บินด้วยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย(FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

FD4102
FD4107

BKK(สุวรรณภูมิ) – CNX(เชียงใหม่)
CNX(เชียงใหม่) – BKK(สุวรรณภูมิ)

07.55 – 09.20
17.50 – 19.10

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
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เนื่ องด้วยสถานการณ์โควิ ด-19 ทางบริ ษทั ฯขออนุญาตรับลูกค้าที่ได้รบั วัคซี นตามเกณฑ์ที่รฐั บาลหรือ
สาธารณสุขกาหนด/รับรอง พร้อมทัง้ แสดงเอกสารการได้รบั การวัคซี นและผลตรวจโควิ ท-19
ที่ได้รบั การรับรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้
**เงือ่ นไขการเดิ นทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปลีย่ นแปลง
ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งให้ทราบอีกครัง้ เมือ่ มีประกาศการเปลีย่ นแปลง**
ผู้ที่เดิ นทาง จะต้องได้รบั วัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม/ PFIZER 2 เข็ม
/SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 1 เข็ม / J&J 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14วัน)
**ผู้เดิ นทางต้องแนบหลักฐานการฉี ดวัคซี นกับทางบริ ษทั พร้อมหลักฐานการจอง**

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคา – CHOM CAFÉ – วัด
พระธาตุศรีจอมทอง – ไร่กลางขุน
(–/L/D)
05.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชนั ้ 4 เคาน์ เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียโดยมีเจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์
คอยให้คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทา
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
07.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชียเทีย่ วบินที่ FD4102 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 10 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
09.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระธาตุดอยคา เป็ นวัดที่มคี วามสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี
ตัง้ อยู่บริเวณดอยคา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างในสมัยพระนาง
จามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็ นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุ พระบรม
สารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏสิ งฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั น้
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จากนัน้ พาท่านชม CHOM CAFÉ ความพิเศษอยู่ท่สี วนป่ าสไตล์ TROPICAL THAI MOSS GARDEN ซึ่งเป็ นการ
จาลองสวนป่ าดิบชื้นขึ้นมาอยู่ในเมือง ให้ท่านได้ด่มื ด่ากับบรรยากาศสบายๆ เดินเล่นในสวนป่ าทีร่ ่มรื่นจากเงาของ
ต้นไม้ใหญ่ ชมน้าตก เดินลัดเลาะลาธารทีเ่ ต็มไปด้วยฝูงปลาคราฟและไอหมอกจางๆ

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาท่านชม วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิ หาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ตัง้ อยู่ถนนเชียงใหม่ -ฮอด
หมู่ 2 ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร วัดพระ
ธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็ น พระอารามหลวงชัน้ ตรี ชนิดวรวิหาร ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2506 บริเวณทีต่ งั ้ เป็ นเนินดินสูง
ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตัง้ แต่อดีตว่า ดอยจอมทอง ตามประวัตสิ นั นิษฐานว่า เป็ นวัดทีส่ ร้างขึ้นในราว พุทธ
ศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็ นลักษณะของศิลปกรรม ใน
สมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24 ซึง่ เป็ นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้ นฟูเมืองเชียงใหม่
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นาท่านออกเดินทางไปยัง ไร่กลางขุ่น เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีถ่ อื ว่าพลาดไม่ได้เลย ทีน่ ่ีนอกจาก
จะจาหน่ ายไม้ดอกกระถาง สวยงาม กล้าผักผลไม้ แล้วนัน้ ยังเปิ ดเป็ นร้านกาแฟเล็กๆน่ ารัก พร้อมทัง้ มีบริการทุ่ง
ดอกไม้ตามฤดูกาลเปิ ดให้ได้เข้าไปถ่ายรูปกันอีกด้วย

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั PHU-ANNA ECO HOUSE อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

DAY 2 ถา้ แก้วโกมล – จุดชมวิ วผาบ่อง – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองคา –วัดจองกลาง
เช้า

(B/L/D)

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นาทุกท่านออกเดินทางสู่ ถา้ แก้วโกมล เป็ นถ้าทีง่ ดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย อีกทัง้ ยังเป็ นหนึ่งในถ้าผลึกแร่
แคลไซต์ทค่ี น้ พบเพียง 3 แห่งทัวโลก
่
เป็ นถ้าทีค่ น้ พบด้วยความบังเอิญโดยวิศวกรชาวไทย เป็ นถ้าทีท่ อดตัวลึกลงไป
ในพิภพ ทางเดินค่อยข้างแคบเล็กแต่ไม่ถงึ กับอึดอัด ทางเจ้าหน้าวนอุทยานทาทางเดินเป็ นบันไดไม้เพื่อส่งเสริมการ
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ท่องเทีย่ วเชิงศึกษา ถ้าแก้วโกมลแบ่งเป็ น 5 ห้อง คือห้องพระทัยธาร วิมานเมฆ เฉกหิมพานต์ ม่านผาแก้ว และเพ
ลิดแพ้วมณีบุปผา ข้อดีของถ้าแก้วโกมลคือคุณค่าของผลึกแคลไซต์ดงั กล่าว ส่วนข้อเสียไม่ได้เกิดจากถ้าแต่เกิดจาก
มนุ ษย์ คืออุณหภูมจิ ากมนุ ษย์ทาให้เกิดผลกระทบต่อแคลไซต์ การไปแตะไปจับทาให้ผลึกแร่สขี าวสวยสะอาดตา
เปลีย่ นเป็ นสีดาคล้า

นาท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิ วผาบ่อง เป็ นจุดวิวทีส่ ามารถมองเห็นทัศนียภาพทีส่ วยงามของป่ าและทิวเขาที่เรียง
รายอยู่เบื้องหน้า บริเวณด้านล่างจะเห็นสายน้ าคล้ายน้ าตกซึ่งเป็ นเขื่อนผลิตไฟฟ้ าพลังน้ าผาบ่องเป็ นเขื่อนกัน้ ลาน้ า

แม่ละมาด และผลิตกระแสไฟฟ้ าใช้ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ทีต่ รงนี้ยงั เป็ นจุดกาเนิดของคาว่าผาบ่องอีกด้วย เพราะ
เป็ นบริเวณทีม่ นี ้าไหลระหว่างช่องเขา ชาวบ้านถึงเรียกว่า “บ่อง” และคาว่าบ่องหมายถึง “ช่อง” หากมาเทีย่ วจุดชมวิว
ในช่วงฤดูฝน บางวันอาจมีโอกาสได้เห็นสายหมอกลอยคลอเคลียไปตามทิวเขาอีกด้วย
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู เป็ นวัดศักดิ ์สิทธิคู์ ่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน
ตัง้ อยู่บนดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเพียง 3 ก.ม.เดินทางโดยแยกจากทางหลวงสาย 108
ตรงบริเวณ อนุสาวรียพ์ ระยาสิงหนาทราชาขึน้ ไปทางซ้ายมือ เป็ นทางลาดยางขึน้ ภูเขาไปอีกประมาณ 1.5 กิ โลเมตร
ก็จะถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยกองมูเดิมมีช่อื เรียกว่า วัดปลายดอยประกอบ ด้วยพระธาตุเจดียท์ ส่ี วยงาม 2 องค์ พระ
เจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็ นที่บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งนามา จาก
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ประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คน
แรก จากวัดพระธาตุ ดอยกองมูน้สี ามารถมองเห็นภูมปิ ระเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน

นาท่านออกเดินทางสู่ วัดจองกลาง ภายในวิหารมีแท่นบูชาตัง้ พระพุทธสิหงิ ค์จาลอง ปิ ดทองเหลืองอร่ามไปทัง้ องค์
มีสงิ่ ทีน่ ่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น ตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้เป็ นรูปคนและสัตว์เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ฝีมอื แกะสลักของ
ช่างชาวพม่า ซึ่งนามาจากพม่าตัง้ แต่ พ.ศ. 2400 นอกจากนี้ทางด้านจิตรกรรม ยังมีภ าพวาดบนแผ่นกระจก เรื่อง
พระเวสสันดรชาดกและภาพประวัตเิ จ้าชายสิทธัตถะ ตลอดจนภาพแสดงให้เห็นถึงชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนสมัยนัน้
หลายภาพ มีคาบรรยายใต้ภาพเป็ นภาษาพม่า และมีบนั ทึกบอกไว้ว่าเป็ นฝี มอื ของช่างไทยใหญ่ จากมัณฑะเลย์
จากนัน้ นาท่านไปยัง วัดจองคา หรือ พระอารามหลวงวัดจองคา ตัง้ อยู่ข้างกับวัดจองกลาง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2340 เป็ นวัดแห่งแรกของจ.แม่ฮ่องสอน เป็ นวัดเก่าแก่ทส่ี ร้างตามแบบอย่างศิลปไทยใหญ สิง่ ทีโ่ ดดเด่นหลังคาทรง
ประสาท 9 ชัน้ และมีศาสนสถานที่สาคัญคือ วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งเป็ นพระพุทธรูป องค์ใหญ่ท่สี ุดของแม่ฮ่ องสอน
สร้างเมื่อ พ.ศ.2477 โดยช่างชาวพม่าในวิหารเป็ นทีป่ ระดิษฐาน ของหลวงพ่อโต ซึง่ เป็ นพระประธาน มีขนาดหน้าตัก
กว้าง 4.85 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมอื ชาวพม่า และมีพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ซ่งึ จาลองมาจากพระศรี
ศากยมุนีทว่ี หิ ารวัดสุทศั น์ เหตุทเ่ี รียกชื่อวัดจองคา เนื่องจาก เสาวัดประดับ ด้วยทองคาเปลว
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ค่า

รับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั THE IMPERIAL MAE HONG SON RESORT จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า

DAY 3 ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – บ้านจ่าโบ่ – ปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น – สะพานประวัติศาสตร์ปาย
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
ออกเดิน ทางสู่ ปางอุ๋ ง หรือ โครงการพระราชด าริป างตอง 2 (ปางอุ๋ ง ) เป็ นโครงการในพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ที่ทรงเห็นว่าพื้นทีบ่ ริเวณนี้เป็ นพืน้ ทีอ่ นั ตราย อยู่ตดิ แนวชายแดนพม่า มีลกั ษณะเป็ น
พื้นที่เป็ นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ าเป็ นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน ภาพอันสวยงามของไอ
หมอกทีล่ อยเหนือทะเลสาป กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทาให้ ปางอุ๋ง กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวมา
แรง ยอดฮิต สุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้นๆของแม่ฮ่อ งสอน จนได้รบั ขนานนามว่าเป็ น "สวิตเซอร์แลนด์แห่ง
เมืองไทย" (ไม่รวมค่าบริการล่องแพชมบรรยากาศ)
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นาท่านออกเดินทางสู่ บ้านรักไทย ตัง้ อยู่หมู่ท่ี 6 ตาบลหมอกจาแป่ อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นหมู่บ้าน
ชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตัง”๊ บ้านรักไทยอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล กว่า 1,776
เมตร ทาให้พน้ื ที่ เหมาะสมอย่างยิง่ กับการปลูกชาพันธุด์ ี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของ หมู่บา้ นโอบล้อมไปด้วยทิว
เขา แมกไม้ท่ี อุดมสมบูรณ์ บ้านรักไทยเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีข่ น้ึ ชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หมันโถว
่
คล้ายกับดอย
แม่สลอง (กองพลเดียวกัน) นักท่องเทีย่ วนิยมมาเทีย่ วทีแ่ ห่งนี้เพือ่ ดื่มด่ากับการชิมชา และ ทานขาหมูหมันโถว
่
บ้างก็
หลีก หนี ความวุ่ นวายมาหาความเงียบสบาย ของบ้านรักไทยแห่งนี้ บ้านรักไทยยังมีกิจกรรมหลายอย่างไว้ใ ห้
นักท่องเทีย่ ว ได้สนุกสนาน เช่น การเดินป่ าศึกษาเส้นทางโดยมัคคุเทศน์น้อย พาเข้าไปชม "คุกดิน" และการขีม่ ้าพา
ข้า มแดนไป ฝั ง่ พม่ า ที่บ้า นรัก ไทยยัง มีเ กสถ์เ ฮาส์ริม น้ า (บ้า นดิน ) ไว้บ ริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ย วที่ต้อ งกับ สัม ผัส กับ
ธรรมชาติแบบใกล้ชดิ

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านออกเดินทางสู่ ชุมชนบ้านจ่าโบ่ ตัง้ อยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเทีย่ วยอดฮิตอย่างปาย ใช้เวลาเดินทางจากปาย
ประมาณ 1 ชัวโมงกว่
่
า การเดินทางจากปายไปยัง อ.ปางมะผ้า จากนัน้ ขับตรงไปอีก 12 กิโลเมตร เจอแยกบ้านแม่ระ
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นาเข้าไปยังหมู่บา้ นขับรถตรงไปอีก 4 กิโลเมตร เส้นทางทาใหม่ราดยางตลอดทาง สาหรับใครทีไ่ ม่มรี ถส่วนตัวก็ต้อง
อาศัยนัง่ รถตู้ปาย -เมืองแม่ฮ่องสอน หรือนัง่ รถแดงโดยสารมาลงหน้าปากทางเข้าหลังจากนัน้ อาจโบกรถหรือนัด
แนะกับรถในหมู่บ้านให้มารับ เมื่อมาถึงหมู่บ้านเราก็จะได้เจอกับร้านก๋วยเตีย๋ วห้อยขาซึ่งเป็ นร้านขึ้นชื่อของที่น่ี
เพราะนอกจากจะมีก๋ ว ยเตี๋ย วแสนอร่ อ ยในราคาหลัก สิบ ให้ไ ด้ท านแล้ว มองไปรอบๆ จะเห็น ว่ า ตัง้ อยู่ใ นมุ ม ที่
เหมาะเจาะมองเห็นภูเขาทีส่ วยงามสลับซับซ้อน

นาท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น อยู่ห่าง อ.ปาย ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็ นวัดศักดิ ์สิทธิคู์ ่เมืองปายมานาน
บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ทพ่ี ระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชดั จากตัว อ.ปาย โดย
ประวัตขิ องวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มปี รากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใด ด้านหลังโบสถ์เป็ นที่ตงั ้ ของเจดีย์เก่าหรือที่เรียกว่า
“เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็ นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางขึ้นมาชมและกราบไหว้พระนอน แล้วที่น่ียงั สามารถชมวิวทิว ทัศน์ ของตัวเมืองปาย –
แม่น้าปาย

นาท่านออกเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ตัง้ อยู่รมิ ถนนสาย 1095 บริเวณกิโลเมตรที่ 88 ก่อนเข้าสูต่ วั
เมืองปาย สะพานแห่งนี้จงึ เปรียบเสมือนประตูสอู่ าเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึน้ ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดย
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กองทหารประเทศญี่ป่ ุ น เพื่อ ใช้ข้า มแม่ น้ า ปายและล าเลีย งเสบีย งและอาวุ ธ เข้า ไปยัง ประเทศพม่ า หลัง จาก
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุตลิ ง อาเภอปายจึงกลับคืนสูค่ วามสงบสุขอีกครัง้ หนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า
“สะพานประวัตศิ าสตร์” ในอดีตสะพานแห่งนี้ถูกสร้างด้วยไม้ แต่หลังจบสงครามได้เผาสะพานไม้น้ีท้งิ และถูกสร้าง
ขึน้ ใหม่โดยใช้สะพานเหล็กจากสะพานนวรัฐมาแทนซึง่ เป็ น ของเดิมในจังหวัดเชียงใหม่ สะพานประวัตศิ าสตร์ยงั คง
ได้รบั ความสนใจจากนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนอาเภอปายอยู่เป็ นประจา เพราะถือเป็ นอีกหนึ่ ง แลนด์มาร์คของปายทีไ่ ม่
ควรพลาดต้องแวะมาเดินเล่นบนสะพานและถ่ายภาพ

ค่า

รับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั DIAMOND DE PAI CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 4 จุดชมวิ วหยุนไหล – AIR DIAMOND CAFE & HOTEL – ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน – กรุงเทพฯ
(สุวรรณภูมิ)
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิ วหยุนไหล ห่างจากหมู่บ้านสันติชล ประมาณ 1.6 กิโลเมตร เป็ นจุดชมทะเล
หมอกและพระอาทิตย์ขน้ึ ทีส่ วยงามของอาเภอปาย ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ ว สามารถมองเห็นทะเลหมอกทีถ่ ูก
รายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายทีถ่ ูกปกคลุมด้วยสายหมอก คาว่าหยุนไหล
เป็ นภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งทีเ่ มฆไหลมารวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานทีอ่ พยพมาจากเมืองจีน แต่ใน
ทีส่ ุดก็อพยพย้ายถิน่ ฐานมารวมกัน จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมได้ทงั ้ ฤดูฝนและฤดูหนาว บริเวณจุดชม
วิวได้จดั ทาเป็ นระเบียงชมวิวและจุดถ่ายภาพน่ารักๆ หลายจุด ทัง้ ระเบียงชมวิว จุดคล้องกุญแจคู่รกั ป้ ายร้อยทีบ่ อก
รัก และศาลาสาหรับนังชมวิ
่ ว
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เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านเช็คอินที่ AIR DIAMOND CAFE & HOTEL ร้านกาแฟบนเครื่องบินแห่งแรกของเชียงใหม่ แลนด์มาร์กแห่ง
ใหม่ในอาเภอแม่แตง ร้านกาแฟสุดเก๋บนเครื่องบินทีน่ าเครื่องบิน Airbus A330-300 ลาใหญ่ ของการบินไทยทีป่ ลด
ระวางแล้วมาดัดแปลงเป็ นร้านกาแฟ จาลองบรรยากาศบนเครื่องมาให้เราได้นงั ่ จิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ให้หายคิดถึง
การนังเครื
่ ่อง

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
17.50 เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD4107 เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัวโมง
่ 10 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
19.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจห
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*****************************************************************************
อัตราค่าบริ การ

วันที่เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

29 ธันวาคม 64 – 01 มกราคม 65
30 ธันวาคม 64 – 02 มกราคม 65
31 ธันวาคม 64 – 03 มกราคม 65

11,999
12,999
12,999

3,000
3,000
3,000

** ไม่มีราคาเด็ก สาหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **
** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)**
**หากต้องการทากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**
ข้อสาคัญ
- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
- กรณี พกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริ มเตียงให้เท่านัน้ การเสริมเตียงจะขึน้ อยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นัน้ ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
- ราคาทัวร์ เป็ นราคาสาหรับคนไทยเท่านัน้ นักท่องเที่ยวต่างชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ ม 500 บาท ต่อท่าน
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั จะคานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หาก
กรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทัง้ นี้ นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทาตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉี ดวัคซี น การตรวจโควิ ด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิ น
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี น้ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิใน
์
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
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- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. (หากต้องการซื้อน้ าหนักกระเป๋ าโหลดเพิม่ เติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที)่
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้ คน
ไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย
ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ค่าน้าหนักเก็บสัมภาระใต้เครื่อง (ถ้าต้องการซือ้ เพิม่ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 72 ชม)
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท
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เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนที่ชดั เจน เพื่อ การยืนยันการจองภายใน 1 วัน เช่น ท่านจอง
วันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดย
อัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ
เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่ วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่ีบริษัท
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทว่ี นั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการ
ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

หมายเหตุ
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
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วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
ครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่ี
โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิใน
์
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
ต้องการ
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **
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