
 

 

โปรแกรม มนต์ เสน่ห์ แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ บ้านรักไทย 4วัน 3คืนพักปาย 1 คืน แม่ฮ่องสอน 1 คืนเชียงใหม่1คืน 

ราคาเริ่มต้น 7,555 บาท เดินทางเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน2564  

เดินทางโดยสายการบนิ Nok Air(DD) 

 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 

เดินทางคนเดียว เพิ่ม 
 

ที่นั่ง 

30 ตลุาคม-2 พฤศจกิายน 64 
 DD001 (07.00-08.10)/ DD009 18.10-19.15 

7,555 ไมม่รีาคาเด็ก 

(ทารก 0-2 ปี ราคา  
 

2,200 บาท 

 

2,000 

 

16 

4-7,11-14,18-21 พฤศจกิายน  64 
 DD124 (09.05-10.20)/ DD009 18.10-19.15 

8,555 2,000 16 

 

 

 

 

 

เช้า  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมืองเคาเตอร์สายการบิน Nok air (DD124) (09.05-
10.20)  
เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
นําท่านเดินทางสู่ อ.ปาย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1)   
บ่าย โดดเด่นด้วยชื่อสไตล์จีน และเป็นสถานท่ีสุดโรแมนติกและถา่ยรูป

เช็คอินที ่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ตั้งอยู่ริมถนนสาย 1095 
บริเวณกิโลเมตรที่ 88 ถูกสร้างข้ึนในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2  
จุดเช็คอินคาเฟ่ ร้าน Coffee tea sapan pai  
เดินทางชม ปายแคนยอน สถานท่ืที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ 
สักการะ วดัพระธาตแุมเ่ยน็ 

เย็น อิสระถนนคนเดินเมืองปาย  
ที่พัก Diamond de pai / มาริปาย หรือระดับเทียบเท่ากัน 

 

 

 

 

    
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)  
นําท่านเดินทางสูจ่ดุชมวิวหยนุไหล เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกตั้งอยู่ที่ อ.ปาย  

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ -  ปาย-สะพานประวัติศาสตร์ปาย-ร้าน

Coffee Tea Sapan Pai -ปายแคนยอน- วัดพระธาตุแม่เย็น -ถนนคนเดินปาย        อาหาร 

เท่ียง  

วันท่ีสอง  จุดชมวิวหยุนไหล- วัดน้้าฮู้ - จุดชมวิวดอยกิ่วลม –บ้านจ่าโบ่- วัดจองค้า จองกลาง-พระธาตุดอย

กองมู        อาหาร เช้า /เท่ียง/เย็น 

 



เดินทางต่อไปยังวัดน้าํฮู เป็นวัดท่ีเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งเมืองปาย  
นําท่านสู่ บา้นจา่โบ ่ชื่อของชุมชนเล็กๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที3่)  
บ่าย เดินทางไป วัดจองคาํ จองกลาง เปรียบเสมือนวัดแฝด ด้วยตั้งอยู่ในกําแพงเดียวกัน เมื่อมองจากด้านหน้า 

วัดจองคํา จะอยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทางขวามือ วัดจองคําและวัดจองกลางตั้งอยู่กลางเมือง
แม่ฮ่องสอน 
จากนั้นนําท่านชม วดัพระธาตดุอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที4่) 
เดินทางเข้าที่พัก: Ngamta / ใบหยกชาเล่ต์ หรือระดับเทียบเท่ากัน 
 

 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) 
 เดินทางสู ่ บา้นรกัไทย ชาวไทยยูนนานข้ึนชื่อว่าดินแดนโรแมนติกท่าม

กลางสายหมอกที่รายล้อมด้วยหุบเขาใหญ่ชมความสวยงาม 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที6่)  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ อ.ขุนยวม ชมเทศกาลทุง่ดอกบวัตองบาน ดอยแมอ่คูอ 

เป็นทุ่งบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกว้างกว่า 500ไร่  
มุ่งหน้าสู่แม่สะเรียง ชมทุง่ดอกบวัตอง ดอนแมเ่หาะ  
และเดินทางชม สวนสนบอ่แกว้  
ชมต้นสนเรียง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที6่) 
  เดินทางเข้าที่พัก: Peppery Hills / Bosotel hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 
 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)  
เดินทางสักการะพระธาตดุอยสเุทพที่มีความงดงามสถานเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ
คู่บ้านคู่เมือง 
ชมสวนดอกไมแ้มร่มิที่รวบรวมดอกไม้หลากหลายนานาชนิด 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที8่)   
บ่าย จากนั้นแวะจุดเช็คอิน หว้ยตงึเฒา่ ไฮไลท์ของท่ีนี่อยู่ที่หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และผองเพ่ือนรายล้อมไปด้วย

บรรยากาศทุ่งนาสีเขียว 

วันท่ีสาม บ้านรักไทย—ขุนยวม-ดอยแม่อูคอ-แม่สะเรียง-ทุ่งบัวตอง ดอยแมเ่หาะ-สวนสนบ่อแก้ว-เชียงใหม่ 

                                                                                                                              อาหาร เช้า /

เท่ียง/เย็น 

วันท่ีส่ี พระธาตุดอยสุเทพ –สวนดอกไม้แม่ริม-ห้วยตึงเฒ่า-ร้านของฝาก          อาหาร เช้า /เท่ียง 

 



แวะให้ท่านเลือกซื้อของฝาก  
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
เดินทางโดยสายการบินNok air(DD)18.10-19.15 

 
 

 

 

 

 

 

 

มาตรการดแูลปอ้งกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 
 โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของโควิด-19  
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา ** 
เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 
 

อัตราบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่น่ังเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 น้ําหนักสัมภาระถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
 กรณีห้องพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรือไม่มีทางบริษัทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหนา้ 
 กรณีห้องพัก 3 ท่าน อาจเป็นเตียงเสริมหรือฟูกนอนข้ึนอยู่กับโรงแรมน้ันๆ 
 ชื่อโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสําหรับนกัท่องเที่ยวไทย 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขการจอง 

หมายเหตสุ าคญั ผูเ้ดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่  จะต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
• ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน  ไม่น้อยกว่า 14 วัน 
Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / Astrazeneca 1เข็ม / Moderna 2เข็ม /Pfizerตามกระทรวงสาธารณะ
สุขก าหนด วัคซีนไขว้/อ่ืนๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด) 
• ผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้วไม่เกิน 90วัน   
 



 ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่
บริษัททําไว้ ทั้งน้ีย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัท
ประกันท่ัวไป 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
 น้ําหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง กรณีต้องการซื้อ น้ําหนัก 15กิโลกรัม ราคา 400 บาทตอ่เที่ยว (กรณีสาย

การบินมีการปรับเปล่ียน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับตามสายการบิน) 
 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
 ค่าอาหารสําหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม  
 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 

มัดจําท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจอง
หรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจํานวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอ่ืนๆ 
 

หมายเหตุ 
 กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางข้ันต่ํา 8 ท่าน ( กรณี 6 ท่าน ไม่มีไกด์) (กรณี 4 ท่าน มีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม) 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน 

ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ 



 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย 
การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้น 

 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ํามันที่ไม่
คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 


