
 

 

  

2TH002: ทวัรท์ุง่บวัตอง ปาย ปางอุง๋ แมฮ่อ่งสอน 4 วนั 2 

คนื (VAN) 

 
 

แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 

19.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพรา้ว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตูป้รบั

อากาศ VIP รุ่นใหม ่มุ่งหน้าสู่ อ.ฮอด จ.เชยีงใหม ่

20.00 น. ลอ้หมนุ !! หากมาชา้เกนิกวา่นี ้ทา่นจะตกทรปิ และไมส่ามารถเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 

 
 

 

 

 

 

 

05.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (1) ณ รา้นอาหาร 

เดินทางไป ออบหลวง (UNSEEN) แกรนด์แคนยอนเมืองไทย 

ประติมากรรมทางธรรมชาติเขาหินจูบกัน 

เดินทางไป สวนสนบอ่แกว้ ต้นสนสองใบ และสนสามใบ ปลกูเรียงราย

สวยงามระหว่างเส้นทาง 

เดินทางไป ถ้าํแกว้โกมล (UNSEEN) อยู่ในเขต อ.แม่ลาน้อย จ.

แม่ฮ่องสอน ชมความงามของผลึกแร่แคลไซท์ ได้ชื่อว่า เป็นถ้าน้าํแข็งที่

สวยที่สุดในเมืองไทย 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (2) ณ รา้นอาหาร 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - อ.ฮอด จ.เชยีงใหม ่

วนัทีส่อง ออบหลวง - สวนสนบอ่แกว้ - ถ้าํแกว้โกมล - ทุง่บวัตอง ดอยแม่อคูอ 

–  

  พระธาตดุอยกองม ู- ถนนคนเดนิ จ.แมฮ่่องสอน 



 

 

  

  เดินทางไป ทุง่บวัตอง ดอยแมอ่คูอ 

  *ไม่ใช่เทศกาลทุ่งบวัตอง จะพาไป [พระตาํหนกัปางตอง 2] โดยจะ

เดินทางไปเก็บโปรแกรม ภโูคลน +   สะพานซูตองเป ้ก่อนในวันน้ี แลว้

เที่ยวพระตําหนักปางตอง 2 ในวันถัดไป 

  ดอยแมอ่คูอ อยู่ในเขต อ.ขุนยวม ทุ่งบัวตองจะบานสะพรั่ง ช่วงเดือนพฤศจิกายน

ของทุกปี โดยจะบานเต็มท้องทุ่ง  เหลืองอร่าม ต้อนรับทุกสายตาท่ีมาเยือน 

  เดินทางไป พระธาตดุอยกองม ูอยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่าน

ได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู   และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสาม

หมอกจากมุมสูง กันตามอัธยาศัย 

18.30 น. รบัประทานอาหารเยน็ (3) ณ รา้นอาหาร 

  เดินทางไป ถนนคนเดนิ จ.แมฮ่อ่งสอน เที่ยวชมความงามของ วัดจอง

กลาง และ หนองจองคํา ใน  ยามค่ําคืน จากนั้น Check in เข้าที่พัก พกัผ่อน

ตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ 

  พักห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + นํ้าอุ่น 
 

 

 

 

04.30 น. เดินทางไป ปางอุง๋ โครงการพระราชดําริปางตอง 2 หรือที่รู้จักกันใน

นามว่า ปางอุ๋ง ซ่ึงเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ... ให้เวลาถ่ายรูป

กันพอสมควร 

07.30 น. เดินทางไป บา้นรกัไทย รบัประทานอาหารเชา้ (4) แบบยนูาน 

หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวย ๆ บ้านดิน 

พร้อมชิมชารสเลิศ จากชาพันธ์ุดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และช้อปปิ้งกัน

ตามอัธยาศัย 

09.30 น. เดินทางไป สะพานซตูองเป ้สะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นโดย พระภิกษุ 

สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก โดยสะพานแห่งนี้จะเชื่อมระหว่าง สวน

ธรรมภูสมะ กับ หมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต 

วนัทีส่าม ปางอุง๋ - บา้นรกัไทย - สะพานซตูองเป ้- ภโูคลน - จดุชมววิจา่โบ ่- 

จดุชมววิปางมะผา้ –  

  วดัน้าํฮ ู- บา้นสนัตชิล - ถนนคนเดนิปาย 



 

 

  

และให้ชาวบ้านได้เดินขา้มสัญจรไปมาอีกด้วย 

จากนั้นนําท่านไป ภโูคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซ่ึงเป็นแหล่งบ่อ

โคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซ่ึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอก

โคลน และเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย 

11.00 น. จากนั้นนําท่านเดินทางไป จุดชมววิจา่โบ ่หรือ ชุมชนจา่โบ ่อสิระอาหาร

เทีย่ง @ชมุชนจา่โบ 

จุดชมวิวจ่าโบ่ จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานที่ฮิตของวัยรุ่นที่ต้องแวะเวียน

กันไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นอกจากนั้นยังมีก๋วยเต๋ียวห้อยขาที่เป็นจุดเด่นของที่นี้อีกด้วย 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจะต้องมีโอกาสได้ลองลิ่มรส มิเช่นน้ันแล้วถือว่าไปไม่ถึงอย่างแน่นอน 

หลังจากนั้นแวะ จุดชมววิปางมะผา้ 

15.30 น. เดินทางไป วดัน้าํฮ ูนมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนํา

ท่านเดินทางไป บา้นสนัตชิล ชม 

  ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชม บ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า 

เย็น รบัประทานอาหารเยน็ (5) ณ ภตัตาคาร หลังอาหารนําทา่นไป ถนนคน

เดนิปาย ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของที่ระลกึ

มากมาย จากนั้น Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดี

ราตรีสวัสดิ ์… ZZzzz 

 
 

 

 

 

 

06.00 น. ต่ืนเช้า รับอากาศบริสุทธ์ิ ทําธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย Check out เตรียม

ตัวออกเดินทาง 

อสิระอาหารเชา้ @ตลาดเมอืงปายยามเชา้ ให้ท่านได้ถ่ายรูป กับ

บรรยากาศยามเช้าของเมืองปายกัน อย่างสนุกสนาน 

08.30 น. เดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกบัร้านกาแฟร้านดงั  

วนัทีส่ี ่  ตลาดเมืองปายยามเชา้ - Coffee In Love - สะพาน

ประวตัศิาสตร ์- กาดทุง่เกวยีน –  

กรงุเทพฯ 



 

 

  

เดินทางไป สะพานประวตัศิาสตร ์

สะพานประวัตศิาสตร ์ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อ

ใช้ข้ามแม่น้ําปายและลําเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 

2 ยุติลง อําเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้

ว่า “สะพานประวตัศิาสตร”์ 

11.00 น. เดินทางกลบั กรงุเทพฯ 

แวะรบัประทานอาหารกลางวนั (6) ณ รา้นอาหาร 

หลังอาหาร มุ่งหน้าสู่ กาดทุง่เกวยีน จ.ลําปาง เพื่อแวะซ้ือของฝากคน

ทางบ้าน 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ (7) ณ ภตัตาคาร 

เดินทางกลบั กรงุเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ (ประมาณเที่ยงคืน) โดยสวสัดิภาพ

พร้อมความประทับใจ 

 

สิ้นสุดการให้บริการ 

*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบรษิัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่

ทา่นละ 

เดก็อาย ุ4-11 

ป ี 

ราคาทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

12-15 พฤศจิกายน 2563 7,500 7,200 1,200 

19-22 พฤศจิกายน 2563 7,500 7,200 1,200 

26-29 พฤศจิกายน 2563 7,500 7,200 1,200 

04-07 ธันวาคม 2563 7,900 7,500 1,500 

30-02 ธันวาคม 2564 7,900 7,500 1,500 

 



 

 

  

รายละเอยีดอัตราคา่บรกิาร 

 

ลกัษณะการเขา้พกั 

ราคาขึน้อยูก่บัชว่งเทศกาล และวนัหยดุนกัขัตฤกษ ์
ราคา 

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 7,500 (ราคาเริ่มต้น) 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุตํ่า

กว่า 4-11 ปี 
7,200 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาทา่นละ 7,200 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่าน

ละ 
7,200 

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ 1,200 

 

เงือ่นไขการจอง มดัจาํทา่นละ 2,000 บาท 

*** เมื่อชําระค่ามัดจําแล้วถอืว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วัน 

 

 

อัตรานีร้วม 

 ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ํามันและคนขับนําเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + นํ้าอุ่น) 

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 ม้ือ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

 ค่ายานพาหนะท้องถิ่น 

 ค่ามัคคุเทศก์นําเที่ยวตลอดการเดินทาง 



 

 

  

 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 

 

อัตรานีไ้มร่วม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกัณทีจ่า่ย 3% (ในกรณขีอใบกาํกบัภาษี) 

 

สิง่ทีค่วรนาํไป 

 เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ 

 รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 

 ครีมกันแดด 

 ของใช้ส่วนตัว 

 ยาประจําตัว 

 กล้องถา่ยรูป 

เงือ่นไขการจองและสาํรองทีน่ัง่ 

1. วางเงินมัดจําภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของ

ราคาเต็ม 

2. ชําระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชําระเต็มจํานวน 100% 

4. หากไม่ชําระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธ์ิและไม่สามารถ

เรียกเงินมัดจําคืนได้ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทราบลว่งหน้า 

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเปน็สําคัญหากท่านไม่

สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กําหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้



 

 

  

บริการส่วนใดสว่นหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วน

นั้นคืนได้ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย

เช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าชา้ของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้น

ตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทาง

การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้

เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทางของทา่น 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจํานวนเงินที่ชําระมาแล้วใน

ทุกกรณ ี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินค่าทัวรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้น

จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 

 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีี่ 

1. รถโค้ช - คณะจองจํานวน(ผู้ใหญ่)ตํ่ากว่า 30 ท่าน 

2. รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจํานวน(ผู้ใหญ่)ตํ่ากว่า 8 ท่าน 

3. รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจํานวน(ผู้ใหญ่)ตํ่ากว่า 6 ท่าน 
 

 


