
 

 

 

 

 

 (แพ็กเกจเดินทางไดต้ั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป !!) 

ก าหนดการเดินทาง: กนัยายน 63 – มกราคม 64 



 

วนัแรก    กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน – แวะถ่ายรูป COFFEE IN LOVE ปาย  

                สกัการะขอพรพระธาตุดอยกองมู – ชมวิวพระอาทิตยล์บัฟ้า– เขา้ท่ีพกั 
 

 

.......น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ จังหวดั

แม่ฮ่องสอน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง )  
 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “Coffee In Love” ร้านกาแฟสวยๆ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด ่ากับ

บรรยากาศวิวทวิทศัน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้านสไตล์ยุโรป  

ใครมาเที่ยวปายก็มักจะต้องแวะมาถ่ายรูปที่ร้านกาแฟแห่งนี้  จนกลายเป็นจุดนัดพบที่

นักท่องเที่ยวต้องแวะมาเกบ็ภาพประทับใจกันทุกปี เพราะที่นี่มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เอาใจคน

ชอบถ่ายรูปกันเลยทเีดียว  
 

 

 

( ขอบคุณรูปจากเพจ FB: ถ้ามันไกล กไ็ปด้วยกัน ที่อนุญาตให้น ามาใช้) 

 

บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางไป “พระธาตุดอยกองมู” เป็นปูชนียสถาน ประกอบด้วย พระธาตุ

เจดีย์ ศิลปะไทใหญ่-พม่า จ านวน 2 องค์ จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้  สามารถมองเห็นภูมิ

ประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน นอกจากเหน็ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนใน 

มุมสูงได้ครอบคลุมแล้วยังเห็นแนวเทือกเขาถนนธงชัยสูงตระหง่านเป็นฉากหลังด้านทิศ

ตะวันออกได้อย่างงดงามจนมีนักเดินทางหลายคนบอกว่า “ถา้ไม่มาพระธาตุดอยกองมูเนี่ย 



ถือว่ายังมาไม่ถึงแม่ฮ่องสอน”จากนั้นน าท่าน ชมพระอาทิตยต์กดิน ช่วงนี้ สามารถเกบ็แสง

เย็นพร้อมกับเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแบบ180 องศา ท่านจะได้สัมผัสความงดงามยามพระ

อาทติย์ตกของเมืองแม่ฮ่องสอน  
 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
 

น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมในตวัเมืองแมฮ่่องสอน ระดบั 4 ดาว ( หอ้งพกั 2-3 ท่าน )  
 

 

วนัท่ีสอง ตกับาตรพระสงฆท่ี์สะพานซูตองเป้ - เดินชมตลาดเชา้ - วดัจองค า  

                ชมหมู่บา้นกระเหรี่ยงคอยาว บา้นหว้ยเสือเฒ่า - ปางอุ๋ง - หมู่บา้นรกัไทย 
 

 

 

05.00 น. จากนั้นน าท่านไปตักบาตรตอนเช้า ที่ “สะพานซูตองเป้” นบัวา่เป็นสะพานไมไ้ผ่ทีย่าวทีสุ่ดใน

ประเทศไทย โดยมีความกวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สะพานซูตองเป้ สร้างขึ้นด้วย

แรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ วัสดุที่

ใช้หาได้ในท้องถ่ิน เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพื้นด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภสูมะถึง

หมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านล าน ้าแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรออกรับ

บิณฑบาต ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา ค าว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็นภาษาไทย

ใหญ่ แปลว่า อธิษฐานส าเร็จ สะพานแห่งนี้ จึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งค าอธิษฐานส าเร็จ  

(พระสงฆ์จะบิณฑบาตบนสะพานทุกเชา้เวลา 6.30  -7.30 น.)   

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้น าท่านไปเดินชม “ตลาดเชา้แม่ฮ่องสอน” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตลาดเช้าของ

ชาวแม่ฮ่องสอน ที่จะมีอาหารเช้าให้เลือกทาน อาทิ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ไข่กระทะ หรือกาแฟ

โบราณ อีกทั้งด้านหน้าตลาดกจ็ะมีชาวเขามาขายผัก ขายของป่า อีกโซนหนึ่งของตลาดเช้าจะ 



เป็นโซนอาหารแบบชาวบ้านมากินกัน ใครมาแม่ฮ่องสอนแล้วยังไม่ได้ลองทานอาหารแบบ

ชาวเขาชาวไทยใหญ่ ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการ

รบกวนเวลาในการเดินเล่นของท่าน   น าท่านไปสักการะขอพรเป็นสิริมงคล “วดัจองค า”

เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอยู่คู่เมืองสามหมอกมานานนับ

ร้อยปีจนได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2527 ใกล้ๆ กับวัดจองค ามี

วัดอีกแห่งหนึ่ง  ที่สร้างขึ้นไว้อยู่เคียงคู่กัน ได้แก่ “วดัจองกลาง”วัดทั้งสองแห่งนี้มีลักษณะ

คล้ายกับวัดแฝดเนื่องจากตั้งอยู่ภายในเขตก าแพงแก้วเดียวกัน โดยเมื่อเราหันหน้าเข้ าหาตัว

วัดกจ็ะเหน็ “วัดจองกลาง” อยู่ทางด้านขวามือ และ “วัดจองค า” อยู่ทางด้านซ้ายมือ 

 

จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง “หมู่บา้นกระเหรี่ยงคอยาว บา้นหว้ยเสือเฒ่า” ตั้งอยู่ที่ต าบล

ผาบ่อง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร ธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไม้ร่มรื่น ระหว่าง

ทางผ่านบรรยากาศที่งดงามด้วยต้นไม้และฝายทดน า้ที่มีน า้ล้นหลายฝาย เพื่อชมวิถีชีวิตของ

กระเหร่ียงคอยาว เลือกซ้ือของที่ระลึกต่างๆ ชิมมันเผา ข้าวโพดย่าง  ซ่ึงมีรสชาติหวานอร่อย 

ที่น่าสนใจ คือ การแต่งกายของกะเหรี่ยงคอยาว  และชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจ 
 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง “ปางอุ๋ง”มีชื่อเรียกเต็มๆว่า โครงการพระราชด าริปางตอง 2 

(ปางอุ๋ง)มีสภาพภมูิประเทศเป็นทวิเขาสูงสลับซับซ้อน ภมูิทศัน์ที่เป็นไฮไลทจ์นถูกขนานนาม 
 

 

 

ว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยกคื็อ อ่างเกบ็น ้าหรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสน

สองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาว ช่วงเช้าๆ จะเหน็หมอกหนาลอยอยู่เรี่ยผืนน า้ มีหงส์



ขาวและหงส์ด าเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย จากนั้นเดินทางไป “บา้นรักไทย”ที่นี่เป็น

หมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพมาอยู่ ในหมู่บ้านยังคงวัฒนธรรมแบบจีนอย่างเหนียวแน่น มี

ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และมีอาหารการกินแบบจีนยูนนาน มีบ้านเรือนที่ท าจากดินให้ได้ชม 

ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้ นชื่อของหมู่บ้านนี้ จะเป็นชา เช่น ชาชิง ชิง ชาอู่หลง เนื่องจากว่าในบริเวณน้ี

อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทัง้ปี สามารถปลูกชาและพืชเมืองหนาวไดด้ี นักท่องเที่ยวนิยมมา

เที่ยวบ้านรักไทยในตอนเช้าและมักจะจัดเป็นโปรแกรมถัดจากปางอุ๋ง เนื่องจากสองที่นี้ ไม่ไกล

จากกันมาก ถ้ามาถึงบ้านรักไทยช่วงที่ไม่สายมากจะมองเห็นหมอกอยู่เหนือทะเลสาบและปก

คลุมในหมู่บ้าน คล้ายกับที่ปางอุ๋ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
 

น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมในหมูบ่า้นรกัไทย ( หอ้งพกั 2-3 ท่าน )  
 

วนัท่ีสาม น ้าตกผาเสื่อ - ถ ้าปลา - ซ้ือของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 
 

 

น าท่านเดินทางไป “น ้ าตกผาเส่ือ” เป็นน ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีน ้าไหลตลอดทั้งปี 

ต้นทางน ้าตกมาจากแม่น ้าสะงา ไหลลงมาเป็นม่านน ้าขนาดใหญ่ลงสู่แอ่งน ้าด้านล่างแต่

กระแสน ้าไม่นิ่งไม่เหมาะกับการลงเล่นน ้า  น ้าตกผาเสื่อแห่งนี้ เราจึงสามารถพบฝูงปลาว่าย

เวียนไป เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับน า้ตกผาเสื่อแห่งนี้   



จากนั้นน าท่านไป “ถ ้ าปลา”ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน ้าขนาดใหญ่ กว้าง

ประมาณ 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ภายในแอ่งน ้ามีน ้าไหลออกจากถ า้ใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา 

จึงเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษ แตกต่างไปจากสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ เนื่องจากว่าภายในถ า้มี

ความมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่ง กคื็อ บรรดาหมู่ปลาจ านวนมากที่มาอยู่อาศัยในถ า้ ปลาตัวโตๆ 

ที่อาศัยอยู่ในถ า้ปลา จ านวนมากนั้นคือ ปลามุง ปลาคัง หรือปลาพลวง เป็นปลามีเกลด็ขนาด

ใหญ่ในวงศ์เดียวกับปลาคาร์ฟ และถึงแม้จะมีอยู่เป็นจ านวนมาก แต่กไ็ม่มีใครกล้าท าอันตราย 

เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นปลาเจ้า หากใครน าไปรับประทานแล้วจะต้องมีอันเป็นไป ปัจจุบัน

บริเวณอุทยานถ า้ปลาได้รับการปรับปรุง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

มักแวะมาพักผ่อนที่วนอุทยานฯแห่งนี้ จากนั้นน าท่านไปแวะซ้ือของฝาก ของที่ระลึก  
 

 

เที่ยง – เย็น อิสระอาหารตามอธัยาศยั (เพือ่ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั) 
 

 

.......น. ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง )  
 

 

...... น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

----------------------- 

 
 

 

อตัราค่าแพ็กเกจทวัร ์( ข้ึนอยู่กบัโรงแรมที่ลูกคา้เลือก และจ านวนผูเ้ดินทาง 
 

 

➢ Imperial Mae Hong Son Resort / B2 Mae Hong Son Premier Hotel หรอืเทียบเท่า ( 4 ดาว ) 

 

Room type 

 

No. of 

People 

Adult 

(Twin 

Sharing) 

THB/Pax 

Child 4-11 

yrs (Twin 

Sharing) 

THB/Pax 

Child 4-11 

yrs 

(Sharing 

bed) 

THB/Pax 

Single 

Supplement 

THB/Pax 

Standard Room 2-3 ท่าน 6,900  6,900  6,900  1,500 

Standard Room 4-5 ท่าน 5,900 5,900 5,900 1,500 

Standard Room 6-7 ท่าน 4,900 4,900 4,900 1,500 

Standard Room 8 ท่าน 4,500 4,500 4,500 1,500 

Standard Room 9 ท่าน 3,900 3,900 3,900 1,500 



** เงื่อนไขการส ารองทีน่ ัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถือ

ว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี**  

อตัรานี้ รวม 

✓ คนขับพร้อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้  ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป ) 

✓ ค่าที่พัก 2 คืน ส าหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเง่ือนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์  

✓ ค่าทปิคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน  

✓ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ  

✓ ไกด์น าเที่ยว 

✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

✓ ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

✓ ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพก็เกจ 

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 
 

 

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก 

1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้ นไป ซ่ึงอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจ านวนลูกค้า และ

โรงแรมที่ลูกค้าเลือก 

2. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดขึ้ น อาท ิค่ามัดจ ารถ 

ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอ่ืนๆ    

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ยึดเงินค่าทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

อาท ิค่าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลื่อนการเดินทาง ตอ้งแจ้งล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถ

เลื่อนการเดินทางได้ 

 

 



การช าระเงิน 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 2 วัน นับจากวันจอง 50% ของราคาทัวร์ 

2. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 - 15 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธ์ิและไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 

หมายเหตุ  
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าใหท้่าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเง่ือนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธ์ิและ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  
 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 

 


