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09.00น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคาน์เตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ที่
บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

11.35น.  น าทา่นบนิลดัฟ้าสูท่า่อากาศยานเชยีงใหม ่สายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3447 
12.55น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดร์อรับทา่นอยู่ดา้นนอก น าทา่น

ขึน้รถตูป้รับอากาศทอ่งเทีย่ว อ าเภอปาย แวะชมความงดงามของสะพานประวัตศิาสตรท์า่ปาย 

เปรยีบเสมอืนประตสููอ่ าเภอปาย ถกูสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 ปัจจุบันไม่ไดใ้ชง้านแลว้ 
มสีะพานปนูคอนกรตีสรา้งอยูเ่คยีงขา้ง อสิระใหท้า่นเก็บภาพถา่ยทีส่วยงาม น าทา่นสกัการะพระ

ใหญ ่ชมววิเมอืงปายทีว่ดัพระธาตแุมเ่ย็น 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่1) เดนิชมบรรยากาศ ถนนคนเดนิเมอืงปาย เป็นแหล่งรวบรวมของกนิ ของฝาก ของทีร่ะลกึ งาน

แฮนดเ์มดน่ารักๆ ไวอ้ย่างมากมาย อสิระใหท้า่นเดนิสมัผัสบรรยากาศรับลมหนาว ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย (ปกตเิปิดทกุวัน16.00 - 
22.00 น.อาจมเีปลีย่นแปลงตามสถานการณ์) 

 ทีพ่กั: โรงแรมไดมอนด ์เดอ ปาย หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

 
เ้ชา   จดุชมววิทะเลหมอกหยนุไหล เป็นจดุไฮไลทช์มววิทะเล

หมอกเมอืงปาย โดดเดน่ดว้ยชือ่สไตลจ์นี สดุโรแมนตกิ สามารถ
มองเห็นววิทวิทศันข์องเมอืงปายทัง้เมอืงในยามเชา้วดัน ้าฮ ู

วดัทีเ่กา่แกเ่ป็นทีป่ระดษิฐานของเจา้พ่ออุน่เมอืง  
บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2) 
จุดชมิววิดอยกิว่ลม ปาย - ปางมะผา้ หรือจุดชมววิหว้ยน ้าดัง 

ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศเย็นชื่นชมธรรมชาติเคลา้หมอกที่

สวยงาม ถ ้าปลา หรอื อทุยานแห่งชาตถิ ้าปลา – น ้าตกผาเสือ่ 

บรเิวณโดยรอบเป็นล าธารและป่าเขาทีม่คีวามเป็นธรรมชาตมิาก 

มลีักษณะเป็นโพรงปากถ ้าและมแีอง่น ้า ภายในแอง่น ้ามนี ้าไหล
ออกจากถ ้าใตภ้เูขาอยูต่ลอดเวลา เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของปลาพลวง 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3)  
 หมู่บา้นกะเหรี่ยงคอยาว บา้นหว้ยเสอืเฒ่า ชมวถิีชวีติ และ

ถา่ยรูปกบั กะเหรีย่งคอยาวได ้มรีา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ จะเป็น
ผา้ทอมอื ก าไรเงนิ-หยก สรอ้ยคอ เครือ่งประดับชนเผ่าตา่งๆชมวัดพระธาตดุอยกองมู เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงมพีระธาตุ

เจดยี์ทีส่วยงาม 2 องค ์จากวัดสามารถมองเห็นววิตัวเมอืงแม่ฮ่องสอนไดอ้ย่างชัดเจน ดา้นหลังวัดมีรา้นก่อนตะวันลับแนว

เหลีย่มภผูา (Before Sunset Coffee) เป็นรา้นกาแฟทีอ่บอวลไปดว้ยกลิน่อายของงานศลิปะ เป็นจุดชมววิทีส่วยงามจุดหนึง่ยาม
เย็นชมตะวันลับฟ้าทีส่วยงาม ชมความงดงามยามเย็น วัดจองกลาง-วัดจองค า เปรยีบเสมอืนวัดแฝดตัง้อยู่ในก าแพงเดยีวกัน 

เมือ่มองจากดา้นหนา้ วัดจองค า จะอยู่ดา้นซา้ยมอื สว่นวัดจองกลางจะอยู่ทางขวามอื เสมอืนเป็นสญัลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
เมอืงไทใหญแ่หง่นี ้

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่4)  ทีพ่กั: โรงแรมใบหยก ้าเลต,์โรงแรมงามตา หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

เ้ชา        สมัผัสไอหมอกยามเชา้ ณ อา่งเก็บน ้า ปางอุง๋ เป็นอา่งเก็บน ้าขนาดใหญ่บนยอดเขาสงู รมิอา่งเก็บน ้าเป็นทวิสนทีป่ลกูเรยีงราย

กนั จนถกูขนานนามวา่สวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทย หากโชคดทีา่นสามารถเห็นดาราแห่งปางอุง๋ คอืหงสด์ า 2 คู ่และหงสข์าว 1 คู่

ทีอ่า่งเก็บน ้า ถ่ายรูปบรรยากาศตามอัธยาศัย บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) 

อาหารเชา้สดุคลาสสกิ สไตลจ์นียูนนาน ขาหมูและหมั่นโถว บา้นรัก

ไทย "ล่องเรอืยูนนาน" ชมววิ ดหูมอก จบิชารอ้นๆ ชมวถิชีวีติหมู่บา้นรมิ

ทะเลสาบและไร่ชา ทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะของชาวจนียูนนาน หมายเหตุ:

กรณีรอบเรอืลอ่งเรอืยูนนานเต็ม ทางบรษัิทขอปรับเป็นการลอ่งแพไมไ้ผ่

ทีท่ะเลสาบปางอุง๋แทน ชมบรรยากาศทวิทัศน์ความงดงามของไร่ชาลี

วนัที1่    ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่นอากาศยานเชยีงใหม-่ปาย-สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย-พระธาตแุมเ่ย็น-ถนนคนเดนิปาย 

 

วนัที2่  จดุชมววิหยุนไหล-วดัน า้ฮู-จดุชมิววิดอยกิว่ลม ปาย ปางมะผา้-ถ า้ปลา-หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว บา้นหว้ยเสอืเฒา่- 

             วดัพระธาตดุอยกองมู-รา้นกอ่นตะวนัลบัแนวเหลีย่มภูผา-วดัจองกลาง-วดัจองค า 

วนัที3่    ปางอุง๋-บา้นรกัไทย-ลอ่งเรอืยนูนาน-ไรช่าลไีวน-์สะพานไมชู้ตองเป้-บา้นจา่โบ-่สวนสนแมแ่ตง-เมอืงเชยีงใหม ่



 
 
                             

ไวน์รักไทย อยู่บนเนินสงูไล่ระดับขัน้บนเขา ท าใหม้วีวิทีง่ดงามมาก

 ชมสะพาน 2 วัฒนธรรม เป็นสะพานไมไ้ผ่ทีส่รา้งขึน้โดยพระภกิษุ 

สามเณร และชาวบา้นกุงไมส้ัก เพื่อใหพ้ระภิกษุสามเณร เดิน

บณิฑบาต และใหช้าวบา้นไดเ้ดนิขา้มสัญจรไปมา  บา้นจ่าโบ ่

ชมุชนเล็กๆ แวดลอ้มดว้ยขนุเขาและธรรมชาต ิ

เทีย่ง      บริการอาหารกลางวัน (มื้อที ่6) เดนิทางสู่เชยีงใหม่ ชม สวน

ผลติเมล็ดพันธุ์ไมส้นสองใบ (ป่าสนแม่แตง) มีตน้สนปลูกเรียงกัน

อยา่งสวยงาม เป็นสวนทีม่อีากาศร่มรืน่เย็นสบายตลอดทัง้วนั เดนิทางเขา้สูเ่มอืงเชยีงใหม ่

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่7)  ทีพ่กั: โรงแรม Peppery Hills หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 
 

 

 

 

 

เ้ชา       บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่8) วดัพระธาตดุอยค า มอีงคห์ลวงพ่อ        

ทนัใจซึง่สรา้งขึน้ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิแ์หง่ลา้นนา    

นักทอ่งเทีย่วมาท าบญุ ขอพรใหส้ขุสมหวงั เมือ่ไดส้มหวงัแลว้จะ

น าดอกมาลมิาแกบ้นชมสวนดอกไม่สสีนัสวยงามตามฤดกูาล ที่

ถกูออกแบบตดัแตง่ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปเก็บภาพสวยๆทีส่วนดอกไม ้

I Love Flower Farm (กรณีควิเขา้สวนเต็มทางบรษัิทขอ

ปรับเปลีย่นเป็นสวนดอกไมใ้กลเ้คยีงทีอ่.แม่รมิแทนโดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่9) Nekoemon Cafe เนะโกะเอม่อน คาเฟ่สดุเกจ๋ าลองบรรยากาศแบบญีปุ่่ นใหท้า่นถ่ายรูปสวยๆ

เดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่เตรยีมตวัเชค็อนิเดนิทางกลบั 

17.45น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3432 

18.45น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงพรอ้มความประทับใจ 

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

รายการทวัรส์ามารถสลบัเปลีย่นแปลงไดใ้นวนันัน้ๆตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไฟทบ์นิ

,การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ั่งบนรถบรษัิทฯขอสงวนสทิธิจั์ดสรรเองตามล าดบัการจองและช าระเงนิเทา่นัน้ 

 

หมายเหตสุ าคญั: นกัทอ่งเทีย่วตชองแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- ฉีดวัคซนีโควดิ-19 ดังต่อไปนี้ ซโินแวค,ซโินฟาร์ม,โมเดอร์นา,ไฟเซอร์,สปุตนิก ว ีหรือแอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม จอห์นสัน แอนด์

จอหน์สนั อยา่งนอ้ย1เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วนั) หรอืวคัซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม  

- หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีาร ATK หรอืแล็บทีรั่บรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

  ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งลงทะเบยีนในCM-CHANAกอ่นเขา้เชยีงใหม ่24ชม. 

มาตรการการเดนิทางเขชาจงัหวดัอาจมกีารอพัเดตเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัการประกาศจากฐบาลและประกาศจากจงัหวดัน ัน้ๆ 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
- บตัรประจ าตัวประชาชน ** กรุณาสง่ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า **  

(ส าหรับเด็กอายนุอ้ยกวา่ 7 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตรหรอืหนังสอืเดนิทาง ส าหรับเด็กอาย ุ7 ปีขึน้ไป ตอ้งใชบ้ตัรประจ าตัวประชาชน หรอื 
หนังสอืเดนิทาง ) 

- เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  

 คา่ทีพั่ก 3คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัเดนิทาง ราคาผู ชใหญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

15-18 มกราคม 65 8,555  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(ส าหรับทารก 0-2ปี 1,500บาท) 

2,000 16 

22-25 มกราคม 65 8,555 2,000 16 

4-7 กมุภาพนัธ ์65 8,955 2,000 16 

11-14 กมุภาพนัธ ์65 8,955 2,000 16 

18-21 กมุภาพนัธ ์65 8,955 2,000 16 

25-28 กมุภาพนัธ ์65 8,955 2,000 16 

วนัที4่    พระธาตดุอยค า-I love Flower หรอืสวนดอกไมแ้มร่มิ-Nekoemon Café- ทา่อากาศยานเชยีงใหม-่ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เง ือ่นไขการจอง 



 
 
                             

- 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 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์กรณีตอ้งการทานแยกจากเซต

โตะ๊ทวัรจ์ะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
 อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ผูโ้ดยสารสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 

กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น ้าหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่520บาท,20กโิลกรัมเพิม่ 550 บาท ราคาตอ่เทีย่ว) โปรด

ตดิตอ่แจง้บรษัิททวัรอ์ยา่งนอ้ย10วนักอ่นเดนิทางไมนั่บรวมวนัหยดุ เสาร์-อาทติย ์
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 400 บาท 

 ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ ทา่นละ 800 บาท 

 เง ือ่นไขการจอง 

 มัดจ า 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วนั 

(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
•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 
หมายเหต ุ

 กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 8 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 

 

 


