
 

 

 

4 วนั 3 คืน เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน 

 

 
บิน กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ โดยสายการบิน ไทย สมายล์ 

เริ�มต้น 15,900 รวมทิปแล้ว อาหาร 7 มื�อ  

เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน 
ราคาทัวร์ 15,900 บาท :   22-25 มี.ค. / 22-25 เม.ย. / 10-13 พ.ค. / 17-20 พ.ค./ 7-10 มิ.ย. /21-24 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 



 

 

 

 

หมายเหตุ 

ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ

จํานวนสูงสุด ที�กรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี�ยนได้ในกรณ ี

 

1. ตั�วเครื�องบิน มีการปรับราคาขึ�น เปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน หรือเปลี�ยนแปลงสายการ

บิน ทั�งนี�ตั�วที�ออกสําหรับคณะเดินทาง จะเป็นตั�วเดี�ยวทั�งหมด (ราคาเปลี�ยนแปลง

ขึ�นลงตามหน้าเวบ็ไซต์ของสายการบิน) **หรือบริษัทจะจัดหาเที�ยวบินและสายการ

บินทดแทนที�สอดคล้องกบัโปรแกรมการเดินทางให้ใกล้เคยีงที�สุด 

 

2. โรงแรมที�พกั มีการปรับราคาขึ�น หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่

สามารถรองรับคณะได้  

 

โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเงื�อนไข ก่อนที�จะมีการเรียกเกบ็

ชําระมัดจํา 
 

 

 

 



 

 

 

4 วนั 3 คืน เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน 
(แม่ฮ่องสอน) – ปาย – บ้านจ่าโบ – บ้านรักไทย – นํ�าพุร้อนธรรมชาติป่าอนุรักษ์ไทรงาม 

ปางอุ๋ง – สะพานซูตองเป้ – พระธาตุดอยกองมู  

(เชียงใหม่) – ดอยอนิทนนท์ – พระธาตุดอยสุเทพ – จุดชมววิดอยม่อนแจ่ม  

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ� – กาดหลวง ตลาดวโรรส 
 

วันที�หนึ�ง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน 

06.00 น. คณะพบเจา้หน้าที�และมคัคุเทศก์ไดที้� เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทยสมายล์ อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระนํ� าหนัก 20 กก. สําหรับโหลด และ ถือขึ�นเครื�องไม่เกิน 7 กก. 

(ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงสายการบิน) 

07.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองเชียงใหม่โดย เที�ยวบิน WE102 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ชั�วโมง)  

09.10 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ นาํท่านรับสัมภาระ  

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองปาย (ระยะทาง 130 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองเล็กๆท่ามกลาง

ขุนเขาสุดโรแมนติก ตั�งอยู่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซึ� งได้รับความนิยมทั�งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

เมืองปายเป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตร์แนวโรแมนติก 2 เรื�อง ไดแ้ก่ เรื�องเดอะเลตเตอร์ จดหมายรัก 

และเรื�องรักจงั ทาํให้ไดรั้บความนิยมเพิ�มมากขึ�น จนยอมพิชิตเจ็ดร้อยกว่าโคง้เพื�อมาสัมผสัสายหมอก

และลมหนาวท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขาที�โอบลอ้มเมืองเล็กๆแห่งนี� เอาไว ้นําท่านเดินทางสู่

หมู่บา้นศูนยว์ฒันธรรมจีนยูนนาน (หมู่บา้นสันติชล) (ระยะทาง 5 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 

นาที) ตั�งอยูใ่นตาํบลเวียงใต ้อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บา้นชาวจีนยูนนานที�อพยพยา้ยถิ�น

ฐานมาจากประเทศจีน เป็นหมู่บา้นจีนยูนนานที�ไดมี้การรักษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่นาํและวฒันธรรม

ของจีนยนูนานรวบรวมไว ้ซึ�งเป็นเอกลกัษณ์นี� เป็นแรงดึงดูดที�ทาํให้ตอ้งมาสัมผสัความเป็นจีนยนูนาน

ของหมู่บ้าน เมื�อเราได้เข้าไป ณ หมู่บ้านจําลองแห่งนี� ทําให้ได้รับความรู้สึกเหมือนอยู่เมืองจีน 

เนื�องจากบา้นดินที�ตกแต่งเป็นสไตลจี์นยูนนานทั�งหมด ดา้นในจะแบ่งเป็นร้านนํ� าชา ร้านขายของทั�ง

ของกินและของใช้ รวมไปถึงเครื�องรางต่างๆ อีกด้วย ไฮไลท์ที�พลาดไม่ได้เลยก็คือ การไปลองโล้

ชิงช้าไม ้และ ลองแต่งกายเป็นชาวจีนและถ่ายภาพไวเ้ป็นที�ระลึกตามจุดต่างๆ อิสระให้ท่านไดเ้ที�ยว

ชมและถ่ายภาพตามอธัยาศยั 
 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 
  

บ่าย นาํท่าน แวะถ่ายรูปจุดชมวิวปางมะผา้ (ระยะทาง 57 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ที�นี�เป็น

จุดชมวิวที�ค่อนขา้งใหญ่ มีที�จอดรถ ร้านคา้ และห้องนํ� าคอยให้บริการ มีวิวให้ชมกนัถึง � ฝั�ง ดูกัน

แบบ 180 องศา เป็นจุดชมวิวที�อยู่ระหว่างอาํเภอปายกบัอาํเภอปางมะผา้ ที�แห่งนี� จะมีหมอกลงตลอด

ทาํให้อากาศค่อนขา้งเยน็และสวยงามมาก ถึงแมว้่าโคง้จะเยอะแต่วิวทิวทศัน์ของจุดชมวิวที�นี�ก็ถือว่า

คุม้ค่าที�จะมา นําท่านเดินทางไปยงั จุดชมวิว ชุมชนบา้นจ่าโบ (ระยะทาง 9.1 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 20 นาที) บา้นจ่าโบ่ ที�ตั�งอยูอ่าํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนขนาดเล็กที�เงียบ

สงบ นอกจากมีจุดชมวิวที�สวยงามแลว้ บ้านจ่าโบ่ยงัมีร้านก๋วยเตี�ยวห้อยขาที�ดังมากในหมู่บา้น ที�

ได้รับการขนานนามจากนักท่องเที�ยวว่า “ก๋วยเตี�ยวหลกัสิบ วิวหลกัลา้น” เพราะนอกจากจะได้ชิม

ก๋วยเตี�ยวอร่อยๆแลว้ ยงัสามารถมองเห็นวิวภูเขา 180 องศาได้อีกด้วย นอกจากจุดชมวิวและร้าน

ก๋วยเตี�ยวแลว้ บา้นจ่าโบ่นี� มีที�เที�ยวมากมาย เช่น ลานกางเต็นท์จ่าทอ, ถํ�าผีแมน, ดอยภูผาหมอก และ 

เด็กดอยคอฟฟี�  ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ บา้นรักไทย (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.30 ชม.) หมู่บ้านชาวจีนยูนนาน ที�รายล้อมด้วยหุบเขาใหญ่ ที�ตั� งอยู่ในอาํเภอเมืองของจังหวดั

แม่ฮ่องสอน ถือเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�บรรยากาศแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าอยู่เมืองไทย ที�นี�จะมีอากาศที�

เยน็ตลอดทั�งปี และจะหนาวเป็นพิเศษในหน้าหนาวจึงทาํให้เหมาะกบัการนอนบา้นดิน จิบชาอุ่นๆ 

หมู่บา้นรักไทยนี� โดดเด่นเรื�องชา จึงไม่ทาํให้ผิดหวงัแน่นอน ที�นี�มีเกสตเ์ฮาส์น่ารักๆที�ทาํมาจากดิน

มากมายให้เลือก ที�นี� มีกิจกรรมมากมายให้ทาํ อาทิเช่น การเดินป่าศึกษาเส้นทางโดยมคัคุเทศก์น้อย 

การปั�นจกัรยานเที�ยวรอบหมู่บา้น และการขี�มา้พาขา้มแดนไปฝั�งพม่า และที�สําคญัหมู่บา้นรักไทยแห่ง

นี�อยูไ่ม่ไกลจากปางอุ๋งทาํใหน้กัท่องเที�ยวสามารถไปชมหมอกยามเชา้ที�ปางอุ๋งไดอี้กดว้ย 



 

 

คํ�า          รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกัในหมู่บ้านรักไทย หรือเทียบเท่า (คืนที� 1) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 

 

วันที�สอง แม่ฮ่องสอน – ปาย  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง (ระยะทาง 13 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) ปางอุ๋งมีชื�อเต็มว่า 

โครงการพระราชดาํริปางตอง � มีลกัษณะเป็นอ่างเก็บนํ� าขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง บริเวณริมอ่างเก็บ

นํ� าจะมีตน้สนเป็นจาํนวนมากที�ถูกปลูกเรียงราย ยิ�งยามพระอาทิตยข์ึ�นแสงของพระอาทิตยย์ามเชา้ที�

สะทอ้นผืนนํ� าผ่านทิวสนและประกอบกบัมีไอหมอกบางๆที�ทาํให้เกิดเป็นทะเลหมอกนั�น สร้างความ

โรแมนติกเป็นอย่างมาก บวกกบั "หงส์คู่พระราชทาน" สีขาวและสีดาํอย่างละ 1 คู่ ว่ายนํ� าเล่นไปมา

อวดนกัท่องเที�ยวถือเป็นภาพที�สร้างความประทบัมากๆและยากจะลืมเลือน จนทาํให้ปางอุ๋ง กลายเป็น

สถานที�ท่องเที�ยวยอดฮิตสุดแสนโรแมนติกติดอนัดบัตน้ๆของแม่ฮ่องสอน จนไดรั้บขนานนามว่าเป็น 

"สวิตเซอร์แลนดแ์ห่งเมืองไทย" อิสระใหค้ณะเก็บภาพบรรยากาศ  

 
นาํท่านเดินทางไปยงั สะพานซูตองเป้ (ระยะทาง 31 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) สะพาน

ไม้ไผ่ กวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สร้างขึ�นด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และ

ชาวบา้น โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเลย โดยวสัดุที�ใช้หาได้ในทอ้งถิ�น สร้างเพื�อใช้ให้

พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตนั�นเอง โดยจะออกบิณฑบาตบนสะพานทุกเชา้เวลา 06.30-07.30 น. 

คาํว่า “ซูตองเป้” เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสําเร็จ จึงมีความเชื�อว่าหากท่านใดตอ้งการ

สําเร็จในสิ�งที�หวงัให้เดินขา้มสะพานไมไ้ผ่แห่งนี�แลว้ไปอธิษฐานที�วดัปลายสะพาน จากนั�นนาํท่าน

เดินทางสู่ วดัจองคาํ (ระยะทาง 12 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) วดัจองคาํและวดัจองกลาง



 

 

เปรียบเสมือนวดัแฝดที�ตั�งอยูใ่นกาํแพงเดียวกนั วดัจองคาํและจองกลางนั�นถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง

ไทใหญ่และยงัเป็นวดัแห่งแรกในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนอีกดว้ย วดัแห่งนี� ถูกสร้างโดยช่างชาวพม่าในปี 

พ.ศ.���� สิ�งปลูกสร้างที�โดดเด่นคือหลงัคาทรงประสาท � ชั�น และมีศาสนสถานที�สําคญัคือ วิหาร

หลวงพ่อโต ซึ�งเป็นพระพุทธรูป องคใ์หญ่ที�สุดของแม่ฮ่องสอน นาํท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยกองมู 

(ระยะทาง 6 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.6 นาที) ถือเป็นวดัศกัดิ� สิทธิ� คู่บา้นคู่เมืองมาชา้นานของ

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตั�งอยู่บนดอยกองมู เดิมมีชื�อเรียกว่า วดัปลายดอย ประกอบดว้ยพระธาตุเจดีย ์� 

องค์ที�สวยงามมากๆ, จุดชมวิวที�สามารถมองเห็นตวัเมืองแม่ฮ่องสอนมุมสูงได้อย่างชดัเจนอีกดว้ย 

นอกจากนี� ยงัมีร้านกาแฟน่ารักๆที�ชื�อว่า “ก่อนตะวนัลบัแนวเหลี�ยมภูผา” ที�มีระเบียงให้เราไดช้มพระ

อาทิตยต์อนเยน็ที�จะตกลงตรงเหลี�ยมภูเขาพอดี ซึ�งเป็นที�มาของชื�อร้านถือเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยต์ก

ที�สวยงามมากๆแห่งหนึ�งของแม่ฮ่องสอนเลย และในยามเชา้ตรงระเบียงนี�จะสามรถรับชมทะเลหมอก

ไดอี้กดว้ยเช่นกนั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ นํ�าพุร้อนธรรมชาติป่าอนุรักษไ์ทรงาม (ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2.30 ชม.) หรือ โป่งนํ� าร้อนไทรงาม นํ� าพุร้อนแห่งนี� เป็นบ่อนํ� าที�ผุดขึ�นมาตามธรรมชาติ นํ� าใสสีเขียว

มรกตมีอุณหภูมิอุ่นๆ เหมาะแก่การนั�งแช่ผ่อนคลายเป็นที�สุดจากนั�นนําท่านเดินทางสู่ อาํเภอปาย 

(ระยะทาง 16 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาํท่านแวะถ่ายรูปสะพานประวติัศาสตร์ แลนด์

มาร์กที�ห้ามพลาดเมื�อไปเที�ยวปาย นอกจากจะเป็นจุดเดินเที�ยวสวยๆ แลว้ สะพานประวติัศาสตร์       

ปายแห่งนี� ยงัเป็นสะพานที�มีประวติัศาสตร์เกี�ยวขอ้งกบัช่วงสงครามโลกครั� งที� 2 ถูกสร้างโดยทหาร

ญี�ปุ่ นเพื�อลาํเลียงเสบียงและอาวุธสําหรับเพื�อโจมตีประเทศพม่า หลังจากที�ไม่ได้ใช้แล้วจึงได้ทํา

สะพานขึ�นใหม่โดยใชโ้ครงสร้างเดิมของสะพานขวัเหล็กที�จงัหวดัเชียงใหม่ สะพานแห่งนี� จึงมีอายุที�



 

 

เก่าแก่มากกว่า 100 ปี ปัจจุบนัเป็นที�เที�ยว ที�ถ่ายรูป และชมวิวแม่นํ� าปายกนัไดแ้บบเพลินๆ เป็นอีกหนึ�ง

เสน่ห์ของปายที�ตอ้งไปสัมผสัใหไ้ด ้ 

ค ํ�า          รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั B2 PAI PREMIER / YOMA HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที� 2) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 

 

วันที�สาม ปาย - เชียงใหม่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ�  (ระยะทาง 124 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม.) ตั�งอยู่อาํเภอแม่ริม เป็นอีกหนึ� งที�เที�ยวยอดฮิตสําหรับคนรักธรรมชาติ ภายในมี

นิทรรศการเกี�ยวกบัพรรณไมไ้ทย เรือนกระจกขนาดใหญ่ ซึ� งรวบรวมพรรณไมใ้นเขตป่าดงดิบ จาก

ทั�วทุกภูมิภาคของทวีปเอเชียมาจดัแสดง เสมือนว่าได้เขา้ไปอยู่ในป่าจริงๆ  นอกจากนี� ยงัมีเรือนพืช

ทะเลทราย พรรณไมน้ํ� า เฟิร์น กลว้ยไมไ้ทย เป็นตน้ อีกสิ�งที�ห้ามพลาดเมื�อไปเที�ยวสวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ� คือ Canopy Walkway หรือทางเดินลอยฟ้า ซึ�งเป็นเส้นทางชมธรรมชาติเหนือ

เรือนยอดไมที้�ยาวที�สุดในประเทศไทย จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม (ระยะทาง 10 

ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที)ซึ� งเป็นที�ตั�งของทุ่งดอกไม ้ร้านขายของที�ระลึก ผกัผลไมเ้มือง

หนาวที�ชาวบ้านนํามาขาย เมื�อใกลถึ้ง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถขา้งล่างไม่อนุญาตให้นํารถขึ�นไป 

จากนั�นเดินขึ�นไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซึ� งมีการปรับภูมิทัศน์ใหม่ มี

แปลงดอกไมเ้ล็กๆ กระท่อมชมวิวซึ� งเปลี�ยนเป็นลานชมวิว และร้านอาหารเล็กๆของชาวบา้น อิสระ

ใหท้่านเก็บภาพความสวยงามของดอยม่อนแจ่มไดต้ามอธัยาศยั 
 

 
 



 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่วดัพระธาตุดอยสุเทพ (ระยะทาง 40 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) วดั

คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ที�ตอ้งแวะไปสักการะให้ได้เมื�อมาเยือนเชียงใหม่ ดอยสุเทพถือเป็น

สถานที�ท่องเที�ยวที�ไม่วา่ใครที�มาเชียงใหม่ก็ไม่ควรพลาด เพราะถา้ใครยงัไม่เคยมาที�นี�ก็เหมือนยงัมาไม่

ถึงเชียงใหม่นั�นเอง ดอยสุเทพนั�นมีจุดท่องเที�ยวมากมาย เช่น พระธาตุดอยสุเทพ ที�จะทาํให้เราได ้

นมสัการพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้เพื�อสิริมงคลแก่ชีวิต ดว้ยการเดินขึ�นบนัไดนาคไปสู่ตวั

วดัทั�งหมด 306 ขั�น  
 

ค ํ�า          รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั HOTEL MAYU / THE CORE HOTEL / X2VIBE หรือเทียบเท่า (คืนที� �) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
 

วันที�สี� เชียงใหม่-กรุงเทพ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ดอยอินทนนท ์เพื�อกราบสักการะ "พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพล

ภูมิสิริ" (ระยะทาง 109 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นพระมหาธาตุเจดียค์ู่ของในหลวงและ

พระราชินี สร้างถวายไวเ้มื�อปีพ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2535 โดยกองทพัอากาศร่วมกบัพสกนิกรชาวไทย 

“พระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล” มีความหมายว่า พระสถูปเจดียบ์รรจุพระบรมธาตุที�ยิ�งใหญ่เพียงฟ้าจด

ดิน ส่วน “พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ” มีความหมายว่า เป็นกาํลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน พระ

มหาธาตุทั� งสององค์ ตั� งประดิษฐานอย่างสง่างามเป็นที�เคารพสักการะของชาวไทยที�ยอดดอยอิน

ทนนท ์จากนั�นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองเชียงใหม่ (ระยะทาง 109 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชม.) 

 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย นําท่านสู่กาดหลวง หรือ ตลาดวโรรส (ระยะทาง 37 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตลาดที�

ใหญ่และเก่าแก่ที�สุดในเชียงใหม่มีอายุมากกว่า 100 ปี ตลาดแห่งนี� ถือเป็นศูนยร์วมของกิน ของฝากที�

ดงัมากในหมู่นกัท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวจะตอ้งแวะมาที�ตลาดนี� เพื�อมาซื�อของฝากที�เป็นของพื�นเมือง

ที�มาราคาถูกและสินคา้มากมาย อิสระใหท้่านเลือกซื�อของฝากตามอธัยาศยั 

17.00 น. นาํท่านสู่สนามบินเชียงใหม่ เพื�อเชค็อิน 

19.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที�ยวบิน WE 117 (ใช้เวลาบิน 1.10 

ชั�วโมง)    

20.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิ� ภาพ (BON VOYAGE) 

 



 

 

4 วนั 3 คืน เชียงใหม่- ปาย -แม่ฮ่องสอน 
ราคาทัวร์ 15,900 บาท :   22-25 มี.ค. / 22-25 เม.ย. / 10-13 พ.ค. / 17-20 พ.ค./ 7-10 มิ.ย. /21-24 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

อตัราค่าบริการ   ราคาทวัร์/ท่าน (บาท) 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง  15,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 2,500 

ไม่เอาตั�วเครื�องบินหกัคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 2,700 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที�สายการบินประกาศปรับ 

และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 17 ก.พ.2564) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน 20 กก., กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง นํ�าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี� รวมถึง 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบินไทยสมายล ์(กระเป๋าเดินทาง นํ�าหนกั ไม่เกิน 20 กก./

ท่าน) หรือสายการบินภายในประเทศสายการบินอื�น กรณีตั�ว ณ วนัเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได ้โดย

บริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื�อความคล่องตวั 8  ท่าน / คนั 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนํ�ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 500,000 บาท  

 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 นํ�าดื�มบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด์ 

 



 

 

อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครื�องดื�มมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 
 

การชําระเงิน งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 7,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระส่วนที�เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง เช่นมดัจาํตั�วเครื�องบิน,  

วีซ่าและค่าดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  

(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหต ุ: 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทาง ตํ�ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ

สายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   

ทั�งนี�จะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 
 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอ

คาํยืนยนัว่าทวัร์นั�นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจาก



 

 

พนักงาน แล้วทัวร์นั� นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที� เกี�ยวข้องกับตั�วเครื� องบิน

ภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ� งมกัมีความ

แตกต่างกนั ซึ� งอาจจะทาํให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที�พกัแบบ 3 

เตียงได ้
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด 

ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ�าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกครั� ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพล

เรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบ ุวนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�น

เครื�องได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ� าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้้องเครื�องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชั�นประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ� าหนัก

เพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี

สัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั 

“เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่

มาตรฐานได ้ทั�งนี�ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วนที�เกิน 



 

 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand 

carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะไม่รับผิดชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้

ดงันั�นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง  

4 วนั 3 คืน เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน 
ราคาทัวร์ 15,900 บาท :    22-25 มี.ค. 22-25 เม.ย. 10-13 พ.ค. 

 17-20 พ.ค. 7-10 มิ.ย. 21-24 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 
ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง.....................................................................................เอเย่นต์........................................................... 

โทรศัพท์....................................แฟกซ์.......................................................อเีมล......................................................... 

โทรศัพท์มือถือ.............................................. 
 

 


