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บินด้วยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย(FD) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

FD4102 BKK(สวุรรณภมิู)  – CNX(เชียงใหม่) 07.55 – 09.20 
FD4107 CNX(เชียงใหม)่ – BKK(สวุรรณภมิู) 17.50 – 19.10 
**ไมร่วมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 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 1 เขม็ / J&J 1 เขม็ (ไม่น้อยกว่า 14วนั) 
**ผู้เดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 
 

DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วดัพระธาตุดอยค า – CHOM CAFÉ – วดั
พระธาตุศรีจอมทอง – ไร่กลางขนุ                              (–/L/D) 

05.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิูชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชียโดยมเีจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์
คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

07.55 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเทีย่วบนิที่ FD4102 ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 
09.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่  

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 
น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัที่มคีวามส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1 ,300 ปี 
ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร สรา้งในสมยัพระนาง
จามเทวกีษัตรยิ์แห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรม
สารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรปูปนูปัน้ 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ
สาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
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จากนัน้พาท่านชม CHOM CAFÉ ความพเิศษอยู่ที่สวนป่าสไตล์ TROPICAL THAI MOSS GARDEN ซึ่งเป็นการ
จ าลองสวนป่าดบิชื้นขึ้นมาอยู่ในเมอืง ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศสบายๆ เดนิเล่นในสวนป่าทีร่่มรื่นจากเงาของ
ตน้ไมใ้หญ่ 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 วดัพระ
ธาตุศรจีอมทองวรวหิาร เป็น พระอารามหลวงชัน้ตร ีชนิดวรวหิาร ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2506 บรเิวณทีต่ ัง้ เป็นเนินดินสูง 
ประมาณ 10 เมตร เรยีกกนัมาตัง้แต่อดตีว่า ดอยจอมทอง ตามประวตัสินันิษฐานว่า เป็นวดัทีส่ร้างขึ้นในราว พุทธ
ศตวรรษที ่20 แต่จากลกัษณะทางศลิปกรรมของสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ ภายในวดั ปรากฏเป็นลกัษณะของศลิปกรรม ใน
สมยัหลงั พุทธศตวรรษที ่24 ซึง่เป็นหว้งระยะเวลาของยุคฟ้ืนฟูเมอืงเชยีงใหม่ 
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น าท่านออกเดนิทางไปยงั ไร่กลางขุ่น เป็นอกีหนึ่งสถานที่ท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีถ่อืว่าพลาดไม่ไดเ้ลย ทีน่ี่นอกจาก
จะจ าหน่ายไม้ดอกกระถาง สวยงาม กล้าผกัผลไม้แล้วนัน้ ยงัเปิดเป็นร้านกาแฟเล็กๆน่ารกั พร้อมทัง้มบีรกิารทุ่ง
ดอกไมต้ามฤดกูาลเปิดใหไ้ดเ้ขา้ไปถ่ายรปูกนัอกีดว้ย 

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

 

DAY 2  ถ า้แก้วโกมล – จดุชมวิวผาบ่อง – พระธาตุดอยกองมู – วดัจองค า  –วดัจองกลาง          (B/L/D) 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

น าทุกท่านออกเดนิทางสู่ ถ า้แก้วโกมล เป็นถ ้าทีง่ดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมอืงไทย อกีทัง้ยงัเป็นหนึ่งในถ ้าผลกึแร่
แคลไซตท์ีค่น้พบเพยีง 3 แห่งทัว่โลก เป็นถ ้าทีค่น้พบดว้ยความบงัเอญิโดยวศิวกรชาวไทย เป็นถ ้าทีท่อดตวัลกึลงไป
ในพภิพ ทางเดนิค่อยขา้งแคบเลก็แต่ไม่ถงึกบัอดึอดั ทางเจา้หน้าวนอุทยานท าทางเดนิเป็นบนัไดไมเ้พื่อส่งเสรมิการ
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ท่องเทีย่วเชงิศกึษา ถ ้าแก้วโกมลแบ่งเป็น 5 หอ้ง คอืหอ้งพระทยัธาร วมิานเมฆ เฉกหมิพานต์ ม่านผาแก้ว และเพ
ลดิแพว้มณีบุปผา ขอ้ดขีองถ ้าแก้วโกมลคอืคุณค่าของผลกึแคลไซต์ดงักล่าว ส่วนขอ้เสยีไม่ไดเ้กดิจากถ ้าแต่เกดิจาก
มนุษย์ คอือุณหภูมจิากมนุษย์ท าให้เกิดผลกระทบต่อแคลไซต์ การไปแตะไปจบัท าให้ผลึกแร่สขีาวสวยสะอาดตา
เปลีย่นเป็นสดี าคล ้า 

 
น าท่านออกเดนิทางสู่ จุดชมวิวผาบ่อง เป็นจุดววิทีส่ามารถมองเหน็ทศันียภาพทีส่วยงามของป่าและทวิเขาที่เรยีง
รายอยู่เบื้องหน้า บรเิวณดา้นล่างจะเหน็สายน ้าคลา้ยน ้าตกซึ่งเป็นเขื่อนผลติไฟฟ้าพลงัน ้าผาบ่องเป็นเขื่อนกัน้ล าน ้า

แม่ละมาด และผลติกระแสไฟฟ้าใชใ้นตวัเมอืงแม่ฮ่องสอน   ทีต่รงนี้ยงัเป็นจุดก าเนิดของค าว่าผาบ่องอกีดว้ย เพราะ
เป็นบรเิวณทีม่นี ้าไหลระหว่างช่องเขา ชาวบา้นถงึเรยีกว่า “บ่อง” และค าว่าบ่องหมายถงึ “ช่อง” หากมาเทีย่วจุดชมววิ
ในช่วงฤดฝูน บางวนัอาจมโีอกาสไดเ้หน็สายหมอกลอยคลอเคลยีไปตามทวิเขาอกีดว้ย 

เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวดัศกัดิส์ทิธิค์ู่บ้านคู่เมอืงของชาวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมาช้านาน 

ตัง้อยู่บนดอยกองมู ทางทศิตะวนัตกของ ตวัเมอืงแม่ฮ่องสอนเพยีง 3 ก.ม.เดนิทางโดยแยกจากทางหลวงสาย 108 
ตรงบรเิวณ อนุสาวรยีพ์ระยาสงิหนาทราชาขึน้ไปทางซ้ายมอื เป็นทางลาดยางขึน้ภูเขาไปอกีประมาณ 1.5 กิโลเมตร 
กจ็ะถงึบรเิวณวดัพระธาตุดอยกองมเูดมิมชีื่อเรยีกว่า วดัปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดยีท์ีส่วยงาม 2 องค ์พระ
เจดยี์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของ พระโมคคลัลานะ เถระ ซึ่งน ามา จาก
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ประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดยี์องคเ์ลก็สร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสงิหนาทราชา เจ้าเมอืงแม่ฮ่องสอน คน
แรก จากวดัพระธาตุ ดอยกองมนูี้สามารถมองเหน็ภูมปิระเทศและสภาพตวัเมอืงแม่ฮ่องสอนไดอ้ย่างชดัเจน 

 
น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัจองกลาง ภายในวหิารมแีท่นบูชาตัง้พระพุทธสหิงิคจ์ าลอง ปิดทองเหลอืงอร่ามไปทัง้องค ์

มสีิง่ทีน่่าสนใจอื่นๆ อกี เช่น ตุ๊กตาแกะสลกัดว้ยไมเ้ป็นรูปคนและสตัวเ์กี่ยวกบัพระเวสสนัดรชาดก ฝีมอืแกะสลกัของ
ช่างชาวพม่า ซึ่งน ามาจากพม่าตัง้แต่ พ.ศ. 2400 นอกจากนี้ทางด้านจติรกรรม ยงัมภีาพวาดบนแผ่นกระจก เรื่อง
พระเวสสนัดรชาดกและภาพประวตัเิจา้ชายสทิธตัถะ ตลอดจนภาพแสดงใหเ้หน็ถงึชวีติความเป็นอยู่ของคนสมยันัน้
หลายภาพ มคี าบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพม่า และมบีนัทึกบอกไว้ว่าเป็นฝีมอืของช่างไทยใหญ่จากมณัฑะเลย์  
จากนัน้น าท่านไปยงั วดัจองค า หรอื พระอารามหลวงวดัจองค า ตัง้อยู่ข้างกบัวดัจองกลาง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 
2340 เป็นวดัแห่งแรกของจ.แม่ฮ่องสอน เป็นวดัเก่าแก่ทีส่รา้งตามแบบอย่างศลิปไทยใหญ สิง่ทีโ่ดดเด่นหลงัคาทรง
ประสาท 9 ชัน้ และมศีาสนสถานที่ส าคญัคอื วหิารหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่ องสอน 
สรา้งเมื่อ พ.ศ.2477 โดยช่างชาวพม่าในวหิารเป็นทีป่ระดษิฐาน ของหลวงพอ่โต ซึง่เป็นพระประธาน มขีนาดหน้าตกั
กวา้ง 4.85 เมตร สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมอืชาวพม่า และมพีระพุทธรูป ขนาดใหญ่ซึ่งจ าลองมาจากพระศรี
ศากยมุนีทีว่หิารวดัสุทศัน์ เหตุทีเ่รยีกชื่อวดัจองค า เนื่องจาก เสาวดัประดบั ดว้ยทองค าเปลว 
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ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

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 

ออกเดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชด าริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) เป็นโครงการในพระราชด าริของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัที่ทรงเหน็ว่าพื้นทีบ่รเิวณนี้เป็นพืน้ทีอ่นัตราย อยู่ตดิแนวชายแดนพม่า มลีกัษณะเป็น
พื้นที่เป็นอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง รมิอ่างเก็บน ้าเป็นทวิสนที่ปลูกเรยีงรายกนั  ภาพอนัสวยงามของไอ
หมอกทีล่อยเหนือทะเลสาป กบับรรยากาศอนัหนาวเหน็บในยามเช้า ท าให ้ปางอุ๋ง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมา
แรง ยอดฮิต สุดแสนโรแมนติกติดอันดบัต้นๆของแม่ฮ่องสอน จนได้รบัขนานนามว่าเป็น "สวติเซอร์แลนด์แห่ง
เมอืงไทย" (ไม่รวมค่าบรกิารล่องแพชมบรรยากาศ) 
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น าท่านออกเดนิทางสู่ บ้านรกัไทย ตัง้อยู่หมู่ที่ 6 ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้าน

ชาวจนียูนนานอดตี ทหารจนีคณะชาต ิ(กองพล 93) “ก๊กมนิตัง๊” บ้านรกัไทยอยู่สูงจากระดบัน ้าทะเล กว่า 1 ,776 
เมตร ท าใหพ้ืน้ที ่เหมาะสมอย่างยิง่กบัการปลูกชาพนัธุด์ ีและพชืเมอืงหนาว ทวิทศัน์ของ หมู่บา้นโอบลอ้มไปดว้ยทวิ
เขา แมกไมท้ี ่อุดมสมบูรณ์ บา้นรกัไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีข่ึน้ชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หมัน่โถว คลา้ยกบัดอย
แม่สลอง (กองพลเดยีวกนั) นกัท่องเทีย่วนิยมมาเทีย่วทีแ่ห่งนี้เพือ่ดื่มด ่ากบัการชมิชา และ ทานขาหมหูมัน่โถว บา้งก็
หลีกหนี ความวุ่นวายมาหาความเงียบสบาย ของบ้านรกัไทยแห่งนี้ บ้านรกัไทยยงัมีกิจกรรมหลายอย่างไว้ให้
นกัท่องเทีย่ว ไดส้นุกสนาน เช่น การเดนิป่าศกึษาเสน้ทางโดยมคัคุเทศน์น้อย พาเขา้ไปชม "คุกดนิ" และการขีม่้าพา
ข้ามแดนไป ฝัง่พม่า ที่บ้านรักไทยยังมีเกสถ์เฮาส์ริมน ้ า (บ้านดิน) ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องกับสัมผัสกับ 
ธรรมชาตแิบบใกลช้ดิ 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านออกเดนิทางสู ่ชุมชนบ้านจ่าโบ่  ตัง้อยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเทีย่วยอดฮติอย่างปาย ใชเ้วลาเดนิทางจากปาย

ประมาณ 1 ชัว่โมงกว่า การเดนิทางจากปายไปยงั อ.ปางมะผา้ จากนัน้ขบัตรงไปอกี 12 กโิลเมตร เจอแยกบา้นแม่ระ
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นาเขา้ไปยงัหมู่บา้นขบัรถตรงไปอกี 4 กโิลเมตร เสน้ทางท าใหม่ราดยางตลอดทาง ส าหรบัใครทีไ่ม่มรีถสว่นตวักต็้อง
อาศยันัง่ รถตู้ปาย -เมอืงแม่ฮ่องสอน หรอืนัง่รถแดงโดยสารมาลงหน้าปากทางเขา้หลงัจากนัน้อาจโบกรถหรอืนัด
แนะกบัรถในหมู่บ้านให้มารบั เมื่อมาถึงหมู่บ้านเราก็จะได้เจอกบัร้านก๋วยเตีย๋วห้อยขาซึ่งเป็นร้านขึ้นชื่อของที่นี่ 
เพราะนอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยในราคาหลักสิบให้ได้ทานแล้ว มองไปรอบๆ จะเห็นว่าตัง้อยู่ในมุมที่
เหมาะเจาะมองเหน็ภูเขาทีส่วยงามสลบัซบัซอ้น 

 
น าท่านออกเดนิทางสู ่วดัพระธาตุแม่เยน็ อยู่ห่าง อ.ปาย ประมาณ 2 กโิลเมตร เป็นวดัศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงปายมานาน 
บรเิวณวดัเงยีบสงบ ร่มรื่น มจุีดเด่นอยู่ทีพ่ระพุทธรูปสขีาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเหน็ไดช้ดัจากตวั อ.ปาย โดย
ประวตัขิองวดัพระธาตุแม่เยน็ไม่มปีรากฏว่าสร้างขึ้นในสมยัใด ด้านหลงัโบสถ์เป็นที่ตัง้ของเจดยี์เก่าหรอืที่เรยีกว่า 
“เจดยี์พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดยี์ทรงระฆงัสขีาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า 
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางขึ้นมาชมและกราบไหว้พระนอน แล้วที่นี่ยงัสามารถชมววิทิวทศัน์ของตวัเมอืงปาย – 
แม่น ้าปาย 

 
น าท่านออกเดนิทางสู ่สะพานประวติัศาสตรท่์าปาย  ตัง้อยู่รมิถนนสาย 1095  บรเิวณกโิลเมตรที ่88 ก่อนเขา้สูต่วั

เมอืงปาย สะพานแห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนประตูสูอ่ าเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 โดย
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กองทหารประเทศญี่ปุ่ น เพื่อใช้ข้ามแม่น ้ าปายและล าเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจาก
สงครามโลกครัง้ที ่2 ยุตลิง อ าเภอปายจงึกลบัคนืสูค่วามสงบสุขอกีครัง้หนึ่ง โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแต่สะพานแห่งนี้ว่า 
“สะพานประวตัศิาสตร์” ในอดตีสะพานแห่งนี้ถูกสร้างดว้ยไม ้แต่หลงัจบสงครามไดเ้ผาสะพานไม้นี้ทิ้ง และถูกสร้าง
ขึน้ใหม่โดยใชส้ะพานเหลก็จากสะพานนวรฐัมาแทนซึง่เป็น ของเดมิในจงัหวดัเชยีงใหม่   สะพานประวตัศิาสตร์ยงัคง
ไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนอ าเภอปายอยู่เป็นประจ า เพราะถอืเป็นอกีหนึ่ง แลนดม์ารค์ของปายทีไ่ม่
ควรพลาดตอ้งแวะมาเดนิเล่นบนสะพานและถ่ายภาพ   

 
ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั DIAMOND DE PAI CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
DAY 4  จดุชมวิวหยนุไหล –  AIR DIAMOND CAFE & HOTEL – ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน – กรงุเทพฯ 

(สวุรรณภมิู)                                                                                (B/L/–) 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวหยุนไหล ห่างจากหมู่บ้านสนัติชล ประมาณ  1.6  กโิลเมตร เป็นจุดชมทะเล
หมอกและพระอาทติยข์ึน้ทีส่วยงามของอ าเภอปาย ซึง่เป็นทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่ว สามารถมองเหน็ทะเลหมอกทีถู่ก
รายลอ้มไปดว้ยทวิเขาน้อยใหญ่ และทศันียภาพบา้นเรอืนของเมอืงปายทีถู่กปกคลุมดว้ยสายหมอก   ค าว่าหยุนไหล 
เป็นภาษาจนีกลาง หมายถงึ แหล่งทีเ่มฆไหลมารวมกนั ซึ่งเปรยีบเสมอืนคนจนียูนานทีอ่พยพมาจากเมอืงจนี แต่ใน
ทีสุ่ดกอ็พยพยา้ยถิน่ฐานมารวมกนั จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมไดท้ัง้ฤดูฝนและฤดูหนาว  บรเิวณจุดชม
ววิไดจ้ดัท าเป็นระเบยีงชมววิและจุดถ่ายภาพน่ารกัๆ หลายจุด ทัง้ระเบยีงชมววิ จุดคลอ้งกุญแจคู่รกั  ป้ายรอ้ยทีบ่อก
รกั  และศาลาส าหรบันัง่ชมววิ 
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เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเชค็อนิที ่AIR DIAMOND CAFE & HOTEL รา้นกาแฟบนเครื่องบนิแห่งแรกของเชยีงใหม่ แลนด์มารก์แห่ง
ใหม่ในอ าเภอแม่แตง รา้นกาแฟสุดเก๋บนเครื่องบนิทีน่ าเครื่องบนิ Airbus A330-300 ล าใหญ่ ของการบนิไทยทีป่ลด
ระวางแลว้มาดดัแปลงเป็นรา้นกาแฟ จ าลองบรรยากาศบนเครื่องมาใหเ้ราไดน้ัง่จบิกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ใหห้ายคดิถงึ
การนัง่เครื่อง 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

17.50 เดนิทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD4107 เวลาเดนิทางประมาณ 1
ชัว่โมง 10 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 
19.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจห 
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***************************************************************************** 
 
อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

29 ธนัวาคม 64 – 01 มกราคม 65 11,999 3,000 
30 ธนัวาคม 64 – 02 มกราคม 65 12,999 3,000 
31 ธนัวาคม 64 – 03 มกราคม 65 12,999 3,000 

** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **  
** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
ข้อส าคญั  
- ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 400 บาท  
- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม

นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 
- ราคาทวัร ์เป็นราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  
- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หาก

กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 
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- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก.  (หากต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าโหลดเพิม่เตมิ 
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 ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชีวติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30 ,000 บาท คุ้มครองทัง้คน
ไทยและชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั 
ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ค่าน ้าหนกัเกบ็สมัภาระใตเ้ครื่อง (ถา้ตอ้งการซือ้เพิม่ กรุณาแจง้ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 72 ชม) 
- ค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 400 บาท  
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เงื่อนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ชดัเจน เพื่อการยนืยนัการจองภายใน 1 วนั เช่น ท่านจอง

วนันี้ กรุณาช าระเงินมดัจ าในวนัถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถือว่าท่านได้ท าการยกเลิกการจองโดย
อตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดินทางในพเีรยีดเดิม ท่าน
จ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 
เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงกต็าม 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอืการ

ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

-  
หมายเหตุ  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสินใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากับเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
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วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่
โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อน
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
ตอ้งการ  

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


