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1แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย4วัน 2คืน 

พักปาย 1คืน เมอืงแม่ฮ่องสอน 1คืน ราคา5,888 บาท เดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ2ช้ัน 

กาํหนดเดนิทางวันที ่30ธันวาคม  – 2มกราคม 2565 

ขอสงวนสทิธิบ์รษัิทฯเป็นผูจ้ดัสรรท่ีนั่งตามลาํดบัจองเท่านัน้  

 

 

17.00น.จุดนดัหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ท่ีบรษิัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัสมควรแก่เวลาออกเดินทางสู ่จงัหวดั

เชียงใหม่(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมง)อิสระใหท้กุทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 

 

 

เช้า เดินทางถึง จงัหวดัเชียงใหมแ่วะใหท้า่นไดท้าํธุระสว่นตวั บรกิารอาหารเชา้ 

(มือ้ท่ี 1)เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้ เดินทางสู ่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

แวะถ่ายรูป สะพานประวติัศาสตรท์า่ปาย ถกูสรา้งขึน้ในสมยั

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 แวะรา้นกาแฟเก๋ๆบรรยากาศดีท่ี คอฟฟ่ีอินเลฟิ 

อิสระซือ้เครื่องด่ืม ถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั กองแลนหรอื

ปายแคนยอน เกิดขึน้เองตามธรรมชาติจากการทรุดตวัของดินบนภเูขาสงู

ท่ีถกูกดัเซาะเป็นรอ่งลกึคลา้ยหนา้ผาติดตอ่กนัเป็นเวลานาน 

บ่าย บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 2)วดันํา้ฮู ประดิษฐานของเจา้พอ่อุ่นเมือง 

พระเศียรกลวง สว่นบนเปิดปิดไดแ้ละมีนํา้ขงัอยู ่มีน ํา้ซมึไหลออกมามีผูค้น

หลั่งไหลมาขอนํา้มนตไ์ปสกัการะ วดัพระธาตแุม่เย็น ดา้นหลงัโบสถ์

เป็นท่ีตัง้เจดียเ์ก่า จากจุดนีส้ามารถมองเห็นทิวทศันข์องอาํเภอปายไดท้ั่วทัง้บา้นเรอืนและทุง่นาสมควรแก่เวลานาํทา่น

เขา้สูท่ี่พกั 

เย็น นาํสู่ถนนคนเดินปาย มีของขายหลายอยา่งทัง้ของกิน ของท่ีระลกึ งานแฮนดเ์มด รา้นอาหารทอ้งถ่ิน อิสระอาหารคํ่า

ตามอธัยาศยัหมายเหต:ุ ถนนคนเดินปายเปิดบรกิารทกุวนัในช่วงหนา้หนาว ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน-กมุภาพนัธ ์และ

วนัศกุร-์เสารใ์นช่วงหนา้รอ้น และหนา้ฝนท่ีพกั:โรงแรม Diamond De Pai หรอืระดบัเทียบเทา่ 

วันที่1 จดนัดพบป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – เดินทางส่จงัหวัดเชียงใหม ่

วันที่2 เชียงใหม่ - ปาย – สะพานประวัติศาสตรท์่าปาย - คอฟฟ่ีอินเลิฟ - ปายแคนยอน – วัดนํ้าฮู - พระธาตุแม่เย็น – 

ถนนคนเดินปาย - พักปาย 



   
 

 

 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท่ี 3 )จุดชมวิวหยนุไหล เป็นจุดไฮไลทช์มวิวทะเล

หมอกเมืองปาย สามารถมองเห็นวิวทิวทศันข์องเมืองปายทัง้เมือง แวะจุด

ชมวิวทา่มกลางหมอกและขนุเขาท่ี จุดชมวิวดอยก่ิวลม ปาย-ปางมะผา้ 

บา้นจ่าโบ ่ ชุมชนเลก็ๆ อ.ปางมะผา้แวดลอ้มดว้ยขนุเขาและธรรมชาติ

แวะจุดชมวิวกิกอคอบา้นหว้ยเฮี๊ยะ ชมธรรมชาติ ทิวเขาท่ีเรยีงตอ่กนัอยา่ง

สวยงาม  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั  (มือ้ท่ี 4 )หมู่บา้นกะเหรี่ยงคอยาว หว้ยเสอืเฒา่

สามารถมาชมวิถีชีวิต และถ่ายรูปกบักะเหรี่ยงคอยาวได ้มีรา้นจาํหนา่ยของท่ี

ระลกึดว้ย วดัพระธาตดุอยกองม ูมีพระธาตเุจดียท่ี์สวยงาม 2 องค ์จากวดั

พระธาตดุอยกองมนีูส้ามารถมองเห็นภมิูประเทศและสภาพตวัเมือง

แม่ฮ่องสอนไดอ้ยา่งชดัเจน วดัจองคาํ จองกลาง เปรยีบเสมือนวดัแฝด ตัง้อยูใ่นกาํแพงเดียวกนั เม่ือมองจาก

ดา้นหนา้ วดัจองคาํ จะอยูด่า้นซา้ยมือ สว่นวดัจองกลางจะอยูท่างขวามือ  

เย็น บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 5)ท่ีพกั:โรงแรมใบหยก ชาเลต่ห์รอืระดบัเทียบเทา่ 

 

 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท่ี 6 )สมัผสัไอหมอกยามเชา้ ณ อ่างเก็บนํา้ ปางอุ๋ง 

เป็นอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญ่บนยอดเขาสงู รมิอ่างเก็บนํา้เป็นทิวสนท่ีปลกู

เรยีงรายกนั จนถกูขนานนามวา่สวิตเซอรแ์ลนดเ์มืองไทย หากโชคดีทา่น

สามารถเห็นดาราแหง่ปางอุ๋ง คือหงสด์าํ 2 คู ่และหงสข์าว 1 คูท่ี่อ่างเก็บนํา้ 

ในช่วงเชา้หงสม์กัจะมากินอาหารชมวิวบา้นรกัไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทย

เชือ้สายยนูนานขึน้ช่ือวา่ดินแดนโรแมนติกทา่มกลางสายหมอกท่ีรายลอ้ม

ดว้ยหบุเขาใหญ่มีอากาศเย็นสบายเกือบทัง้ปี  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั(มือ้ท่ี7) เดินทางกลบัสูจ่งัหวดัเชียงใหม่ (ระยะเวลาประมาณ2ชม.ครึง่) แวะรา้นของฝาก 

ไดเ้วลาพอสมควรนาํเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถโคช้ปรบัอากาศเดินทางกลบัสูก่ลบักรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

9ชั่วโมง ขึน้อยูก่บัการจราจร ณ วนัเดินทาง) 

 

 

 

วันที่3 จุดชมวิวหยุนไหล–ปางมะผ้า–แวะจุดชมวิวดอยก่ิวลม–บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮ๊ียะ– 

หมู่บ้านกะเหร่ียงคอยาวห้วยเสือเฒ่า–พระธาตุดอยกองมู–วัดจองกลาง วัดจองคาํ - พักแม่ฮ่องสอน 

วันที4่ ปางอุ๋ง -บ้านรักไทย  - เชียงใหม่ – ร้านของฝาก - กลับกรุงเทพฯ    



   
ขอสงวนสทิธ์ิบรษัิทฯเป็นผูจ้ดัสรรท่ีนั่งตามลาํดบัจองเทา่นัน้ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเด่ียว 

เดินทางคนเดียว เพ่ิม 

ท่ีนั่ง 

30 ธันวาคม-2มกราคม 65 5,888 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 30 

รายการทวัรส์ามารถสลบัเปลีย่นแปลงไดใ้นวนันัน้ๆตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบินการจราจร , 

การเดินทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกิดโรคระบาด เป็นตน้ 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

- สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจาํ ** 

- เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 หรอื ใบรบัรองผลการตรวจโควิด-19 

อัตราบริการนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศและคา่นํา้มนั 

• คา่บรกิารคนขบัรถ 

• คา่ท่ีพกั 2คืน หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทียบเทา่ 

- กรณีหอ้งพกัคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่มี ทางบรษิัทขอปรบัพกัแบบเตียงเด่ียวDBLแทน กรณีระบุพกัหอ้ง DBL 

มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มีขอปรบัพกั TWN แทนแทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตียงเสรมิ หรอืฟูกท่ีนอนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบท่ีพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

- ช่ือโรงแรมท่ีทา่นพกัทางบรษิัทจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง 

• คา่อาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุสาํหรบันกัทอ่งเท่ียวไทย 

• ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 

• เจา้หนา้ท่ีบรษิัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• คา่ประกนัอุบติัเหตตุามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบรษิัทฯประกนัภยัท่ี

บรษิัททาํไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับรษิัทประกนัชีวิต ทกุกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็และเอกสารรบัรอง

ทางการแพทย ์จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่รวมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสั่งซือ้ประกนัสขุภาพเพ่ิมไดจ้ากบรษิัท

ประกนัทั่วไป 

อัตรานีไ้ม่รวม 

• คา่มินิบารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

• คา่ประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

• คา่อาหารสาํหรบัทา่นท่ีทานเจ มงัสวิรติั และหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

• คา่ทิปไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาติ ชาํระเพ่ิมทา่นละ 800 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 



   
เงื่อนไขการจอง 

มดัจาํทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และชาํระเงินคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอืก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 

(การไม่ชาํระเงินคา่มดัจาํ หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ดัมีสทิธิยกเลกิ

การจองหรอืยกเลกิการเดินทาง)   

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร ์

• ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

• ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ(ถา้มี) 

• ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่15วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงินเต็มจาํนวน 

*กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์คืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ(ถา้มี) 

*คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่มดัจาํตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจาํเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ 

• กรุป๊คอนเฟิรม์เดินทางจะตอ้งมีผูเ้ดินทางขัน้ตํ่า25 ทา่น 

• บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเท่ียวบิน การลา่ชา้ของสายการบิน 

ภยัธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง คาํสั่งของเจา้หนา้ท่ีรฐั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อเหนือ 

• การควบคมุของทางบรษิัท หรอืคา่ใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทาํรา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิัทฯนอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบรษัิทฯกาํกบัเทา่นัน้ 

• ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงินบาทและคา่นํา้มนัท่ี

ไม่คงท่ี การปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว ้

• เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ 

ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตสํุาคญั: นักทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อย่างใดอยา่งหนึง่) 
-ฉีดวคัซนีโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี้ ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปุตนกิ ว,ีแอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม จอหน์
สนั แอนดจ์อหน์สนั อย่างนอ้ย1เข็ม (ไม่นอ้ยกว่า14วัน) หรอืวัคซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม  
-หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีารRT-PCRหรอืATK จากแล็บทีร่ับรอง (ไม่เกนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 
-หรอื ผูท้ีห่ายจากโควดิ-19มาแลว้ไม่เกนิ90วัน โดยใชใ้บรับรองแพทย ์ 
**ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งลงทะเบยีนในCM-CHANAกอ่นเขา้เชยีงใหม่ 24ชม.  และ สแกน QR Code สวัสดี
แม่ฮ่องสอน**  
มาตรการอาจมกีารอัพเดตเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยู่กบัรัฐบาลและมาตรการจังหวัด 

 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


