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บินด้วยสายการบินนกแอร ์(DD) : ขึ้นเครือ่งท่ีท่าอากาศยานดอนเมอืง (DMK) 

DD1 DMK(ดอนเมือง) – CNX(เชียงใหม่) 07.00 – 08.10 
DD9 CNX(เชียงใหม่) – DMK(ดอนเมือง) 18.10 – 19.00 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
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ผู้ท่ีเดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ /MODERNA 2 เขม็/ PFIZER 2 เขม็ 
/SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ /ASTRAZENECA 2 เขม็ / J&J 1 เขม็ (ไม่น้อยกว่า 14วนั) 
**ผู้เดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 
 

DAY 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วดัพระธาตุดอยค า – CHOM CAFÉ – 
วดัพระธาตุศรีจอมทอง – ไร่กลางขนุ                              (–
/L/D) 

05.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั 
และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน 
สายการบินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

07.00 ออกเดนิทางสู ่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยสายการบินนกแอร ์ เทีย่วบนิที ่ DD1 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 

ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) 
แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

08.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่  
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 
น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู ่วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัทีม่คีวามส าคญัในจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี 
ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 
ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือสาธารณสุขก าหนด/รบัรอง 

พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  
ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 

**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  
ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
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สรา้งในสมยัพระนางจามเทวกีษตัรยิแ์ห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 
ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนปั้น 

 
จากนัน้พาท่านชม CHOM CAFÉ ความพเิศษอยู่ทีส่วนป่าสไตล ์TROPICAL THAI MOSS GARDEN 
ซึง่เป็นการจ าลองสวนป่าดบิชืน้ขึน้มาอยู่ในเมอืง ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศสบายๆ 
เดนิเล่นในสวนป่าทีร่่มรื่นจากเงาของตน้ไมใ้หญ่ ชมน ้าตก 
เดนิลดัเลาะล าธารทีเ่ตม็ไปดว้ยฝงูปลาคราฟและไอหมอกจางๆ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
จากนัน้น าท่านชม วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดมิชื่อ วดัพระธาตุเจา้ศรจีอมทอง ตัง้อยู่ถนนเชยีงใหม่-ฮอด 

หมู่ 2 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ห่างจากตวัจงัหวดัเชยีงใหม่ประมาณ 58 กโิลเมตร 
วดัพระธาตุศรจีอมทองวรวหิาร เป็น พระอารามหลวงชัน้ตร ีชนิดวรวหิาร ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2506 บรเิวณทีต่ ัง้ 
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เป็นเนินดนิสงู ประมาณ 10 เมตร เรยีกกนัมาตัง้แต่อดตีว่า ดอยจอมทอง ตามประวตัสินันิษฐานว่า 
เป็นวดัทีส่รา้งขึน้ในราว พุทธศตวรรษที ่20 แต่จากลกัษณะทางศลิปกรรมของสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ ภายในวดั 
ปรากฏเป็นลกัษณะของศลิปกรรม ในสมยัหลงั พุทธศตวรรษที ่24 ซึง่เป็นหว้งระยะเวลาของยุคฟ้ืนฟูเมอืงเชยีงใหม่ 

 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั ไร่กลางขุ่น เป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วเชงิเกษตรทีถ่อืว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

ทีน่ี่นอกจากจะจ าหน่ายไมด้อกกระถาง สวยงาม กลา้ผกัผลไมแ้ลว้นัน้ ยงัเปิดเป็นรา้นกาแฟเลก็ๆน่ารกั 
พรอ้มทัง้มบีรกิารทุ่งดอกไมต้ามฤดกูาลเปิดใหไ้ดเ้ขา้ไปถ่ายรูปกนัอกีดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  PHU-ANNA ECO HOUSE อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า 

 

DAY 2  ถ า้แก้วโกมล – ทุ่งดอกบวัตอง – พระธาตุดอยกองมู – วดัจองค า  –วดัจองกลาง             (B/L/D) 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
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น าทุกท่านออกเดนิทางสู ่ถ า้แก้วโกมล เป็นถ ้าทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเมอืงไทย 
อกีทัง้ยงัเป็นหนึ่งในถ ้าผลกึแร่แคลไซตท์ีค่น้พบเพยีง 3 แห่งทัว่โลก 
เป็นถ ้าทีค่น้พบดว้ยความบงัเอญิโดยวศิวกรชาวไทย เป็นถ ้าทีท่อดตวัลกึลงไปในพภิพ 
ทางเดนิค่อยขา้งแคบเลก็แต่ไม่ถงึกบัอดึอดั 
ทางเจา้หน้าวนอุทยานท าทางเดนิเป็นบนัไดไมเ้พือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิศกึษา ถ ้าแกว้โกมลแบ่งเป็น 5 หอ้ง 
คอืหอ้งพระทยัธาร วมิานเมฆ เฉกหมิพานต ์ม่านผาแก้ว และเพลดิแพว้มณีบุปผา 
ขอ้ดขีองถ ้าแกว้โกมลคอืคุณค่าของผลกึแคลไซตด์งักล่าว สว่นขอ้เสยีไม่ไดเ้กดิจากถ ้าแต่เกดิจากมนุษย ์
คอือุณหภูมจิากมนุษยท์ าใหเ้กดิผลกระทบต่อแคลไซต ์
การไปแตะไปจบัท าใหผ้ลกึแร่สขีาวสวยสะอาดตาเปลีย่นเป็นสดี าคล ้า 

 
จากนัน้น าท่านไปชม ทุ่งดอกบวัตอง ทีด่อยแม่อูคอ จะบานสะพรัง่ ช่วงเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี 
โดยจะบานเตม็ทอ้งทุ่งเหลอืงอร่าม ตอ้นรบัทุกสายตาทีม่าเยอืน  

เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
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น าท่านออกเดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวดัศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของชาวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมาชา้นาน 

ตัง้อยู่บนดอยกองม ูทางทศิตะวนัตกของ ตวัเมอืงแม่ฮ่องสอนเพยีง 3 ก.ม.เดนิทางโดยแยกจากทางหลวงสาย 108 
ตรงบรเิวณ อนุสาวรยีพ์ระยาสงิหนาทราชาขึน้ไปทางซา้ยมอื เป็นทางลาดยางขึน้ภูเขาไปอกีประมาณ 1.5 กโิลเมตร 
กจ็ะถงึบรเิวณวดัพระธาตุดอยกองมเูดมิมชีื่อเรยีกว่า วดัปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดยีท์ีส่วยงาม 2 องค ์
พระเจดยีอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จองต่องสู ่เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นทีบ่รรจุพระธาตุของ พระโมคคลัลานะ เถระ ซึง่น ามา 
จากประเทศพม่า สว่นพระธาตุเจดยีอ์งคเ์ลก็สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสงิหนาทราชา เจา้เมอืงแม่ฮ่องสอน 
คนแรก จากวดัพระธาตุ ดอยกองมนูี้สามารถมองเหน็ภูมปิระเทศและสภาพตวัเมอืงแม่ฮ่องสอนไดอ้ย่างชดัเจน 

 
น าท่านออกเดนิทางสู ่วดัจองกลาง ภายในวหิารมแีท่นบูชาตัง้พระพุทธสหิงิคจ์ าลอง ปิดทองเหลอืงอร่ามไปทัง้องค ์

มสีิง่ทีน่่าสนใจอื่นๆ อกี เช่น ตุ๊กตาแกะสลกัดว้ยไมเ้ป็นรูปคนและสตัวเ์กีย่วกบัพระเวสสนัดรชาดก 
ฝีมอืแกะสลกัของช่างชาวพม่า ซึง่น ามาจากพม่าตัง้แต่ พ.ศ. 2400 นอกจากนี้ทางดา้นจติรกรรม 
ยงัมภีาพวาดบนแผ่นกระจก เรื่องพระเวสสนัดรชาดกและภาพประวตัเิจา้ชายสทิธตัถะ 
ตลอดจนภาพแสดงใหเ้หน็ถงึชวีติความเป็นอยู่ของคนสมยันัน้หลายภาพ มคี าบรรยายใตภ้าพเป็นภาษาพม่า 
และมบีนัทกึบอกไวว้่าเป็นฝีมอืของช่างไทยใหญ่จากมณัฑะเลย ์จากนัน้น าท่านไปยงั วดัจองค า หรอื 

พระอารามหลวงวดัจองค า ตัง้อยู่ขา้งกบัวดัจองกลาง สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2340 เป็นวดัแห่งแรกของจ.แม่ฮ่องสอน 
เป็นวดัเก่าแก่ทีส่รา้งตามแบบอย่างศลิปไทยใหญ สิง่ทีโ่ดดเด่นหลงัคาทรงประสาท 9 ชัน้ 
และมศีาสนสถานทีส่ าคญัคอื วหิารหลวงพอ่โต ซึง่เป็นพระพุทธรูป องคใ์หญ่ทีสุ่ดของแม่ฮ่องสอน สรา้งเมื่อ 
พ.ศ.2477 โดยช่างชาวพม่าในวหิารเป็นทีป่ระดษิฐาน ของหลวงพอ่โต ซึง่เป็นพระประธาน มขีนาดหน้าตกักวา้ง 
4.85 เมตร สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมอืชาวพม่า และมพีระพุทธรูป 
ขนาดใหญ่ซึง่จ าลองมาจากพระศรศีากยมุนีทีว่หิารวดัสุทศัน์ เหตุทีเ่รยีกชื่อวดัจองค า เนื่องจาก เสาวดัประดบั 
ดว้ยทองค าเปลว 
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ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  THE IMPERIAL MAE HONG SON RESORT  จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3  ปางอุ๋ง – บ้านรกัไทย – บ้านจ่าโบ่ – ปาย – วดัพระธาตุแม่เยน็  –  สะพานประวติัศาสตรป์าย             
                                                                                                                                                         (B/L/-) 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

ออกเดนิทางสู ่ปางอุ๋ง หรอื โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 (ปางอุ๋ง) 

เป็นโครงการในพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทีท่รงเหน็ว่าพืน้ทีบ่รเิวณนี้เป็นพืน้ทีอ่นัตราย 
อยู่ตดิแนวชายแดนพม่า มลีกัษณะเป็นพืน้ทีเ่ป็นอ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่บนยอดเขาสงู 
รมิอ่างเกบ็น ้าเป็นทวิสนทีป่ลูกเรยีงรายกนั ภาพอนัสวยงามของไอหมอกทีล่อยเหนือทะเลสาป 
กบับรรยากาศอนัหนาวเหน็บในยามเชา้ ท าให ้ปางอุ๋ง กลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วมาแรง ยอดฮติ 
สุดแสนโรแมนตกิตดิอนัดบัตน้ๆของแม่ฮ่องสอน จนไดร้บัขนานนามว่าเป็น "สวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งเมอืงไทย" 
(ไม่รวมค่าบรกิารล่องแพชมบรรยากาศ) 
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น าท่านออกเดนิทางสู ่บ้านรกัไทย ตัง้อยู่หมู่ที ่6 ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
เป็นหมู่บา้นชาวจนียนูนานอดตี ทหารจนีคณะชาต ิ(กองพล 93) “ก๊กมนิตัง๊” บา้นรกัไทยอยู่สงูจากระดบัน ้าทะเล กว่า 
1,776 เมตร ท าใหพ้ืน้ที ่เหมาะสมอย่างยิง่กบัการปลูกชาพนัธุด์ ีและพชืเมอืงหนาว ทวิทศัน์ของ 
หมู่บา้นโอบลอ้มไปดว้ยทวิเขา แมกไมท้ี ่อุดมสมบูรณ์ 
บา้นรกัไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีข่ึน้ชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หมัน่โถว คลา้ยกบัดอยแม่สลอง (กองพลเดยีวกนั) 
นกัท่องเทีย่วนิยมมาเทีย่วทีแ่ห่งนี้เพือ่ดื่มด ่ากบัการชมิชา และ ทานขาหมหูมัน่โถว บา้งกห็ลกีหนี 
ความวุ่นวายมาหาความเงยีบสบาย ของบา้นรกัไทยแห่งนี้ บา้นรกัไทยยงัมกีจิกรรมหลายอย่างไวใ้หน้กัท่องเทีย่ว 
ไดส้นุกสนาน เช่น การเดนิป่าศกึษาเสน้ทางโดยมคัคุเทศน์น้อย พาเขา้ไปชม "คุกดนิ" และการขีม่า้พาขา้มแดนไป 
ฝัง่พม่า ทีบ่า้นรกัไทยยงัมเีกสถเ์ฮาสร์มิน ้า (บา้นดนิ) ไวบ้รกิารนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งกบัสมัผสักบั ธรรมชาตแิบบใกลช้ดิ 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านออกเดนิทางสู ่ชุมชนบ้านจ่าโบ่  ตัง้อยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเทีย่วยอดฮติอย่างปาย 

ใชเ้วลาเดนิทางจากปายประมาณ 1 ชัว่โมงกว่า การเดนิทางจากปายไปยงั อ.ปางมะผา้ จากนัน้ขบัตรงไปอกี 12 
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กโิลเมตร เจอแยกบา้นแม่ระนาเขา้ไปยงัหมู่บา้นขบัรถตรงไปอกี 4 กโิลเมตร เสน้ทางท าใหม่ราดยางตลอดทาง 
ส าหรบัใครทีไ่ม่มรีถสว่นตวักต็อ้งอาศยันัง่ รถตูป้าย -เมอืงแม่ฮ่องสอน 
หรอืนัง่รถแดงโดยสารมาลงหน้าปากทางเขา้หลงัจากนัน้อาจโบกรถหรอืนดัแนะกบัรถในหมู่บา้นใหม้ารบั 
เมื่อมาถงึหมู่บา้นเรากจ็ะไดเ้จอกบัรา้นก๋วยเตีย๋วหอ้ยขาซึง่เป็นรา้นขึน้ชื่อของทีน่ี่ 
เพราะนอกจากจะมกี๋วยเตีย๋วแสนอร่อยในราคาหลกัสบิใหไ้ดท้านแลว้ มองไปรอบๆ 
จะเหน็ว่าตัง้อยู่ในมุมทีเ่หมาะเจาะมองเหน็ภูเขาทีส่วยงามสลบัซบัซอ้น 

 
น าท่านออกเดนิทางสู ่วดัพระธาตุแม่เยน็ อยู่ห่าง อ.ปาย ประมาณ 2 กโิลเมตร เป็นวดัศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงปายมานาน 

บรเิวณวดัเงยีบสงบ ร่มรื่น มจุีดเด่นอยู่ทีพ่ระพุทธรปูสขีาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเหน็ไดช้ดัจากตวั อ.ปาย 
โดยประวตัขิองวดัพระธาตุแม่เยน็ไม่มปีรากฏว่าสรา้งขึน้ในสมยัใด 
ดา้นหลงัโบสถเ์ป็นทีต่ ัง้ของเจดยีเ์ก่าหรอืทีเ่รยีกว่า “เจดยีพ์ระธาตุแม่เยน็” เป็นเจดยีท์รงระฆงัสขีาวฐานกลม 
สงูประมาณ 3 เมตร โดดเด่นทีย่อดฉตัรแบบเจดยีพ์ม่า นกัท่องเทีย่วนิยมเดนิทางขึน้มาชมและกราบไหวพ้ระนอน 
แลว้ทีน่ี่ยงัสามารถชมววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงปาย – แม่น ้าปาย 
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น าท่านออกเดนิทางสู ่สะพานประวติัศาสตรท่์าปาย  ตัง้อยู่รมิถนนสาย 1095  บรเิวณกโิลเมตรที ่88 

ก่อนเขา้สูต่วัเมอืงปาย สะพานแห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนประตูสูอ่ าเภอปาย 
สะพานแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น 
เพือ่ใชข้า้มแม่น ้าปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวุธเขา้ไปยงัประเทศพม่า หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ยุตลิง 
อ าเภอปายจงึกลบัคนืสูค่วามสงบสุขอกีครัง้หนึ่ง โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวตัศิาสตร”์ 
ในอดตีสะพานแห่งนี้ถูกสรา้งดว้ยไม ้แต่หลงัจบสงครามไดเ้ผาสะพานไมน้ี้ทิง้ 
และถูกสรา้งขึน้ใหม่โดยใชส้ะพานเหลก็จากสะพานนวรฐัมาแทนซึง่เป็น ของเดมิในจงัหวดัเชยีงใหม่   
สะพานประวตัศิาสตรย์งัคงไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนอ าเภอปายอยู่เป็นประจ า 
เพราะถอืเป็นอกีหนึ่ง แลนด์มารค์ของปายทีไ่ม่ควรพลาดตอ้งแวะมาเดนิเล่นบนสะพานและถ่ายภาพ   

 
ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั DIAMOND DE PAI CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

DAY 4  จดุชมวิวหยนุไหล –  AIR DIAMOND CAFE & HOTEL – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรงุเทพฯ 
(ดอนเมือง)                                                                                (B/L/–) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าทุกท่านออกเดนิทางสู่ จดุชมวิวหยุนไหล ห่างจากหมู่บา้นสนัตชิล ประมาณ  1.6  กโิลเมตร 
เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทติยข์ึน้ทีส่วยงามของอ าเภอปาย ซึง่เป็นทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่ว 
สามารถมองเหน็ทะเลหมอกทีถู่กรายลอ้มไปดว้ยทวิเขาน้อยใหญ่ 
และทศันียภาพบา้นเรอืนของเมอืงปายทีถู่กปกคลุมดว้ยสายหมอก   ค าว่าหยุนไหล เป็นภาษาจนีกลาง หมายถงึ 
แหล่งทีเ่มฆไหลมารวมกนั ซึง่เปรยีบเสมอืนคนจนียนูานทีอ่พยพมาจากเมอืงจนี 
แต่ในทีสุ่ดกอ็พยพยา้ยถิน่ฐานมารวมกนั จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมไดท้ัง้ฤดฝูนและฤดูหนาว  
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บรเิวณจุดชมววิไดจ้ดัท าเป็นระเบยีงชมววิและจุดถ่ายภาพน่ารกัๆ หลายจุด ทัง้ระเบยีงชมววิ จุดคลอ้งกุญแจคู่รกั  
ป้ายรอ้ยทีบ่อกรกั  และศาลาส าหรบันัง่ชมววิ 

 
เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเชค็อนิที ่AIR DIAMOND CAFE & HOTEL รา้นกาแฟบนเครื่องบนิแห่งแรกของเชยีงใหม่ 
แลนดม์ารก์แห่งใหม่ในอ าเภอแม่แตง รา้นกาแฟสุดเก๋บนเครื่องบนิทีน่ าเครื่องบนิ Airbus A330-300 ล าใหญ่ 
ของการบนิไทยทีป่ลดระวางแลว้มาดดัแปลงเป็นรา้นกาแฟ 
จ าลองบรรยากาศบนเครื่องมาใหเ้ราไดน้ัง่จบิกาแฟถ่ายรปูสวยๆ ใหห้ายคดิถงึการนัง่เครื่อง 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

18.10 เดนิทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบินนกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD9 เวลาเดนิทางประมาณ 1ชัว่โมง05 นาท ี  
 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
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 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 
ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) 
แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

19.15  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจห 
***************************************************************************** 

 
อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

13 – 16 พฤศจิกายน 2564 10,999 2,500 
16 – 19 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,500 
20 – 23 พฤศจิกายน 2564 10,999 2,500 

21 – 24 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,500 

24 – 27 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,500 

27 – 30  พฤศจิกายน 2564 10,999 2,500 

13 – 16 ธนัวาคม 2564 9,999 2,500 

18 – 21 ธนัวาคม 2564 10,999 2,500 

19 – 22 ธนัวาคม 2564 9,999 2,500 

21 – 24 ธนัวาคม 2564 9,999 2,500 

25 – 28 ธนัวาคม 2564 10,999 2,500 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **  

** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

ข้อส าคญั  

- ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
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- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ 
การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง 
บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 

- ราคาทวัร ์เป็นราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั 
โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 
และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) 
รวมถงึค่าภาษสีนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) 
หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก.  (หากตอ้งการซือ้น ้าหนกักระเป๋าโหลดเพิม่เตมิ 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 

- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 

- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 
ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน 
อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน 
จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  
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- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสงูสุดท่านละ 30,000 บาท 
คุม้ครองทัง้คนไทยและชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง 
ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 

- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาต
รฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ 
ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

- ค่าน ้าหนกัเกบ็สมัภาระใตเ้ครื่อง (กรุณาแจง้ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 72 ชม) 

- ค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
 
เงื่อนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนทีช่ดัเจน เพือ่การยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี 
กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 15.00 น. 
มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด 
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า 
กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
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- กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทัก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ 
ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงกต็าม 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
*ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์ หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั 
หรอืการยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

หมายเหตุ  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ 
ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน 
บรษิทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทา
ง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) 
กรุณาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ 
และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
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กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน 
ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 
ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ 
กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบร้อยแลว้ 
ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


