
 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AD24-04 
4 วนั 3 คนื เชยีงใหม-่ปาย-แมฮ่อ่งสอน 

 

 

 
บิน กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ โดยสายการบิน ไทย สมายล์ 

เร่ิมต้น 15,900 รวมทิปแล้ว อาหาร 7 มือ้  
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. 
หรือช่วงวันเดินทางอ่ืนๆตามท่ีคณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ
จ านวนสูงสุด ท่ีกรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในกรณี 
 
1. ตั๋วเคร่ืองบิน มีการปรับราคาขึน้ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนแปลงสายการ
บิน ทั้งนีต้ัว๋ที่ออกส าหรับคณะเดินทาง จะเป็นตั๋วเด่ียวทั้งหมด (ราคาเปลี่ยนแปลง
ขึน้ลงตามหน้าเว็บไซต์ของสายการบิน) **หรือบริษัทจะจัดหาเท่ียวบนิและสายการ
บินทดแทนท่ีสอดคล้องกับโปรแกรมการเดินทางให้ใกล้เคียงท่ีสุด 
 
2. โรงแรมที่พัก มีการปรับราคาขึน้ หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่
สามารถรองรับคณะได้  
 
โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเงื่อนไข ก่อนท่ีจะมกีารเรียกเก็บ
ช าระมัดจ า 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

4 วนั 3 คนื เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน 
(แม่ฮ่องสอน) – ปาย – บ้านจ่าโบ – บ้านรักไทย – น ้าพุร้อนธรรมชาติป่าอนุรักษ์ไทรงาม 

ปางอุ๋ง – สะพานซูตองเป้ – พระธาตุดอยกองมู  
(เชียงใหม่) – ดอยอินทนนท์ – พระธาตุดอยสุเทพ – จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม  

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – กาดหลวง ตลาดวโรรส 
 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน 
06.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่  เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทยสมายล์ อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระน ้ าหนัก 20 กก. ส าหรับโหลด และ ถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 
(ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน) 

07.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองเชียงใหม่โดย เที่ยวบิน WE102 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  
09.10 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ น าท่านรับสัมภาระ  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองปาย (ระยะทาง 130 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองเล็กๆท่ามกลาง

ขุนเขาสุดโรแมนติก ตั้งอยู่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงไดรั้บความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
เมืองปายเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์แนวโรแมนติก 2 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองเดอะเลตเตอร์ จดหมายรัก 
และเร่ืองรักจงั ท าให้ไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากขึ้น จนยอมพิชิตเจ็ดร้อยกว่าโคง้เพื่อมาสัมผสัสายหมอก
และลมหนาวท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขาที่โอบล้อมเมืองเล็กๆแห่งน้ีเอาไว ้น าท่านเดินทางสู่
หมู่บา้นศูนยว์ฒันธรรมจีนยูนนาน (หมู่บา้นสันติชล) (ระยะทาง 5 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 
นาที) ตั้งอยู่ในต าบลเวียงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บา้นชาวจีนยนูนานที่อพยพยา้ยถิ่น
ฐานมาจากประเทศจีน เป็นหมู่บา้นจีนยนูนานที่ไดม้ีการรักษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่น าและวฒันธรรม
ของจีนยนูนานรวบรวมไว ้ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์น้ีเป็นแรงดึงดูดที่ท าให้ตอ้งมาสัมผสัความเป็นจีนยนูนาน
ของหมู่บ้าน เมื่อเราได้เข้าไป ณ หมู่บ้านจ าลองแห่งน้ีท าให้ได้รับความรู้สึกเหมือนอยู่เมืองจีน 
เน่ืองจากบา้นดินที่ตกแต่งเป็นสไตลจี์นยนูนานทั้งหมด ดา้นในจะแบ่งเป็นร้านน ้ าชา ร้านขายของทั้ง
ของกินและของใช้ รวมไปถึงเคร่ืองรางต่างๆ อีกด้วย ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ การไปลองโล้
ชิงช้าไม ้และ ลองแต่งกายเป็นชาวจีนและถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึกตามจุดต่างๆ อิสระให้ท่านไดเ้ที่ยว
ชมและถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 



 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 
  

บ่าย น าท่าน แวะถ่ายรูปจุดชมวิวปางมะผา้ (ระยะทาง 57 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ที่น่ีเป็น

จุดชมวิวที่ค่อนข้างใหญ่ มีที่จอดรถ ร้านคา้ และห้องน ้ าคอยให้บริการ มีวิวให้ชมกันถึง 2 ฝ่ัง ดูกัน

แบบ 180 องศา เป็นจุดชมวิวที่อยู่ระหว่างอ าเภอปายกบัอ าเภอปางมะผา้ ที่แห่งน้ีจะมีหมอกลงตลอด
ท าให้อากาศค่อนขา้งเยน็และสวยงามมาก ถึงแมว่้าโคง้จะเยอะแต่วิวทิวทศัน์ของจุดชมวิวที่น่ีก็ถือว่า

คุม้ค่าที่จะมา น าท่านเดินทางไปยงั จุดชมวิว ชุมชนบ้านจ่าโบ (ระยะทาง 9.1 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 20 นาที) บา้นจ่าโบ่ ที่ตั้งอยูอ่  าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนขนาดเล็กที่เงียบ

สงบ นอกจากมีจุดชมวิวที่สวยงามแล้ว บ้านจ่าโบ่ยงัมีร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่ดังมากในหมู่บ้าน ที่

ได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวว่า “ก๋วยเตี๋ยวหลักสิบ วิวหลกัลา้น” เพราะนอกจากจะได้ชิม
ก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแล้ว ยงัสามารถมองเห็นวิวภูเขา 180 องศาได้อีกด้วย นอกจากจุดชมวิวและร้าน

ก๋วยเต๋ียวแลว้ บา้นจ่าโบ่น้ีมีที่เที่ยวมากมาย เช่น ลานกางเต็นท์จ่าทอ, ถ ้าผีแมน, ดอยภูผาหมอก และ 

เด็กดอยคอฟฟ่ี ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.30 ชม.) หมู่บ้านชาวจีนยูนนาน ที่รายล้อมด้วยหุบเขาใหญ่ ที่ตั้ งอยู่ในอ าเภอเมืองของจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่บรรยากาศแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าอยูเ่มืองไทย ที่น่ีจะมีอากาศที่

เยน็ตลอดทั้งปี และจะหนาวเป็นพิเศษในหน้าหนาวจึงท าให้เหมาะกบัการนอนบ้านดิน จิบชาอุ่นๆ 
หมู่บา้นรักไทยน้ีโดดเด่นเร่ืองชา จึงไม่ท าให้ผิดหวงัแน่นอน ที่น่ีมีเกสตเ์ฮาส์น่ารักๆที่ท ามาจากดิน

มากมายให้เลือก ที่น่ีมีกิจกรรมมากมายให้ท า อาทิเช่น การเดินป่าศึกษาเส้นทางโดยมคัคุเทศก์น้อย 
การป่ันจกัรยานเที่ยวรอบหมู่บา้น และการขี่มา้พาขา้มแดนไปฝ่ังพม่า และที่ส าคญัหมู่บา้นรักไทยแห่ง

น้ีอยูไ่ม่ไกลจากปางอุ๋งท าให้นกัท่องเที่ยวสามารถไปชมหมอกยามเชา้ที่ปางอุ๋งไดอ้ีกดว้ย 



 
 
 
 
 
 
 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัในหมู่บ้านรักไทย หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 
วันที่สอง แม่ฮ่องสอน – ปาย  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ ง (ระยะทาง 13 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) ปางอุ๋ งมีช่ือเต็มว่า 
โครงการพระราชด าริปางตอง 2 มีลกัษณะเป็นอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง บริเวณริมอ่างเก็บ
น ้ าจะมีตน้สนเป็นจ านวนมากที่ถูกปลูกเรียงราย ย่ิงยามพระอาทิตยข์ึ้นแสงของพระอาทิตยย์ามเช้าที่
สะทอ้นผืนน ้าผ่านทิวสนและประกอบกบัมีไอหมอกบางๆที่ท าให้เกิดเป็นทะเลหมอกนั้น สร้างความ
โรแมนติกเป็นอย่างมาก บวกกบั "หงส์คู่พระราชทาน" สีขาวและสีด าอย่างละ 1 คู่ ว่ายน ้ าเล่นไปมา
อวดนกัท่องเที่ยวถือเป็นภาพที่สร้างความประทบัมากๆและยากจะลืมเลือน จนท าให้ปางอุ๋ง กลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตสุดแสนโรแมนติกติดอนัดบัตน้ๆของแม่ฮ่องสอน จนไดรั้บขนานนามว่าเป็น 
"สวิตเซอร์แลนดแ์ห่งเมืองไทย" อิสระให้คณะเก็บภาพบรรยากาศ  

 
น าท่านเดินทางไปยงั สะพานซูตองเป้ (ระยะทาง 31 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) สะพาน
ไม้ไผ่ กวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และ
ชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเลย โดยวสัดุที่ใช้หาได้ในท้องถิ่น สร้างเพ่ือใช้ให้
พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตนั้นเอง โดยจะออกบิณฑบาตบนสะพานทุกเช้าเวลา 06.30-07.30 น. 
ค าว่า “ซูตองเป้” เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานส าเร็จ จึงมีความเช่ือว่าหากท่านใดต้องการ
ส าเร็จในส่ิงที่หวงัให้เดินขา้มสะพานไมไ้ผ่แห่งน้ีแลว้ไปอธิษฐานที่วดัปลายสะพาน จากนั้นน าท่าน



 
 
 
 
 
 
 

เดินทางสู่ วดัจองค า (ระยะทาง 12 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) วดัจองค าและวดัจองกลาง
เปรียบเสมือนวดัแฝดที่ตั้งอยูใ่นก าแพงเดียวกนั วดัจองค าและจองกลางนั้นถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง
ไทใหญ่และยงัเป็นวดัแห่งแรกในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนอีกดว้ย วดัแห่งน้ีถูกสร้างโดยช่างชาวพม่าในปี 
พ.ศ.2340 ส่ิงปลูกสร้างที่โดดเด่นคือหลงัคาทรงประสาท 9 ชั้น และมีศาสนสถานที่ส าคญัคือ วิหาร
หลวงพ่อโต ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป องคใ์หญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอน น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยกองมู 
(ระยะทาง 6 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.6 นาที) ถือเป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองมาช้านานของ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่บนดอยกองมู เดิมมีช่ือเรียกว่า วดัปลายดอย ประกอบดว้ยพระธาตุเจดีย ์2 
องค์ที่สวยงามมากๆ, จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมุมสูงไดอ้ย่างชัดเจนอีกดว้ย 
นอกจากน้ียงัมีร้านกาแฟน่ารักๆที่ช่ือว่า “ก่อนตะวนัลบัแนวเหลี่ยมภูผา” ที่มีระเบียงให้เราไดช้มพระ
อาทิตยต์อนเยน็ที่จะตกลงตรงเหลี่ยมภูเขาพอดี ซ่ึงเป็นที่มาของช่ือร้านถือเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยต์ก
ที่สวยงามมากๆแห่งหน่ึงของแม่ฮ่องสอนเลย และในยามเชา้ตรงระเบียงน้ีจะสามรถรับชมทะเลหมอก
ไดอ้ีกดว้ยเช่นกนั 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ น ้าพุร้อนธรรมชาติป่าอนุรักษ์ไทรงาม (ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2.30 ชม.) หรือ โป่งน ้ าร้อนไทรงาม น ้ าพุร้อนแห่งน้ีเป็นบ่อน ้ าที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติ น ้ าใสสีเขียว
มรกตมีอุณหภูมิอุ่นๆ เหมาะแก่การนั่งแช่ผ่อนคลายเป็นที่สุดจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ าเภอปาย 
(ระยะทาง 16 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) น าท่านแวะถ่ายรูปสะพานประวตัิศาสตร์ แลนด์
มาร์กที่ห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวปาย นอกจากจะเป็นจุดเดินเที่ยวสวยๆ แล้ว  สะพานประวตัิศาสตร์       
ปายแห่งน้ียงัเป็นสะพานที่มีประวติัศาสตร์เก่ียวขอ้งกับช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ถูกสร้างโดยทหาร
ญี่ปุ่ นเพื่อล าเลียงเสบียงและอาวุธส าหรับเพื่อโจมตีประเทศพม่า หลังจากที่ไม่ได้ใช้แล้วจึงได้ท า



 
 
 
 
 
 
 

สะพานขึ้นใหม่โดยใช้โครงสร้างเดิมของสะพานขวัเหล็กที่จงัหวดัเชียงใหม่ สะพานแห่งน้ีจึงมีอายุที่
เก่าแก่มากกว่า 100 ปี ปัจจุบนัเป็นที่เที่ยว ที่ถ่ายรูป และชมวิวแม่น ้าปายกนัไดแ้บบเพลินๆ เป็นอีกหน่ึง
เสน่ห์ของปายที่ตอ้งไปสัมผสัให้ได ้ 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั B2 PAI PREMIER / YOMA HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 
วันที่สาม ปาย - เชียงใหม่ 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  (ระยะทาง 124 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.) ตั้งอยูอ่  าเภอแม่ริม เป็นอีกหน่ึงที่เที่ยวยอดฮิตส าหรับคนรักธรรมชาติ ภายในมี
นิทรรศการเก่ียวกบัพรรณไมไ้ทย เรือนกระจกขนาดใหญ่ ซ่ึงรวบรวมพรรณไมใ้นเขตป่าดงดิบ จาก
ทัว่ทุกภูมิภาคของทวีปเอเชียมาจดัแสดง เสมือนว่าไดเ้ขา้ไปอยู่ในป่าจริงๆ  นอกจากน้ียงัมีเรือนพืช
ทะเลทราย พรรณไมน้ ้า เฟิร์น กลว้ยไมไ้ทย เป็นตน้ อีกส่ิงที่ห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ คือ Canopy Walkway หรือทางเดินลอยฟ้า ซ่ึงเป็นเส้นทางชมธรรมชาติเหนือ
เรือนยอดไมท้ี่ยาวที่สุดในประเทศไทย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม (ระยะทาง 10 
ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)ซ่ึงเป็นที่ตั้งของทุ่งดอกไม ้ร้านขายของที่ระลึก ผกัผลไมเ้มือง
หนาวที่ชาวบ้านน ามาขาย เมื่อใกล้ถึง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถข้างล่างไม่อนุญาตให้น ารถขึ้นไป 
จากนั้นเดินขึ้นไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงมีการปรับภูมิทัศน์ใหม่ มี
แปลงดอกไมเ้ล็กๆ กระท่อมชมวิวซ่ึงเปลี่ยนเป็นลานชมวิว และร้านอาหารเล็กๆของชาวบา้น อิสระ
ให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของดอยม่อนแจ่มไดต้ามอธัยาศยั 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ  (ระยะทาง 40 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) วัด

คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ที่ต้องแวะไปสักการะให้ได้เมื่อมาเยือนเชียงใหม่ ดอยสุเทพถือเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ว่าใครที่มาเชียงใหม่ก็ไม่ควรพลาด เพราะถา้ใครยงัไม่เคยมาที่น่ีก็เหมือนยงัมาไม่
ถึงเชียงใหม่นั่นเอง ดอยสุเทพนั้นมีจุดท่องเที่ยวมากมาย เช่น พระธาตุดอยสุเทพ ที่จะท าให้เราได ้
นมสัการพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้เพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ดว้ยการเดินขึ้นบนัไดนาคไปสู่ตวั
วดัทั้งหมด 306 ขั้น  

 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั HOTEL MAYU / THE CORE HOTEL / X2VIBE หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 

วันที่ส่ี เชียงใหม่-กรุงเทพ 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ดอยอินทนนท ์เพื่อกราบสักการะ "พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพล
ภูมิสิริ" (ระยะทาง 109 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นพระมหาธาตุเจดียค์ู่ของในหลวงและ
พระราชินี สร้างถวายไวเ้มื่อปีพ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2535 โดยกองทพัอากาศร่วมกบัพสกนิกรชาวไทย 
“พระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล” มีความหมายว่า พระสถูปเจดียบ์รรจุพระบรมธาตุที่ย่ิงใหญ่เพียงฟ้าจด
ดิน ส่วน “พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ” มีความหมายว่า เป็นก าลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน พระ
มหาธาตุทั้งสององค์ ตั้ งประดิษฐานอย่างสง่างามเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยที่ยอดดอยอิน



 
 
 
 
 
 
 

ทนนท ์จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองเชียงใหม่ (ระยะทาง 109 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 
ชม.) 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย น าท่านสู่กาดหลวง หรือ ตลาดวโรรส (ระยะทาง 37 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตลาดที่
ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่มีอายุมากกว่า 100 ปี ตลาดแห่งน้ีถือเป็นศูนยร์วมของกิน ของฝากที่
ดงัมากในหมู่นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะตอ้งแวะมาที่ตลาดน้ีเพ่ือมาซ้ือของฝากที่เป็นของพ้ืนเมือง
ที่มาราคาถูกและสินคา้มากมาย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

17.00 น. น าท่านสู่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อเช็คอิน 
19.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE 117 (ใช้เวลาบิน 1.10 

ชัว่โมง)    
20.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ (BON VOYAGE) 
 



 
 
 
 
 
 
 

4 วนั 3 คนื 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. 
หรือช่วงวันเดินทางอ่ืนๆตามท่ีคณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

อตัราค่าบริการ   ราคาทวัร์/ท่าน (บาท) 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง  15,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 2,500 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหักคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 2,700 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 

และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 17 ก.พ.2564) ** 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพ่ือตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก., กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบินไทยสมายล ์(กระเป๋าเดินทาง น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./

ท่าน) หรือสายการบินภายในประเทศสายการบินอื่น กรณีตัว๋ ณ วนัเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได ้โดย
บริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

▪ บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื่อความคล่องตวั 8  ท่าน / คนั 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 500,000 บาท  
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์
 



 
 
 
 
 
 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 

▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 7,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  

วีซ่าและค่าด าเนินการ (ถา้ม)ี, ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ

สายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอ
ค ายืนยนัว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจาก



 
 
 
 
 
 
 

พนักงาน  แล้วทัวร์นั้ นยกเลิก  บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่ เก่ียวข้องกับตั๋วเคร่ืองบิน
ภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความ
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 
เตียงได ้

 

กระเป๋าเล็กถอืติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่
รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้น
เคร่ืองได ้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนัก
เพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี
สัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั 
“เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนที่เกิน 



 
 
 
 
 
 
 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand 
carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะไม่รับผิดชอบ 
▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้

ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 

 
 
 

 


