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2TH001: ทวัรป์าย ปางอุง๋ แมฮ่อ่งสอน 4 วนั 2 คนื (VAN) 

 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

19.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพรา้ว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับ

อากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชยีงใหม ่

20.00 น. ลอ้หมนุ !! หากมาชา้เกนิกวา่นี ้ทา่นจะตกทรปิ และไมส่ามารถเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 
 

 

 

 

 

 

 

05.00 น. น าท่านเดินทางถงึ จ.เชยีงใหม่ ท าธุระส่วนตัว 

รบัประทานอาหารเชา้ (1) ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเดินทางไป อทุยานแหง่ชาติหว้ยน้ าดงั ชมสุดยอด ทะเลหมอก ณ 

จดุชมววิกิว่ลม 

08.30 น. น าท่านเดินทางไป อ.ปาย ชม สะพานประวตัศิาสตร ์

สะพานประวัติศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อ

ใช้ข้ามแม่น้ าปายและล าเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 

2 ยุติลง อ าเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้

ว่า “สะพานประวัติศาสตร์” 

  น าท่านเดินทางไป วดัน้ าฮ ูนมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล 

  น าท่านเดินทางไป บา้นสนัติชล ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สามารถชม

บ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า  

  เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (2) ณ รา้นอาหาร 

วนัแรก  กรงุเทพ ฯ - จ.เชยีงใหม ่

วนัทีส่อง อทุยานแหง่ชาติหว้ยน้ าดงั (จดุชมววิกิว่ลม) - อ.ปาย - สะพาน

ประวตัศิาสตรป์าย - วดัน้ าฮ ู- บา้นสนัตชิล - Coffee In Love - น้ าพรุอ้นทา่

ปาย - วดัพระธาตแุมเ่ยน็ – ถนนคนเดนิปาย 
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  Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย พักห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + 

ทีวี + น้ าอุ่น) 

14.30 น. น าท่านเดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง  

  น าท่านเดินทางไป น้ าพรุอ้นทา่ปาย  

  จากนั้นพาไปชมพระอาทิตย์ตก และววิเมืองปายยามเย็น ณ วดัพระธาตุ

แมเ่ย็น 

เยน็  อสิระอาหารเยน็ @ถนนคนเดนิปาย ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลาก

รส ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย 

  จากนั้น กลับที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย Good night … zzzzzz 

 

 

 

 

 

 

05.30 น. ต่ืนเช้า รับอากาศบริสุทธ์ิ ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว พร้อม Check 

Out ออกจากที่พัก 

เดินทางไป จดุชมววิปางมะผา้ ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นในยาม

เช้า อ.ปางมะผา้  

จ.แมฮ่อ่งสอน 

06.30 น. น าท่านเดินทางไป จดุชมววิจา่โบ่ หรือ ชมุชนจา่โบ ่อสิระอาหารเชา้ @

ชุมชนจา่โบ 

จุดชมวิวจ่าโบ่ จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานที่ฮิตของวัยรุ่นที่ต้องแวะเวียน

กันไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นอกจากนั้นยังมีก๋วยเต๋ียวห้อยขาที่เป็นจุดเด่นของที่นี้อีกด้วย 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจะต้องมีโอกาสได้ลองลิ่มรส มิเช่นน้ันแล้วถือว่าไปไม่ถึงอย่างแน่นอน 

09.00 น. น าท่านเดินทางต่อไปยัง ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซ่ึงเป็นแหล่ง

บ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซ่ึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอก

โคลน และเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย 

11.00 น. เดินทางไป สะพานซตูองเป ้สะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นโดย พระภิกษุ 

สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก โดยสะพานแห่งนี้จะเชื่อมระหว่าง สวน

วนัทีส่าม จดุชมววิปางมะผา้ - จดุชมววิจา่โบ ่- ภโูคลน - สะพานซตูองเป ้- 

พระธาตดุอยกองม ู– วดัจองค าจองกลาง -  ถนนคนเดนิ จ.แมฮ่อ่งสอน 
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ธรรมภูสมะ กับ หมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต 

และให้ชาวบ้านได้เดินขา้มสัญจรไปมาอีกด้วย 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (3) ณ รา้นอาหาร จากนั้น Check In เข้าที่

พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

15.30 น. น าท่านเดินทางไป วดัจองค าจองกลาง วัดแฝดที่เปรียบเสมือน

สัญลักษณ์ทางวัฒธรรมของเมืองไทใหญ่ และให้ท่านได้สักการะองค์

หลวงพ่อโต ที่จ าลองมากจากวดัสุทัศน์เทพวราราม 

กรุงเทพมหานคร จากนั้นน าท่านไปนมัสการองค์ พระธาตดุอยกองมู ปู

ชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอันงดงามของ

เมืองสามหมอกจากมุมสูง 

18.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็ (4) ณ รา้นอาหาร 

19.00 น. หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถนนคนเดนิ จ.แมฮ่อ่งสอน ในยาม

ค่ าคืน ได้เวลานัดหมายน าท่าน 

  กลับสู่ทีพ่ัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ 

 

 

 

05.30 น. เดินทางไป ปางอุง๋ โครงการพระราชด าริปางตอง 2 ซ่ึงเปรียบเปน็ 

Switzerland เมืองไทย ท่านจะได้พบกบัทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยาม

เช้าสีทอง เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก ให้เวลาถ่ายรปูกันพอสมควร 

07.30 น. ออกเดินทางสู่ บา้นรกัไทย รบัประทานอาหารเชา้ (5) แบบยนูาน หลัง

อาหาร อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับววิทะเลสาบสวย ๆ บ้านดนิ 

พร้อม ชิมชารสเลิศ จากชาพันธ์ุดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และช้อปปิ้ง

กันตามอัธยาศัย 

09.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ อ.แมล่านอ้ย 

 รบัประทานอาหารกลางวนั (6) ณ รา้นอาหาร 

 หลังอาหาร น าท่านออกเดินทางสู่ อ.ฮอด จ. เชยีงใหม ่

 แวะถ่ายรปู ณ สวนสนบอ่แกว้ นามิเมืองไทย ไม่ต้องบินไปถึงเกาหลี 

เป็นพื้นที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ น า

พันธ์ุมาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และไต้หวัน เพื่อ

ทดลองหาพันธ์ุที่เหมาะสมมาเป็นไม้เบิกน า เพื่อปลูกบนป่าเสื่อมโทรมบน

วนัทีส่ี ่  ปางอุง๋ - บา้นรกัไทย - สวนสนบอ่แกว้ - อ าเภอฮอด จ.

เชยีงใหม่ - กรงุเทพฯ 
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ดอยทางภาคเหนือ 

15.00 น. น าทุกท่านเดินทางกลับ กรงุเทพฯ ตามเส้นทาง ฮอด-ลี้-เถิน (เส้นทางขึ้น 

– ลงเขาคดเคี้ยว) 

ค่ า รบัประทานอาหารเยน็ (7) ณ รา้นอาหาร  

หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึง กรงุเทพฯ (ประมาณตี 1) โดย

สวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

สิ้นสุดการให้บริการ 

*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบรษิัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่

ทา่นละ 

เดก็อาย ุ4-11 

ป ี 

ราคาทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

03-06 กรกฎาคม 2563 7,900 7,500 1,500 

09-12 กรกฎาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

16-19 กรกฎาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

23-26 กรกฎาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

30-02 สิงหาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

06-09 สิงหาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

13-16 สิงหาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

20-23 สิงหาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

27-30 สิงหาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

03-06 กันยายน 2563 7,500 7,200 1,200 

10-13 กันยายน 2563 7,500 7,200 1,200 

17-20 กันยายน 2563 7,500 7,200 1,200 

24-27 กันยายน 2563 7,500 7,200 1,200 
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01-04 ตุลาคม 2563 7,900 7,500 1,500 

08-11 ตุลาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

15-18 ตุลาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

22-25 ตุลาคม 2563 7,900 7,500 1,500 

29-01 พฤจิกายน 2563 7,500 7,200 1,200 

05-08 พฤจิกายน 2563 7,500 7,200 1,200 

12-15 พฤจิกายน 2563 7,500 7,200 1,200 

19-22 พฤจิกายน 2563 7,500 7,200 1,200 

26-29 พฤจิกายน 2563 7,500 7,200 1,200 

04-07 ธันวาคม 2563 7,900 7,500 1,500 

10-13 ธันวาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

17-20 ธันวาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

24-27 ธันวาคม 2563 7,500 7,200 1,200 

30 ธันวาคม 2563 - 02 

มกราคม 2564 
7,900 7,500 1,500 

31 ธันวาคม 2563 - 03 

มกราคม 2564 
7,900 7,500 1,500 

 

 

รายละเอยีดอัตราคา่บรกิาร 

 

ลกัษณะการเขา้พกั 

ราคาขึน้อยูก่บัชว่งเทศกาล และวนัหยดุนกัขัตฤกษ ์
ราคา 

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 7,500 (ราคาเริ่มต้น) 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต่ า

กว่า 4-11 ปี 
7,200 
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เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาทา่นละ 7,200 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่าน

ละ 
6,500 

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ 1,200 

เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 2,000 บาท 
*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถอืว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วัน 

 

อัตรานีร้วม 

• ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ ามันและคนขับน าเที่ยวตลอดการ

เดินทาง 

• ค่าที่พัก 2 คืนพกัห้องละ 2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีวี + น้ าอุ่น) 

• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 ม้ือ 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

• ค่ายานพาหนะท้องถิ่น 

• ค่ามัคคุเทศก์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 

 

อัตรานีไ้มร่วม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกัณทีจ่า่ย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 

 

สิง่ทีค่วรน าไป 

▪ เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ 

▪ รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 

▪ ครีมกันแดด 

▪ ของใช้ส่วนตัว 

▪ ยาประจ าตัว 
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▪ กล้องถา่ยรูป 

เงือ่นไขการจองและส ารองทีน่ัง่ 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของ

ราคาเต็ม 

2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธ์ิและไม่สามารถ

เรียกเงินมัดจ าคืนได้ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทราบลว่งหน้า 

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเปน็ส าคัญหากท่านไม่

สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่ก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้

บริการส่วนใดสว่นหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วน

นั้นคืนได้ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย

เช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าชา้ของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้น

ตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทาง

การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้

เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทางของทา่น 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจ านวนเงินที่ช าระมาแล้วใน

ทุกกรณ ี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินค่าทัวรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้น

จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 



 

[พิมพท์ี่น่ี] 
 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีี่ 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต่ ากว่า 30 ท่าน 

2. รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต่ ากว่า 8 ท่าน 

3. รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต่ ากว่า 6 ท่าน 
 


