน ในยามค า่คืน  

   ไดเ้วลานัดหมาย น าท่านกลบัสู่ท่ีพกั ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั หลบัฝันดีราตรีสวสัด์ิ 

 

 
 

 

05.30 น. เดินทางไป ปางอุง๋ โครงการพระราชด าริปางตอง 2 ซ่ึงเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่านจะไดพ้บ 

กบัทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเชา้สีทอง เป็นภาพท่ีสวยงามยิ่งนัก ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

วนัที่สาม ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - จ.เชียงใหม่ - พระธาตุดอยสุเทพ - วดัพระธาตุดอยค า -  
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 



 

 

07.30 น. ออกเดินทางสู่ บา้นรกัไทย รบัประทานอาหารเชา้ (6) แบบยูนาน หลงัอาหาร อิสระในการเดินเล่น  

ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวย ๆ บา้นดิน พรอ้มชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และ    

ชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั 

 

09.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ อ.ปาย 

    รบัประทานอาหารกลางวนั (7) ณ รา้นอาหาร 

   หลงัอาหาร น าท่านออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ 

น าท่านเดินทางไป พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในเชียงใหม่ ซ่ึงมีความโดดเด่น 

เร่ิมตั้งแต่ทางข้ึนพระธาตุเป็นบรรไดนาค 7 เศียร ก่อปูนภายในวดัจะพบเจดียท์รงเชียงแสน ฐานสูง ย่อ

มุมระฆังทรงแปดเหล่ียม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชั้น ซ่ึงก่อสรา้งตามศิลปะลา้นนา อีกทั้งยงัเป็นจุดชมวิว

ของเมืองเชียงใหมไ่ดอ้ยา่งชดัเจน 



 

 

   น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตดุอยค า ขอพรพระทนัใจ ชมวิวเมืองเชียงใหม่ 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินจงัหวดัเชียงใหม่ 

21.30 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD8325 (21.30-22.25) 

22.25 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ********  

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ทางบริษทัจะถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก  

พกัห้อง 2-3 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

10-12 ธนัวาคม 2563 13,999 บาท 1,800 บาท 

25-27 ธนัวาคม 2563 12,999 บาท 1,500 บาท 
31 ธนัวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 14,999 บาท 1,800 บาท 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น ตัว๋เคร่ืองบิน
ท่ีใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้(ท่านจะไดรั้บท่ีนัง่แบบสุ่มเท่านั้น) 

 น ้ าหนกัสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่
เกิน 7 กิโลกรัม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พร้อมน ้ามนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีว ี+ น ้าอุ่น)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 7 ม้ือ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ามคัคุเทศก ์1 ท่าน น าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและ

ข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรค
ประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การ
บาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการ
ทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม , จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึด
พาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม*์* 



 

 

 ค่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผูเ้ดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่านั้น!!!  
 

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 
× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3 % ในกรณทีีลู่กค้าต้องการใบเสร็จรับเงินทีถู่กต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอ
สงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่าน้ัน 

 

เง่ือนไขการท าการจอง และช าระเงิน 

1. ในการจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่งส าเนาประ
ประชาชน ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 20 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
 

การยกเลกิการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ ( โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิ ค่ามดัจ าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน , ค่า
โรงแรมท่ีพกั  ) 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% (จากราคาทวัร์ท่ีซ้ือ โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิ มดัจ า
ค่าบริการ ตัว๋เคร่ืองบิน , โรงแรม , รถโคช้ , ร้านอาหาร ) 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทวัร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีมคัคุเทศกเ์ดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ  
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

 

 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบร่ืน และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  

 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ  

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 
    ** ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั ** 
 
 


