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 มกราคม   08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 
 กุมภาพนัธ ์   05-07 / 13-15 / 19-21 / 26-28 
 มีนาคม   05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28 
 เมษายน   02-04 / 04-06 / 05-07 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ท่ีพกัมาตรฐาน (3 คืน)  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  
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วนัแรก(1)   กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – อุทยานแห่งชาติห้วยน ้าดัง – ปาย    
04.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบิน

ไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.00 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 168 
08.15 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ น าท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (131 กม.)   
 น าท่านเดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติหว้ยน ้าดงั’ จุดชมวิวบรรยากาศ มีสภาพป่าและธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ภูเขาสูงชนั

สลบัซบัซอ้น เป็นป่าตน้น ้าล าธารท่ีสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
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บ่าย น าท่านชมและถ่ายภาพกบั ‘สะพานประวติัศาสตร์’ ขา้ม
แม่น ้าปาย ท่ีสร้างขึ้นสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จากนั้นแวะ
ชม ‘กองแลน’ หรือ ‘ปายแคนยอน’ (10 กม.) ปรากฏการณ์
ธรรมชาติท่ีเกิดจากการทรุดตวัของดินบนภูเขาสูง ท่ีถูกกดั
เซาะเป็นร่องลึกคลา้ยหนา้ผา ติดต่อกนัเป็นบริเวณกวา้ง มี
ลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผีของจงัหวดัแพร่ และยงัเป็นจุดชม
วิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามของเมืองปาย ‘วดัน ้ าฮู’ เป็นวัดท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองปาย สักการะ ‘หลวงพ่ออุ่น
เมือง’ พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเป็นท่ีสักการะของชาวเมือง
ปาย  ในวดัยงัมีพระเจดีย์สีทองท่ีเรียกว่า เจดีย์อัฐิพระ
สุพรรณกัลยา ซ่ึงบรรจุอัฐิพระสุพรรณกัลยาอยู่อีกด้วย 
จากนั้นเข้าสู่ ‘หมู่บ้านสันติชล’ หมู่บ้านของชาวเขาเช้ือ
สายจีนยูนนานท่ีอพยพเข้ามาตั้ งบ้านเรือนอยู่ในอ.ปาย 
ภายในบริเวณศูนยว์ฒันธรรมจีนยูนนาน จะมีบา้นดินตั้ง
เรียงรายเป็นบา้นจ าลองวิถีชีวิตของชาวบา้น และเปิดเป็น
ร้านอาหารจีนยนูนาน ร้านขายชา ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก 
จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุแม่เยน็’ วดัศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมือง
ปายมานาน มีเจดียเ์ก่าหรือท่ีเรียกวา่ “เจดียพ์ระธาตุแม่เยน็” 
เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร 
โดดเด่นท่ียอดฉตัรแบบเจดียพ์ม่า 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร 
อิสระให้ท่านเดินเล่นท่ีถนนคนเดิน ชาวเขาและชาวบา้น
ในอ าเภอปายน าสินคา้มาขายให้กบันักท่องเท่ียวไม่ว่าจะ
เป็น เส้ือผา้ รูปภาพ โปสการ์ด ตลอดจนถึงร้านอาหารและ
ร้านคา้มากมาย  

ที่พกั : บ้านกระทิงรีสอร์ท หรือ ที่พกัระดับใกล้เคยีง 
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วนัที่สอง(2)   ม่อนหยนุไหล – ปางอุ๋ง – ภูโคลน – สะพานซูตองเป้ – กะเหร่ียงคอยาว ‘บ้านห้วยเสือ     
                                 เฒ่า’ – พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดนิ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
05.00 น าท่านขึ้นจุดชมวิวแห่งใหม่ ‘ม่อนหยุนไหล’ สัมผสักบั

ทะเลหมอกยามเชา้และแสงแรกของวนัเห็นทะเลหมอกท่ี
ถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพ
บา้นเรือนของเมืองปายท่ีถูกปกคลุมดว้ยสายหมอก 

07.30 บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก // หลังอาหาร 
เดินทางสู่ ‘ปางอุ๋ง’ (117 กม.) อดีตเขาหัวโล้น และป่า
เส่ือมโทรม ท่ีมีการฟ้ืนฟูสภาพป่า และปลูกป่าขึ้น รวมถึง
สร้าง  “อ่าง เก็บน ้ าปางตอง  (ปาง อุ๋ง )”ขึ้ นตามแนว
พระราชด าริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 จนท าให้ทศันียภาพท่ี
เป็นเอกลกัษณ์สวยงามและมีอากาศท่ีเยน็ตลอดทั้งปี ชม
ทิวทัศน์ท่ีแวดล้อมไปด้วยทิวสนเรียงราย แสงอาทิตย์
อ่อนๆ และสายหมอกท่ีลอยปกคลุมเหนือผิวน ้ าสวยงาม
น่าประทบัใจเดินทางไปยงั ‘ภูโคลน’ (27 กม.) แหล่งน ้าแร่
และโคลนธรรมชาติท่ีมาจากสายน ้ าแร่ใตพ้ื้นดินซ่ึงอุดม
ไปดว้ย แร่ธาตุ ท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและผิวพรรณของ
มนุษย ์มีเวลาใหท้่านไดท้ดลองสปาพอกผิวหนา้ดว้ยโคลน
ธรรมชาติตามอธัยาศยั *** (ค่าสปาโคลนไม่รวมในราคา
ทัวร์) จากนั้นแวะชม ‘สะพานซูตองเป้’ (10 กม.) สะพานท่ี
เกิดจาก ความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุ
สงฆ์และชาวบ้านนับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ท่ียาวท่ีสุดใน
ประเทศไทย  มีความเช่ือกันว่า หากได้มายืนอยู่กลาง
สะพานแลว้อธิษฐานขอความ ความส าเร็จใดๆ ก็จะพบกบั
ความสมหวงั   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดินทางสู่ ‘หมู่บา้นห้วยเสือเฒ่า’ (11 กม.) ชมวิถีชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของชนเผ่าคอยาวซ่ึงเป็นหมู่บ้านชนเผ่าคอ
ยาวท่ีอพยพล้ีภยัสงครามเขา้มาอยู่ท่ีแม่ฮ่องสอนมานาน โดยด ารงชีวิตและวฒันธรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บา้นมีสถานท่ี



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

จ าหน่ายผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกต่างๆ โดยสินคา้ส่วนใหญ่ จะ
เป็นพวกผา้ทอ เคร่ืองประดับ จากนั้นน าสมาชิกสักการะ 
“พระธาตุดอยกองมู” (12 กม.) ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมือง
แม่ฮ่องสอน ถูกสร้างขึ้นอยูบ่นยอดเขาสูงกลางตวัเมือง ชมวิว
ทิวทศัน์ท่ีงดงามของเมืองแม่ฮ่องสอนท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา
สูงชัน ชม  ‘วัดจองค าและวัดจองกลาง ’ สัญลักษณ์ทาง
วฒันธรรมของไทใหญ่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน ศูนยก์ลางของ
กิจกรรมทางวฒันธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน 
สักการะวิหารหลวงพ่อโต วดัจองกลาง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป 
องคใ์หญ่ท่ีสุดของแม่ฮ่องสอนเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : ที่พกั : อมิพเีรียล แม่ฮ่องสอน หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
วนัที่สาม(3)   แม่ฮ่องสอน – ทุ่งบัวตอง ‘ดอยแม่อูคอ’– แม่สะเรียง – สวนสนบ่อแก้ว 
                                 อทุยานแห่งชาติออบหลวง - เชียงใหม่ – เดินทางกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารเดินทางสู่ ‘วนอุทยานถ ้าแกว้โกมล’ (42 กม.) 

ชมถ ้าท่ีมีผลึกแร่แคลไซคท่ี์มีลกัษณะคลา้ยเกลด็หิมะ  ท่ีมี
ความใสกาวบริสุทธ์ิดูคลา้ยเกล็ดน ้ าแข็งเกาะทั้งบริเวณ
ผนังถ ้า จดัว่าเป็นถ ้าท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองไทย 
อีกทั้งยงัเป็นหน่ึงในถ ้ าผลึกแร่แคลไซต์ท่ีคน้พบเพียง 3 
แห่งทัว่โลก คือพบท่ี จีน ออสเตรเลียและประเทศไทย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดินทางสู่ ‘สถานีทดลองปลูกพนัธุ์ไมบ้่อแกว้’ หรือ ‘สวน

สนบ่อแกว้’ (70 กม.) พื้นท่ีทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง 
ๆ ท่ีกรมอุทยานแห่งชาติฯ น าพนัธุ์มาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แอฟริกาใต ้และไตห้วนั เพื่อทดลองหาพนัธุ์ท่ี
เหมาะสมมาเป็นไมเ้บิกน า เพื่อปลูกบนป่าเส่ือมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ แวะเดินเล่นชมแนวป่าสนท่ีเรียงราย เป็นทิว
แถวทอดยาวในม่านหมอกปกคลุมรับกบัแสงอาทิตยบ์างๆ ท่ีสองมาเกิดเป็นภาพโรแมนติกน่าประทบัใจ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติออบหลวง’ ชมช่องแคบเขาขาดท่ีมีหนา้ผาหินขนาบล าน ้ าแม่แจ่ม ท าให้เกิดหุบเขาผาลึก โดย
ความลึกของหนา้ผาวดัจากสะพานออบหลวงถึงระดบัน ้ าปกติประมาณ 32 เมตรความงามท่ีธรรมชาติสร้างสรรค ์ไวอ้ย่าง
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สวยงามเบ้ืองล่างเป็นแม่น ้ าท่ีไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขา
ขาด ซ่ึงช่องเขาน้ีมีลกัษณะเป็นผาสูงชนัสมควรแก่เวลา 
เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ (127 กม.)  

19.30 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ 

*** อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศัย *** 
21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย 

เท่ียวบินท่ี WE 167 
22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของ
สายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้มคัคุเทศกมี์
อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

08-10 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,000 

15-17 ม.ค. 64 11,990 11,990 11,990 11,990 3,000 

22-24 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,000 

29-31 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,000 

05-07 ก.พ. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,000 

13-15 ก.พ. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 4,000 

19-21 ก.พ. 64 12,990 12,990 12,990 12,990 3,000 

26-28 ก.พ. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 4,000 

05-07 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,000 

12-14 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,000 

19-21 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,000 

26-28 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,000 

2-4 เม.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 4,000 

4-6 เม.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 4,000 

5-7 เม.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 4,000 
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จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 8 ท่าน 
การเลือกท่ีนั่ง 

  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงใหม่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกดช่ือและ

นามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า

หรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หากแจ้ง 

ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ 
หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากวา่ 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง 

สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ีขาด
หายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 


