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•  

 

 

 

• ชม Unseen หนิงอกหนิยอ้ย “ถ ้ำน ้ำลอด” 

• ชมววิพระอำทติยต์กที ่“พระธำตแุมเ่ยน็” 

• ชมสะพำนไมไ้ผท่ีย่ำวทีส่ดุในประเทศไทย “สะพำนซตูองเป้”  

• สมัผัสวถิชีวีติชำวจนียนูนำน “บำ้นรักไทย” 

• เทีย่วสวสิเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทย “ปำงอุง๋” 

โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์ 

เดนิทำง มกรำคม – มนีำคม 2564 
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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิแมฮ่อ่งสอน – ปาย – พระธาตแุมเ่ย็น - ถนนคนเดนิปาย    

 

11.00  พรอ้มกันที่สนำมบิน สนามบนิดอนเมอืง สำยกำรบนินกแอร์ (DD) พบเจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ และ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิ (มมีคัคเุทศกเ์ดนิทางไปดว้ยจากกรงุเทพฯ) 

12.45         น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน โดยเทีย่วบนิที ่DD8214  

 
เทีย่ง        บรกิารอาหารบนเครือ่ง (1) 

 
14.25 เดนิทำงถงึ สนามบนิแมฮ่อ่งสอน จังหวัดแมฮ่อ่งสอน 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ อ าเภอปาย (ใชเ้วลำประมำณ 3 ชั่วโมง) เป็นอ ำเภอขนำดใหญ่ทำงตอนเหนือของจังหวัด

แม่ฮ่องสอน เป็นทีรู่จ้ักกันดใีนดำ้นควำมงำมของธรรมชำต ิมปิระเทศ เป็นทีร่ำบแอง่กระทะ ลอ้มรอบดว้ยภูเขำ มดีอยแมย่ะ
เป็นยอดดอยที่สูงที่สุด สูงประมำณ 2,005 เมตร มีแม่น ้ำหลำยสำย ไดแ้ก่ น ้ำปำย น ้ำของ และน ้ำแม่ปิงนอ้ย อกีทัง้มีล ำ

หว้ยอกีหลำยสำย คอื หว้ยแมเ่มอืง หว้ยแม่เย็น และหว้ยแม่ฮี ้ภมูอิำกำศ อ ำเภอปำย ม ี3 ฤด ูคอื ฤดูหนำว อำกำศหนำวจัด
ไดถ้งึ 2 องศำเซลเซยีส บำงวันมหีมอกลงหนำทบึ จนถงึเวลำประมำณ 11.00 น. ฤดูฝนเริม่ตัง้แต่เดอืนมถิุนำยนถงึเดอืน

กันยำยนของทกุปี ฤดรูอ้นเริม่ตัง้แตเ่ดอืนมนีำคมถงึเดอืนมถินุำยน 

 
หลังจำกนัน้น ำท่ำนสู ่วดัพระธาตุแมเ่ย็น เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ู่เมอืงปำยมำนำน บรเิวณวัดเงยีบสงบ ร่มรืน่ มจีุดเด่นอยู่ที่

พระพุทธรูปสขีำวขนำดใหญ่ อยูบ่นภูเขำมองเห็นไดช้ัดจำกตัว อ.ปำย โดยประวัตขิองวัดพระธำตุแม่เย็นไม่มปีรำกฏวำ่สรำ้ง

ขึน้ในสมัยใด ดำ้นหลังโบสถเ์ป็นทีต่ัง้ของเจดยีเ์กำ่หรอืทีเ่รยีกว่ำ “เจดยีพ์ระธำตุแม่เย็น” เป็นเจดยีท์รงระฆังสขีำวฐำนกลม 
สงูประมำณ 3 เมตร โดดเด่นทีย่อดฉัตรแบบเจดยีพ์ม่ำ นักท่องเทีย่วนยิมเดนิทำงขึน้มำชมและกรำบไหวพ้ระนอน แลว้ที่นี่

ยังสำมำรถชมววิทวิทัศนข์องตัวเมอืงปำย – แมน่ ้ำปำยไดอ้กีดว้ย 
 

  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ถนนคนเดนิปาย เป็นตลำดกลำงคนืทีม่ขีองขำยหลำกหลำยอย่ำงอำท ิเสือ้ผำ้ ของกนิ ของทีร่ะลกึ 

งำนแฮนดเ์มด รำ้นอำหำรทอ้งถิน่มำกมำย 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (2) 
ทีพ่กั โรงแรมเบลล ์วลิลา่, ปาย หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง จดุชมววิหยนุไหล – วดัน า้ฮู - Coffee in Love – สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย - ถ า้น า้ลอด – จดุชมววิกิว่ลม  

                    – จา่โบ ่– พระธาตดุอยกองม ู- วดัจองค าจองกลาง  

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่จุดชมววิ หยุนไหล เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่ไดร้ับควำมนยิมอย่ำงรวดเร็ว อำกำศหนำวเย็นอันเป็น

เสน่หข์อง  อ ำเภอปำย ยังรอ้งเรยีกนักท่องเทีย่วจำกทุกทศิ ใหเ้ดนิทำงไปสัมผัส ยำมเชำ้มทีะเลหมอกใหไ้ดช้มกัน สมกับที่
ผูค้นขึน้ไปแย่งพื้นที่ชมววิ บนจุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล สำมำรถมองเห็นตัวเมืองปำย และสำยหมอกทีร่วมตัวกันเป็น
กอ้นไหลเหมอืนดังสำยน ้ำท่ำมกลำงหุบเขำในอ ำเภอปำย ไดอ้ย่ำงงดงำม นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่จะเดนิทำงขึน้ไปจุดชมววิ

ทะเลหมอกหยุนไหล ประมำณ 05.30 น. เพื่อรับอำกำศบรสิุทธิใ์นยำมเชำ้ และรอชมแสงแรกแยม้จำกดวงอำทิตย ์อัน
อบอุน่ในยำมเชำ้ ณ บนจุดชมววิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 
น ำท่ำนเดนิทำงไปยัง วดัน า้ฮู วัดที่เก่ำแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปำยเป็นที่ประดษิฐำนของเจำ้พ่ออุ่นเมือง ซึง่เป็น

พระพุทธรูปศักดิส์ทิธิท์ ำดว้ยโลหะทองสัมฤทธิ ์พระพุทธรูปองคน์ี้ พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดไดแ้ละมีน ้ำขังอยู่ เป็น

พระพุทธรูปสงิหส์ำม อำยุประมำณ 500 ปี เมื่อ พ.ศ. 2515 มีพระธุดงคจ์ำกจังหวัดเชยีงใหม่มำนมัสกำร และสงสัยว่ำขำ้ง
ใน พระจะมนี ้ำ จงึเปิด ดพูบวำ่มนี ้ำจรงิๆ ขำ่วนี้แพร่ออกไปก็มผีูค้นหลังไหลมำขอน ้ำไปสักกำระพอน ้ำในพระเศยีรหมดก็จะมี

ไหลออกมำอกี ในลักษณะซมึออกมำตลอดเวลำ จงึมผีูค้นหลั่งไหลมำขอน ้ำมนตไ์ปสกักำระอยู่เนืองๆ วัดน ้ำฮูแห่งนี้ม ีพระ
เกษำของสมเด็จพระพี่นำงสุพรรณกัลยำซึง่ดำ้น หลังวหิำรหรอืโบสถข์องวัดน ้ำฮูเห็นพระเจดยีส์ทีองอยู่เรยีกว่ำ เจดยีอั์ฐิ

พระสพุรรณกัลยำและมองออกไปขำ้งกันนัน้ก็มศีำลำประดษิฐำนทีม่รีูปพระพีน่ำงอยู่ พระเจดยีน์ี้ไม่มบัีนทกึ ประวัตกิำรสรำ้ง
อย่ำงชัดเจน เชือ่กันว่ำสรำ้งโดยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำชเพื่อบรรจุพระอัฐขิองสมเด็จ พระพี่นำง สุพรรณกัลยำ ซึง่ได ้

เสด็จไปเป็นตัวประกันทีพ่ม่ำแทนสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช แต่ตอ่มำไดถู้กปลงพระชนมทีพ่มำ่น่ันเองภำยในพระเจดยีน์ี้ยัง

บรรจุเสน้พระเกษำของ สมเด็จพระพีน่ำงฯ ไว 
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 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ Coffee in Love รำ้นกำแฟสุดฮติที่ใครมำปำยก็ตอ้งแวะชมิกำแฟ และชมววิหุบเขำสุด

สำยตำ อยูท่ีอ่.ปำย จ.แมฮ่อ่งสอน รำ้นอยูก่อ่นเขำ้ตัวเมอืงปำย มมีมุถำ่ยรูปมำกมำยใหไ้ดเ้ช็คอนิถำ่ยไดอ้ยำ่งสนุกสนำน 
 

  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่สะพานประวตัศิาสตรท์่าปาย ตัง้อยู่รมิถนนสำย 1095  บรเิวณกโิลเมตรที่ 88 ก่อนเขำ้สู่ตัวเมือง
ปำย สะพำนแห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนประตูสูอ่ ำเภอปำย สะพำนแห่งนี้ถูกสรำ้งขึน้ในสมัยสงครำมโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหำร

ประเทศญีปุ่่ น เพือ่ใชข้ำ้มแม่น ้ำปำยและล ำเลยีงเสบยีงและอำวธุเขำ้ไปยังประเทศพม่ำ หลังจำกสงครำมโลกครัง้ที ่2 ยตุลิง 

อ ำเภอปำยจงึกลับคนืสูค่วำมสงบสขุอกีครัง้หนึง่ โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแตส่ะพำนแห่งนี้ว่ำ “สะพำนประวัตศิำสตร”์ ในอดตี
สะพำนแหง่นี้ถูกสรำ้งดว้ยไม ้แต่หลังจบสงครำมไดเ้ผำสะพำนไมน้ี้ทิง้ และถูกสรำ้งขึน้ใหมโ่ดยใชส้ะพำนเหล็กหลังจำกนัน้

น ำทำ่นเดนิทำงกลับสูจ่ังหวัดเชยีงใหม ่(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (4) 

 
  จำกนัน้เดนิทำงไปยัง ถ า้น า้ลอด ตัง้อยู่ที่ต ำบลถ ้ำลอด อ ำเภอปำงมะผำ้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งโบรำณคดทีี่

ส ำคัญ อยู่ในควำมดแูลของ เขตรักษำพันธุส์ตัวป่์ำลุม่แมน่ ้ำปำย ทีถ่ ้ำนี้จะมลี ำหว้ยชือ่ น ้ำลำงไหล ลอดผ่ำนภูเขำเขำ้ไปและ
ทะลุไหลออกอกีดำ้นหนึง่ ท ำใหท้ีน่ี่เกดิเป็นถ ้ำ มหีนิงอก หนิยอ้ยสวยงำมมำก และยังพบเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นสมัยโบรำณ

ภำยในถ ้ำอกีดว้ย คำดว่ำถ ้ำนี้น่ำจะมอีำยุรำว 2,000 ปีมำแลว้ มคีวำมยำวถงึ 500 เมตร กวำ้ง 20 เมตร และสงูถงึ 50 เมตร 
ภำยในถ ้ำน ้ำลอดมกีำรกัดซะของน ้ำที่ไหลผ่ำนจนท ำใหเ้กดิเป็นโพรงถ ้ำ ซึง่แบ่งเป็น 3 ถ ้ำ คอื ถ ้ำเสำหนิหลวง ถ ้ำตุ๊กตำ 

และถ ้ำผแีมน ซึง่ทำงชมุชนมกีำรจัดท ำกจิกรรมกำรล่องแพชมควำมงำมของถ ้ำทัง้สำม สำมำรถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

 
 

 
 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่จุดชมววิดอยกิว่ลม มคีวำมสงูประมำณ 2,175 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล จุดชมววินี้สำมำรถชมไดทั้ง้สอง
ฟำกถนน มทัีศนียภำพที่สวยงำมและหลำกจนิตนำกำรของทวิเขำทีส่ลับซับซอ้นของยอดดอยเชยีงดำว มเีมฆขำวสลับกัน

สวยงำม มีรำ้นขำยของอำคำรขำยสนิคำ้ของพี่นอ้งชำวเขำเผ่ำลซีอ มีสนิคำ้หัตถกรรม และสนิคำ้อืน่ ๆ วำงขำยบรกิำรแก่
นักท่องเทีย่ว ปัจจุบัน จุดชมววิดอยกิว่ลม ไดม้กีำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเทีย่ว และมจีุดบรกิำรนักท่องเที่ยวซึง่สรำ้งอำคำร

ทีเ่ป็นสถำปัตยกรรมแบบไทใหญ ่และมรีำ้นกำแฟชำวไทยภเูขำ 

 
น ำท่ำนสู ่บา้นจา่โบ ่ชือ่ของชมุชนเล็กๆ ในอ ำเภอ ปำงมะผำ้ จังหวัดแม่ฮอ่งสอน ชำวบำ้นสว่นใหญ่เป็นชำวลำหู่ทีย่ำ้ย

มำจำกหว้ยยำว นอกจำกนี้ยังมรีำ้นก๋วยเตี๋ยวหอ้ยขำ ที่เป็นแลนดม์ำรค์ทีนั่กท่องเทีย่วมำเยื่อนแลว้จะตอ้งแวะเช็คอนิที่รำ้น
ดว้ยควำมเกข๋องรำ้นทีต่อ้งน่ังหอ้ยขำทำนกว๋ยเตีย๋วพรอ้มกับชมทัศนียภำพววิหลักลำ้นทีส่วยงำมของทวิเขำ 

 

พเิศษ พำท่ำนล่องแพเขำ้ชมควำมสวยงำมของ “ถ ้ำน ้ำลอด” โดยผูช้ ำนำญเสน้ทำง ภำยในถ ้ำจะค่อนขำ้งมดื ตอ้งมี
ผูน้ ำทำง พรอ้มไฟน ำทำง สำมำรถน่ังได ้3 ทำ่น / แพ 1 ล ำ  
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น ำท่ำนสักกำระ วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ู่บำ้นคู่เมอืงของชำวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดมิมชีือ่เรยีกว่ำ วัด

ปลำยดอยประกอบ ดว้ยพระธำตุเจดียท์ี่สวยงำม 2 องค ์พระเจดียอ์งคใ์หญ่สรำ้งโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่
บรรจุพระธำตุของ พระโมคคัลลำนะ เถระ ซึง่น ำมำจำกประเทศพม่ำ สว่นพระธำตุเจดยีอ์งคเ์ล็กสรำ้งเมือ่ พ.ศ. 2417 โดย

พระยำสงิหนำทรำชำ เจำ้เมอืงแม่ฮ่องสอน คนแรก จำกวัดพระธำตุดอยกองมูนี้สำมำรถมองเห็นภูมปิระเทศและสภำพตัว
เมอืงแมฮ่อ่งสอนไดอ้ยำ่งชัดเจน 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัจองค า จองกลาง วัดจองค ำและวัดจองกลำง เปรยีบเสมอืนวัดแฝด ดว้ยตัง้อยูใ่นก ำแพงเดยีวกัน 
เมื่อมองจำกดำ้นหนำ้ วัดจองค ำ จะอยู่ดำ้นซำ้ยมือ ส่วนวัดจองกลำงจะอยู่ทำง ขวำมือ วัดจองค ำและวัดจองกลำงตัง้อยู่

กลำงเมอืงแมฮ่่องสอน และ เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของเมอืงไทใหญ่แห่งนี้ เพรำะนอกจำกควำมงดงำม ทำง
ศลิปะแลว้ วัดทัง้สอง ยังเป็น ศนูยก์ลำงของกจิกรรมทำงวัฒนธรรม และประเพณีของชำวแมฮ่อ่งสอน 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (5) 
 

ทีพ่กั รมิธารรสีอรท์ (แมฮ่อ่งสอน) หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ถ า้ปลา – ปางอุง๋ – บา้นรกัไทย - ภูโคลน- ถนนคนเดนิแมฮ่อ่งสอน 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถ ้าปลา แห่งชำติถ ้ำปลำ-

น ้ำตกผำเสื่อ มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่วนอุทยำนถ ้ำ
ปลำ และวนอุทยำนน ้ำตกผำเสื่อ ในทอ้งที่ป่ำสงวน

แห่งชำติแม่ปำยฝ่ังขวำ ทอ้งที่อ ำเภอเมืองและกิ่ง
อ ำเภอปำงมะผำ้ และดว้ยเทือกเขำสูงสลับซับซอ้น 

แนวเทือกเขำจะทอดยำวตำมแนวเหนือใต ้อกีทัง้ยัง
เป็นแหล่งตน้น ้ำล ำธำร มีเอกลักษณ์ทำงธรรมชำต ิ

คือ ถ ้ำปลำ-น ้ำตกผำเสื่อ ที่สวยงำมเป็นที่รูจั้กของ

ประชำชนท่ัวไป เหมำะส ำหรับกำรไปพักผ่อนหย่อน
ใจอทุยำนแหง่ชำตถิ ้ำปลำ-น ้ำตกผำเสือ่ 
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น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ปางอุง๋ โครงกำรพระรำชด ำรปิำงตอง 2 มสีภำพภมูปิระเทศเป็นทวิเขำสงูสลับซับซอ้น ภูมทัิศนท์ีเ่ป็น
ไฮไลทจ์นถูกขนำนนำมวำ่สวติเซอร์แลนดเ์มอืงไทยก็คอื อำ่งเก็บน ้ำหรอืทะเลสำบตรงกลำงทีล่อ้มรอบไปดว้ยป่ำสนสองใบ 

สนสำมใบและดอกไมเ้มืองหนำว ชว่งเชำ้ๆ จะเห็นหมอกหนำลอยอยู่เรีย่ผนืน ้ำ มหีงสข์ำวและหงสด์ ำเป็นฉำกหลัง อำกำศ
เย็นสบำย และบรรยำกำศโรแมนตกิ 

 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ บา้นรกัไทย เป็นหมู่บำ้นชำวไทยเชือ้สำยยูนนำนไดม้ีกำรขนำนำมว่ำ “ดนิแดนโรแมนตกิท่าม

กลางสายหมอก” ที่รำยลอ้มดว้ยหุบเขำ มอีำกำศเย็นสบำยเกอืบทัง้ปี อยู่สงูจำกระดับน ้ำทะเลกว่ำ 1,700 เมตร ชว่งหนำ้

หนำวอำกำศทีน่ี้จะหนำวมำก สมัผัสบรรยำกำศทโีอบลอ้มไปดว้ยขนุเขำ ไปหมอก และทะเลสำบ กับวถิชีวีติทีร่ับอทิธพิลมำ
จำกชำวยนูนำน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (7) 

 

 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ภูโคลน แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ทีส่วยงำม พรอ้มดว้ยประเพณี และวัฒนธรรมอันล ้ำคำ่  

ซึง่ยังคงไวถ้งึปัจจุบันนอกจำกกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำตทิี่สวยงำมแลว้ยังไดม้ีกำรคน้พบแหล่งทรัพยำกรที่มี

คณุค่ำ และมปีระโยชนต์อ่มนุษยอ์กีชนดิหนึง่ คอืแหลง่น ้ำพุรอ้นธรรมชำต ิและบอ่น ้ำแร่จำกธรรมชำตทิีไ่หลเป็นล ำธำร ทีซ่ ึง่
เป็นแหลง่ก ำเนดิ และเป็นทีม่ำของโคลนธรรมชำตทิีอ่ดุมไปดว้ยแร่ธำตุ 

 
น ำท่ำนเดนิทำงไปยัง ถนนคนเดนิแมฮ่อ่งสอน จุดเด่นของถนนคนเดนินี้คอืจะมชีำวไทใหญ ่ชำวเขำ เขำ้มำขำยสนิคำ้

พืน้บำ้นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ว่ำจะเป็น อำหำรและของทีร่ะลกึต่ำงๆ รมิทำงฝ่ังวัด ก็จะคกึคักไปดว้ยเหล่ำพอคำ้แม่คำ้

ทีม่ำจับจองน ำของมำวำงขำยมทัีง้อำหำรพืน้เมอืง(อำหำรไทยใหญ่) อำหำรเหนือ อำหำรไทย และของกนิอืน่ๆ ไมว่ำ่จะเป็น 
หมทูอด ไก ่ลกูชิน้ ขำ้วโพดป้ิง ไสก้รอก น ้ำสมนุไพรตำ่งๆ 
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เย็น บรกิารอาหารค า่ (8) 
 

ทีพ่กั รมิธารรสีอรท์ (แมฮ่อ่งสอน)  
 

วนัทีส่ ี ่ จุดชมววิหยุนไหล – สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย – สะพานซูตองเป้ – หมู่บา้นกะเหรีย่งคอยาว หว้ยเสอืเฒ่า -

สนามบนิแมฮ่อ่งสอน - สนามบนิดอนเมอืง - กรงุเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 

น ำเดินเดนิทำงไปยัง สะพานซูตองเป้ เป็นสะพำนไมไ้ผ่ กวำ้ง 2 เมตร ยำวประมำณ 600 เมตร สรำ้งขึน้ดว้ยแรง
ศรัทธำของ  พระภกิษุ สำมเณร และชำวบำ้น วัสดุทีใ่ชห้ำไดใ้นทอ้งถิน่ เสำจำกไมเ้กำ่ของชำวบำ้นปูพืน้ดว้ยไมไ้ผ่ ทอดยำว
จำกสวนธรรมภูสมะถึงหมู่บำ้นกุงไมส้ัก ผ่ำนล ำน ้ำแม่สะงำ ผ่ำนทุ่งนำของชำวบำ้น เพื่อใหพ้ระภิกษุสำมเณรออกรับ
บณิฑบำต ถอืเป็นสะพำนไมแ้ห่งศรัทธำ ค ำว่ำ “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นัน้เป็นภำษำไทยใหญ่ แปลว่ำ อธษิฐำนส ำเร็จ 

สะพำนแหง่นี้จงึเป็นเหมอืนตัวแทนแหง่ค ำอธษิฐำนส ำเร็จอกีดว้ย 

 
 

 
 

 

น ำทำ่นเดนิทำงชม หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว หว้ยเสอืเฒา่ มปีระมำณ 20 หลังคำเรอืน อพยพลีภ้ัยสงครำมเขำ้มำอยู่
ทีแ่มฮ่่องสอนมำนำนแลว้ ด ำรงชวีติและวัฒนธรรมแบบดัง้เดมิ ลอ้มรอบไปดว้ยป่ำ เป็นหมู่บำ้นกระเหรีย่งทีอ่ยูใ่กลเ้มอืง และ

รถยนตส์ำมำรถเขำ้ถงึท ำใหม้ีนักทอ่งเทีย่วเขำ้มำเทีย่วชมเป็นจ ำนวนมำก เพือ่ชมวถิชีวีติและควำมเป็นอยู่ ภำยในหมู่บำ้นมี
สถำนที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่ำงๆใหนั้กท่องเที่ยว โดยสินคำ้ส่วนใหญ่ จะเป็นพวกผำ้ทอ เครื่องประดับ 

นอกจำกนี้ยังมสีนิคำ้ทีร่ับจำกทีอ่ืน่มำจ ำหน่ำย เชน่ เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ ผำ้คลมุเตยีง เป็นตน้ 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (10) 

 
ไดเ้วลำอันสมควร น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่สนามบนิแมฮ่อ่งสอน 

16.00 น.  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิดอนเมอืง เทีย่วบนิที ่DD8215 
17.40 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ ... พรอ้มควำมประทับใจ 

 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อัตรำคำ่บรกิำร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

เดอืน มกราคม 2564 

7 - 10 มกราคม 2564 12,900 1,500 

11 - 14 มกราคม 2564 11,900 1,500 

14 - 17 มกราคม 2564 11,900 1,500 

18 - 21 มกราคม 2564 11,900 1,500 

21 - 24  มกราคม 2564 11,900 1,500 

25 - 28 มกราคม 2564 11,900 1,500 

28 - 31 มกราคม 2564 11,900 1,500 

เดอืน กมุภาพนัธ ์2564 

01 - 04  กมุภาพนัธ ์2564 11,900 1,500 

04 - 07  กมุภาพนัธ ์2564 11,900 1,500 

08 - 11  กมุภาพนัธ ์2564 11,900 1,500 

11 - 14  กมุภาพนัธ ์2564 11,900 1,500 

15 - 18  กมุภาพนัธ ์2564 11,900 1,500 

18 - 21  กมุภาพนัธ ์2564 11,900 1,500 

22 - 25  กมุภาพนัธ ์2564 11,900 1,500 

25 - 28  กมุภาพนัธ ์2564 12,900 1,500 

เดอืน มนีาคม 2564 

01 - 04  มนีาคม 2564 11,900 1,500 

04 - 07  มนีาคม 2564 11,900 1,500 

08 - 11  มนีาคม 2564 11,900 1,500 

11 - 14  มนีาคม 2564 11,900 1,500 

15 - 18  มนีาคม 2564 11,900 1,500 

18 - 21  มนีาคม 2564 11,900 1,500 

22 - 25  มนีาคม 2564 11,900 1,500 

25 - 28  มนีาคม 2564 11,900 1,500 
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29 มนีาคม – 1 เมษำยน 2564 12,900 1,500 

*รำคำขำ้งตน้ยังไมม่กีำรจองตั๋วเครือ่งบนิไว ้ลกูคำ้ตอ้งแจง้ก ำหนดวันเพือ่กำรเชค็รำคำ* 

 

 

หมายเหต ุ  กรณีทางบรษิทัออกต ัว๋แลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ หรอื เลือ่นวนัเดนิทางได ้
ต ัว๋ไมส่ามารถท าการ Refund ได ้
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้ำหนักสมัภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม + คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทำ่นละ ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม 
 คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 
 คำ่รถตูป้รับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบุ 
 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบ ุโดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชนข์อง
ลกูคำ้เป็นส ำคัญ 
 ค่ำโรงแรมทีพ่ักระดับมำตรำฐำนตำมที่รำยกำรระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ต่อหอ้ง กรณีทีพ่ัก 3 ท่ำน เป็นกำรนอนเตียง
เสรมิ 1 ท่ำน) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำน
คณุภำพและควำมเหมำะสมเดมิโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 
 คำ่จำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  
 ค่ำประกันอบุัตเิหตุระหวำ่งเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่
เพือ่คุม้ครองสขุภำพกรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รวมคำ่ทปิไกดน์ ำเทีย่วและคนขับรถ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คำ่ใชจ่้ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอรเ์น็ต ค่ำซกัรดี มนิบิำรใ์น
หอ้ง รวมถงึคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
  คำ่ใชจ่้ำยทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน 
กำรปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้เปลีย่นแปลงหรอืกำรบรกิำรของสำย
กำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 
 คำ่ทปิคนขับรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 300 บำท 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัร

ประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

ช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อืว่ำนักท่องเทีย่ว

สละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเทีย่ว(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิกำรจองกับ
ทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวตอ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่ว (ผูม้ีชือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์
หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิคำ่บรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมดุบัญชี

ธนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังน้ี 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คืนเงนิค่ำทัวรเ์ต็มจ ำนวน หรือหักค่ำใชจ่้ำยที่เกดิขึน้ตำมจรงิ ** ใน

กรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
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2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่ำทัวร ์50% และหักค่ำใชจ่้ำยที่จ่ำยจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ 
รำ้นอำหำร โรงแรมทีพ่ัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 
 
 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์ส ำหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร่้วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่ำบรกิำรไม่ว่ำบำงส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทำ่น 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 
ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วันที่เดินทำงจริงของประเทศที่ เดินทำง ทั ้งน้ี บริษัทจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ่้ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำม
สญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตวัแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลง
นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้ 
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