
 

 

 

(แพ็กเกจเดินทางไดต้ั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป !!) 

ก าหนดการเดินทาง: วนันี้  – มกราคม 64 

วนัแรก    กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – อ.ปาย – จุดชมวิวดอยกิว่ลม - รา้นคาเฟ่ COFFEE  

                IN LOVE – วดัน ้ าฮู – หมู่บา้นสนัติชล – เขา้ท่ีพกั 
 



 

 

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

แม่ฮ่องสอน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ) น าท่านเดินทางสู่ อ.ปาย แลนด์มาร์ค              

ช่ือดังที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปและชมวิวสวยๆ วิวธรรมชาติสวยๆที่ อ.ปาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านไปชมวิวสวยๆ “จุดชมวิวดอยกิว่ลม” โดยจุดชมวิวกิ่วลมอยู่ห่างจากตัวเมือง

ปาย 20 กิโลเมตร  จุดชมวิวกิ่วลมถือเป็นจุดแวะพักรถอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยม เพราะ

เดินทางบนเขาผ่านหลายโค้งตลอดระยะทาง 20 กิโลเมตร ท าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน

เส้นนี้ นิยมมาจอดแวะพักรถ ชมทัศนียภาพ ถ่ายรูป เพ่ือเป็นการผ่อนคลาย และยังมีร้าน

กาแฟ ร้านอาหาร ห้องน า้ คอยให้บริการอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีเคร่ืองเล่นพ้ืนบ้านนั่นคือ

ชิงช้า เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจมาชมมาแวะถ่ายรูปอกีด้วย  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “Coffee In Love” ร้านกาแฟสวยๆ บนยอดเขาที่สามารถด่ืมด ่ากับ

บรรยากาศวิวทวิทศัน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้านสไตล์ยุโรป ใคร



มาเที่ยวปายก็มักจะต้องแวะมาถ่ายรูปที่ ร้านกาแฟแห่งน้ี จนกลายเป็นจุดนัดพบที่

นักท่องเที่ยวต้องแวะมาเกบ็ภาพประทับใจกันทุกปี เพราะที่น่ีมีมุมถ่ายรูปสวยๆ เอาใจคน

ชอบถ่ายรูปกนัเลยทเีดียว  
 

 

เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “วดัน ้ าฮู” เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองปายเป็นที่

ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ท  าด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์  

พระพุทธรูปองค์นี้  พระเศียรกลวง ส่วนบน

เปิด-ปิดได้และมีน า้ขังอยู่ เป็นพระพุทธรูป

สิงห์สาม อายุประมาณ 500 ปี เมื่อ พ.ศ. 

2515 วัดน า้ฮูแห่งนี้มี พระเกศาของสมเดจ็

พระพ่ีนางสุพรรณกัลยา ซ่ึงด้านหลังวิหาร

หรือโบสถ์ของวัดน า้ฮูเห็นพระเจดีย์สีทอง

อยู่เรียกว่า “เจดีย์อัฐิพระสุพรรณกัลยา” 

และมองออกไป ข้ า งกันนั้ นก็มี ศ าล า

ประดิษฐานที่มีรูปพระพ่ีนางอยู่ พระเจดีย์น้ี

ไม่มีบันทึก ประวัติการสร้างอย่างชัดเจน 

เช่ือกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชเพ่ือบรรจุพระอัฐิของสมเดจ็พระพ่ี

นาง สุพรรณกัลยา ซ่ึงได้เสด็จไปเป็นตัว

ประกันที่พม่าแทนสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช แต่ต่อมาได้ถูกปลงพระชนม์ที่

พม่านั่นเองภายในพระเจดีย์นี้ ยังบรรจุเส้นพระเกศาของ สมเดจ็พระพ่ีนางฯ ไว้  จากนั้นน า

ท่านเดินทางไป “หมู่บา้นสนัติชล” เป็นหมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานของชาวเขาเช้ือสาย

จีนยูนนานที่อพยพเข้ามาต้ังบ้านเรือนอยู่ในเมืองไทยของเรา และปัจจุบันกไ็ด้พัฒนาเป็น

หมู่บ้านท่องเที่ยวคล้ายกับหมู่บ้านรักไทยน่ันเอง มองไปเราจะเหน็บ้านดินต้ังเรียงรายอยู่ใน

หุบเขาเป็นสไตล์จีนยูนนานทั้งหมด  ทางเข้าจะมีมังกรสีสดพันอยู่บนเสาซ่ึงตั้งบนเนินหินสี

เข้ม ส าหรับด้านในจะเป็นบ้านดินสวยๆ สตีัดกบัท้องฟ้า และหุบเขาอย่างสวยงามมาก 
 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ( โรงแรมทีลู่กคา้เลือกตามแพ็กเกจ )   

 

 
 

วนัท่ีสอง กองแลน (ปายแคนยอน) – สะพานประวติัศาสตรป์าย – รา้น COFFEE  

                TEA SAPAN -  พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย – เขา้สู่ท่ีพกั   



 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “กองแลน” หรือปายแคนยอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนเอง

ตามธรรมชาติจากการถูกกัดเซาะของลม

และฝน จนกลายเป็นทางเส้นเลก็ๆบนสัน

เขา ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน และ

บรรยากาศที่สวยงามคล้ายกบัแพะเมืองผีที่ 

จ.แพร่  “กองแลน” ถือเป็นไฮไลทย์อดฮิต

อันดับต้นๆของคนมาเที่ยวปาย ส าหรับดู

พระอาทติย์ข้ึนและตกในที่เดียวกนั และยัง

เป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รือ่งปาย อิน 

เลิฟ ถึงขนาดมีป้ายมาตัง้เป็นทีร่ะลึกไวใ้ห้

นกัท่องเทีย่วไดม้าถ่ายรูป  จากนั้นน าท่าน

ไปชม  “สะพานประวัติศาสตร์ปาย” 

สะพานโครงเหลก็สเีขียวเข้ม ข้ามล าน า้ปาย 

เปรียบเสมือนประตูสู่อ าเภอปาย เช่ือม

ถนนจากเชียงใหม่เข้าสู่  อ.ปาย สะพาน

ประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งนี้  กย็ังได้รับความ

สนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน อ.ปาย ถือเป็นอกีหน่ึงแลนด์มาร์คของปาย  
 

เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

จากนั้นน าท่านแวะ “รา้น COFFEE" TEA SAPAN” ร้านกาแฟท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา

แห่งเมืองปาย ร้านอยู่ใกล้ๆ กบัสะพานประวัติศาสตร์ ตัวร้านสร้างด้วยไม้ ภายในตกแต่งด้วย

ภาพวาดติดฝาผนังจากหลากหลายศิลปิน และภายในร้านมีบริการเคร่ืองดื่มอร่อยๆให้ท่าน

เลือกดื่มมากมาย  จากนั้นน าท่านเดินทางไป “พระธาตุแม่เย็น” ถือเป็นวัดศักด์ิสิทธิ์คู่เมือง

ปายมาเป็นเวลาช้านาน แต่ไม่มีประวัติแน่ชัดว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้าง 

ส่วนเจดีย์พระธาตุแม่เยน็เป็นเจดีย์ทรงระฆังฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร มียอดฉัตรแบบ

เจดีย์พม่า ถัดมาจากส่วนของวิหาร ยังมีที่ประดิษฐานของ “พระพุทธโลกุตระมหามุนี” 

พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ที่โดดเด่นเหน็แต่ไกล อสิระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศัย จากนั้นน า

ท่านเดินทางไป  “ถนนคนเดินปาย” ได้เร่ิมต้นจากชาวเขาและชาวบ้านในอ าเภอปายน าสนิค้า

พ้ืนเมือง ของที่ระลึกมาขายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ จากแผงสินค้าเลก็ๆ ต่อมาเร่ิมมีพ่อค้า

แม่ค้าเข้ามาจับจองพ้ืนที่การขายกันมากข้ึน จนท าให้เกิดเป็นถนนคนเดินปาย ปัจจุบันถนน

คนเดินปาย ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในถนนแห่งนี้ มีของขาย อาทิ เสื้ อผ้า ของกิน 

ของที่ระลึก งานแฮนด์เมด อาหารท้องถิ่น ฯลฯ  
 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
 



น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ( โรงแรมทีลู่กคา้เลือกตามแพ็กเกจ )   
 

  

วนัที่สาม ชมวิวหมอกสวยๆยามเชา้ ณ จุดชมวิวม่อนหยุนไหล – ROMANCE FARM  

                สกัการะขอพรวดัศรีดอนชยั – ซ้ือของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ –กรุงเทพฯ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านไปแวะชมวิว “จุดชมวิวม่อนหยุนไหล” เป็นจุดชมหมอกสุดประทบัใจ เพราะ

บนจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมืองปายแบบ 180 องศา และสาย

หมอกที่รวมตัวกันเป็นก้อนไหลเหมือนด่ังสายน ้า ท่ามกลางหุบเขาในอ าเภอปายได้อย่าง

งดงาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางข้ึนไปจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล เพ่ือรับอากาศ

บริสทุธิ์ในยามเช้าและรอชมแสงแรกแย้มจากดวงอาทติย์อนัอบอุ่นในยามเช้า   
 

 เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านแวะชมฟาร์ม “ROMANCE FARM” สถานที่พักผ่อนสไตล์ชนบทแถบยุโรป 

ให้อารมณ์เสมือนเป็นชาวไร่ พร้อมกจิกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย ทั้งห้องพัก 



ร้านกาแฟ ฟาร์มแกะ คอกม้า อีกทั้งมีบริการเคร่ืองดื่มและขนมอร่อยๆ รับรองว่าคุณจะต้อง

หลงรักโรแมนซ์ ฟาร์มแห่งนี้แน่นอน  จากนั้นน าท่านไปสักการะขอพร “วดัศรีดอนชยั” เป็น

วัดแห่งแรกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มี

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในเมือง

ปายมากว่า 700 ปี ภายในวัดมีวิหาร

ลายค าก่อสร้างด้วยศิลปะล้านนาอย่าง

วิจิตรตระการตา ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน

พระพุทธสิหิงค์(หรือพระสิงห์ปาย) ซ่ึง

เป็นศิลปะเชียงแสนคู่บ้านคู่เมืองที่

เก่าแก่และศักด์ิสิทธิ์   อิสระให้ท่านได้

สกัการะขอพรเพ่ือเป็นสริิมงคลแก่ชีวิต  
 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
 

 

.......น. ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางสู่ สนามบนิเชียงใหม่  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง )  

 จากนั้นน าท่านแวะซ้ือ “ซ้ือของฝากรา้นวนสันนัท์” อาทิ แคปหมู น า้พริกอ่อง แหนมหมู  

ขนมไทย ผลไม้อบแห้งต่างๆ ชา เมลด็กาแฟ ฯลฯ  
 

 

...... น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

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

** เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถอื

ว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

      

อตัราค่าแพ็กเกจทวัร ์( ข้ึนอยู่กบัโรงแรมท่ีลูกคา้เลือก และจ านวนผูเ้ดินทาง) 

 Pai Viman Resort /Baan Pai Nai Wieng / Medio de Pai Hotel หรือเทียบเท่า ( 3 ดาว ) 

 



 

 Pai Village Boutique Resort  / Rim Pai Cottage หรือเทียบเท่า ( ระดบั 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 

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 pax 8,400 8,400 8,400 1,500 

Standard Room 4-5 pax 7,400 7,400 7,400 1,500 

Standard Room 6-7 pax 6,400 6,400 6,400 1,500 

Standard Room 8 ท่าน 6,000 6,000 6,000 1,500 

Standard Room 9 ท่าน 5,400 5,400 5,400 1,500 



 Pai Island Resort หรือเทียบเท่า ( ระดบั 5 ดาว ) 
 

 

 

 

 

อตัรานี้ รวม 

 คนขับพร้อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป ) 

 ค่าที่พัก 2 คืน ส าหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์  

 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ  

 ค่าทปิคนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 

 ไกด์น าเที่ยว 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

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 8,900 8,900 8,900 1,500 

Standard Room 4-5 ท่าน 7,900 7,900 7,900 1,500 

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

Standard Room 8 ท่าน 6,500 6,500 6,500 1,500 

Standard Room 9 ท่าน 5,900 5,900 5,900 1,500 



 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพก็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) 
 

 

เงือ่นไขในการจองและการยกเลิก 

1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป ซ่ึงอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจ านวนลูกค้า และ

โรงแรมที่ลูกค้าเลือก 

2. ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงทีเ่กิดข้ึน อาท ิค่ามัดจ ารถ 

ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ    

3. ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ยึดเงินค่าทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

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

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลื่อนการเดินทาง ตอ้งแจ้งล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถ

เล่ือนการเดินทางได้ 

การช าระเงิน 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 2 วัน นับจากวันจอง 50% ของราคาทวัร์ 

2. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 - 15 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถอืว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 

หมายเหตุ  
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าให้ท่าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 



 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  
 

  

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 

 


