
 
 
 
                             

 

 
 

17.00น.  จดุนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จังหวัดเชยีงใหม ่
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผ่อนบนรถตามอธัยาศยั  

 
 

 

า้ชเ เดนิทางถงึ จังหวัดเชยีงใหม่ แวะใหท้่านไดท้ าธุระสว่นตัว 

บริการอาหารเชา้ (มื้อที่ 1) เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู ้

เดินทางสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน แวะถ่ายรูปสะพาน

ประวัตศิาสตร์ท่าปาย ถูกสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที่2 

แวะรา้นกาแฟเก๋ๆบรรยากาศดทีี่ คอฟฟ่ีอนิเลฟิ อสิระซื้อ

เครื่องดืม่ ถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย กองแลน

หรือปายแคนยอน เกดิขึน้เองตามธรรมชาตจิากการทรุดตัว

ของดนิบนภเูขาสงูทีถ่กูกดัเซาะเป็นร่องลกึคลา้ยหนา้ผาตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน  

บเ่ย บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2) วัดน ้าฮ ูประดษิฐานของเจา้พ่ออุน่เมอืง พระเศยีรกลวง สว่นบนเปิดปิดไดแ้ละมนี ้าขังอยู่ มี

น ้าซมึไหลออกมา มีผูค้นหลั่งไหลมาขอน ้ามนตไ์ปสักการะ วัดพระธาตุแม่เย็น ดา้นหลังโบสถ์เป็นทีต่ัง้เจดยี์เก่า จากจุดนี้

สามารถมองเห็นทวิทศันข์องอ าเภอปายไดท้ั่วทัง้บา้นเรอืนและทุง่นา สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

าย็น     น าสู่ถนนคนเดนิปาย มขีองขายหลายอย่างทัง้ของกนิ ของทีร่ะลกึ งานแฮนดเ์มด รา้นอาหารทอ้งถิน่ อสิระอาหารค ่าตาม

อัธยาศัย หมายเหต:ุ ถนนคนเดนิปายเปิดบรกิารทุกวันในชว่งหนา้หนาว ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน-กุมภาพันธ ์และวันศุกร์-เสาร์

ในชว่งหนา้รอ้น และหนา้ฝน ทีพั่ก: โรงแรม Diamond De Pai หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

า้ชเ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) จุดชมววิหยุนไหล เป็นจุดไฮไลท์

ชมววิทะเลหมอกเมอืงปาย สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมอืง

ปายทัง้เมอืงแวะจดุชมววิทา่มกลางหมอกและขนุเขาทีจุ่ดชมววิ

ดอยกิว่ลม ปาย-ปางมะผา้ บา้นจ่าโบ่ ชมุชนเล็กๆอ.ปางมะผา้ 

แวดลอ้มดว้ยขุนเขาและธรรมชาติ แวะจุดชมววิกกิอคอบา้น

หว้ยเฮี๊ยะ ชมธรรมชาต ิทวิเขาทีเ่รยีงตอ่กนัอยา่งสวยงาม  

าทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) หมู่บา้นกะเหรีย่งคอยาว หว้ย

เสอืเฒา่ สามารถมาชมวถิชีวีติ และถ่ายรูปกับกะเหรีย่งคอยาวได ้ มีร า้นจ าห น่ายของที่

ระลกึดว้ย วดัพระธาตดุอยกองม ูมพีระธาตเุจดยีท์ีส่วยงาม 2 องค ์จากวัดพระธาตดุอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมปิระเทศและ

สภาพตัวเมอืงแม่ฮอ่งสอนไดอ้ย่างชัดเจน วัดจองค า จองกลาง เปรยีบเสมอืนวัดแฝด ตัง้อยู่ในก าแพงเดยีวกัน เมือ่มองจาก

ดา้นหนา้ วดัจองค า จะอยูด่า้นซา้ยมอื สว่นวดัจองกลางจะอยูท่างขวามอื  

าย็น     บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) ทีพั่ก: โรงแรมใบหยก ชาเลต่ ์หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่1    จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ – เดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่                                                                                                                           

วนัที ่3    จดุชมววิหยุนไหล – ปางมะผา้ – แวะจดุชมววิดอยกิว่ลม – บา้นจา่โบ ่– จดุชมววิกกิอคอบา้นหว้ยเฮีย๊ะ –  

               หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาวหว้ยเสอืเฒา่ – พระธาตดุอยกองมู – วดัจองกลาง วดัจองค า - พกัแมฮ่อ่งสอน 

วนัที ่4    ปางอุง๋ - บา้นรกัไทย  - เชยีงใหม ่– รา้นของฝาก - กลบักรุงเทพฯ    

วนัที ่2    เชยีงใหม ่- ปาย – สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย - คอฟฟ่ีอนิเลฟิ - ปายแคนยอน – วดัน า้ฮู - พระธาตแุมเ่ย็น –  

               ถนนคนเดนิปาย - พกัปาย 



 
 
 
                             

า้ชเ    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) สมัผัสไอหมอกยามเชา้ ณ อา่งเก็บน ้า ปางอุง๋ เป็นอา่งเก็บน ้าขนาดใหญ่

บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน ้ าเป็นทวิสนที่ปลูกเรียงรายกัน จนถูกขนานนามว่าสวติเซอร์แลนด์

เมอืงไทย หากโชคดทีา่นสามารถเห็นดาราแห่งปางอุง๋ คอืหงสด์ า 2 คู ่และหงสข์าว 1 คู่ทีอ่า่งเก็บน ้า ในชว่งเชา้หงสม์ักจะมา

กนิอาหาร ชมววิบา้นรักไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชือ้สายยูนนานขึน้ชือ่วา่ดนิแดนโรแมนตกิทา่มกลางสายหมอกทีร่ายลอ้ม

ดว้ยหบุเขาใหญม่อีากาศเย็นสบายเกอืบทัง้ปี  

าทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที7่) เดนิทางกลับสูจั่งหวัดเชยีงใหม่ (ระยะเวลาประมาณ2ชม.ครึง่) แวะรา้นของฝาก ไดเ้วลา

พอสมควรน าเปลีย่นยานพาหนะเป็นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางกลับสูก่ลับกรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9ชัว่โมง ขึน้อยู่

กบัการจราจร ณ วนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขอสงวนสทิธิบ์รษัิทฯเป็นผูจั้ดสรรทีน่ั่งตามล าดับจองเทา่นัน้ 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว 
เดนิทางคนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ั่ง 

30 ธันวาคม-2มกราคม 65 5,888 ไมม่รีาคาเด็ก 1,500 30 
รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง

ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

าอกสเรทีป่ระกอบกเราดนิทเง 
- ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

- เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 
อตัรเบรกิเรนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศและคา่น ้ามัน 

 คา่บรกิารคนขับรถ 

 คา่ทปิไกด ์

 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง
เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นีย้่อมอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 
อตัรเนีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

าง ือ่นไขกเรจอง 
มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 

(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

หมายเหตสุ าคญั: นักทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

-ฉีดวัคซนีโควดิ-19 ดังตอ่ไปนี ้ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปตุนกิ ว,ีแอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม จอหน์สัน แอนดจ์อหน์สัน อยา่ง

นอ้ย1เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วัน) หรอืวัคซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม  

-หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีารRT-PCRหรอื ATK จากแล็บทีร่ับรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

-หรอื ผูท้ีห่ายจากโควดิ-19มาแลว้ไมเ่กนิ90วัน โดยใชใ้บรับรองแพทย ์ 

**ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งลงทะเบยีนในCM-CHANAกอ่นเขา้เชยีงใหม ่24ชม. และ สแกนQR Code สวัสดแีมฮ่อ่งสอน**  

   มาตรการอาจมกีารอัพเดตเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่ับรัฐบาลและมาตรการจังหวัด 

 

เง ือ่นไขการจอง 

วันที่ 3 



 
 
 
                             

  

าง ือ่นไขกเรยกาลกิและคนืคเ่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมเยาหต ุ
 กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 25 ทา่น  

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

วันที่ 3 


