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เลขที่18 โครงการ เดอะจงัทช์ั่น กาญจนาภิเษก10/1 แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 

Tel : 096-7878-294  / 096-782-2662/ 023477445-6/0234477745-7   
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียว เลขท่ี11/07146          www.worldtravelleragency.com / @Line ID : pop2217 สอบถามได้24ช.ม. 

จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ซ้ำแบบใคร เดินทางเดือนมกราคม-เมษษยน2564 
   นำคณะเยือนแดน3หมอก แม่ฮ่องสอน เที่ยวแบบ4วัน3คืน ไม่ต้องน่ังรถไกล  
   โปรแกรมนี้จัดแบบ คัดสถานที่ท่องเที่ยวแบบ UNSEEN เน้นสัมผัสธรรมชาติ 
   ชมงานเทศกาลทุ่งดอกบัวตอง(มีเฉพาะเดือนพ.ย.-ต้น ธ.ค.)1ปีมีครั้งเดียว 
 นำคณะเที่ยวชม อำเภอปาย ที่ความสวยงามของธรรมชาติ UNSEEN+++    
 นำคณะชมทะเลหมอกห้วยน้ำดัง จุดชมวิวทะเลหมอกแสนสวย UNSEEN+++    
 นำคณะเที่ยวปางมะผ้า ที่สวยงามของธรรมชาติของนาข้ันบันได UNSEEN++        

 นำคณะ ชมความมหัศจรรย์อันซีน “ถ้ำผีแมน” UNSEEN++ IN THAILAND      
   นำคณะเที่ยว ทะเลสาบปางอุ๋ง ทะเลสาบแสนสวยที่หลบซ่อนตัวกลางรรมชาต ิ
   สักการะพระธาตุดอยกองมูพระธาตุที่สำคัญและศักด์ิสิทธิ์ที่สุดในแม่ฮ่องสอน  
   นำคณะเที่ยวชมความแปลกตาของหน้าผาจูบกนัที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง  
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถกูบรรจุไว้ในโปรแกรมนีร้อให้ทา่นมาสมัผัส   

*** หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ทระดับมาตรฐาน 3คืน 
เดินโดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile และ เที่ยวแม่ฮ่องสอนโดยรถตู้ VIP คณะละ8ทา่น  
เดือนกมุภาพันธ์ 20-23ก.พ./27กพ-02มี.ค. 
เดือนมีนาคม  06-09มี.ค./13-16มี.ค./20-23มี.ค./27-30มี.ค. 
เดือนเมษายน  03-06เม.ย./สงกรานต์10-13/11-14/12-15/13-16เม.ย. 
เดือนเมษายน  17-20เม.ย./24-27เม.ย. / หยุดแรงงาน 01-04พ.ค. 

http://www.worldtravelleragency.com/
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)      สนามบนิสวุรรณภมู-ิเชยีงใหม-่แมม่าลยั-โปง่เดอืดปาแป-๋อ.ปาย 
 สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย-วดัพระธาตแุม่เยน็-วดันำ้ฮUูNSEEN-ปายแคนยอ่น-ถนนคนเดินปาย  
06.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ไทยสไมล์  
07.55 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE102  

09.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ ( *ถ้าบินช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ไฟล์ทบินจะบินเร็วขึ้น 1 ช่ัวโมง) 
**วันน้ีเดินทางท่องเที่ยวแบบสบายๆ ในเส้นทางสายธรรมชาติ ไม่ต้องเดินทางไกลมาก พักที่ อ.ปาย    

น ำคณะออกเดินทำงโดยรถตูป้รับอำกำศ มุ่งหนำ้สู่เส้นทำงธรรมชำติ
สำยแม่มำลยั-ปำย เป็นเส้นทำงท่ีเช่ือมต่อระหว่ำงจงัหวดัเชียงใหม่
กบัแม่ฮ่องสอน นับว่ำเป็นเส้นทำงท่ีสวยงำม ไดรั้บกำรดูแลอย่ำงดี
จำกกรมทำงหลวง มีกำรปรับปรุงและรักษำเป็นอย่ำงดีเพื่อตอ้นรับ
นักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทำงไป อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน ปำยยงัคงเสน่ห์ 

ทั้งธรรมชำติขนุเขำ ทุ่งนำเขียวขจี วิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ินท่ียงัคงใชชี้วิตแบบเรียบง่ำย 
เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร   
บ่าย นำคณะชม"น้ำพุร้อนป่าแป๋"หรือ"โป่งเดือดป่าแป๋" เป็นน ้ ำพุร้อนขนำดใหญ่ อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติ

ป่ำเขำ น ้ ำพุร้อนท่ีโป่งเดือดป่ำแป๋น้ี จะพุ่งขึ้นเหนือน ้ ำเหมือนไฟพะเนียง เป็นน ้าพุร้อนไกเซอร์ (Geyser type) คือ น ้าพุ
ร้อนท่ีปล่อยกระแสน ้าร่วมกับไอน ้าออกมาเป็นระยะๆ ไม่สม ่าเสมอ มี
จ านวน 3-4 บ่อ ในอดีตน ้ ำพุท่ีพุ่งขึ้นมำจำกพื้นดินแห่งน้ีสูงถึง 5 เมตร 
ปัจจุบนัสูงเพียง 1 เมตร เน่ืองจำกปริมำณน ้ ำใตดิ้นลดลง อุณหภูมิน ้ ำ
ใตดิ้นประมำณ 170 – 200 องศำ และอุณหภูมิของน ้ ำผิวดินประมำณ 
90 – 100 องศำ รอบๆ บริเวณซ่ึงเป็นป่ำทึบจะอบอวลไปด้วยกล่ิน
ก ำมะถนั นอกจำกน้ีในยงัมีเส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติจำกดำ้นหน้ำ
อุทยำนฯ ไปยงัน ้ ำพุร้อน ยำวประมำณ 1,550 เมตร ผ่ำนป่ำท่ีอุดม
สมบูรณ์ ดว้ยตน้ไมใ้หญ่ และมอสท่ีขึ้นระหวำ่งทำงเดิน เส้นทำงเดินจะเป็นวงรอบ เดินทำงเขำ้สู่ อ ำเภอปำย  
น ำท่ำนเดินเท่ียวชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย   สะพำนแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนประตูสู่อ ำเภอปำย สะพำน
แห่งน้ีถูกสร้ำงขึ้นในสมยัสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 โดยกองทหำรประเทศ
ญ่ีปุ่ น เพื่อใช้ข้ำมแม่น ้ ำปำยและล ำเลียงเสบียงและอำวุธเข้ำไปยัง
ประเทศพม่ำ หลงัจำกสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ยติุลง อ ำเภอปำยจึงกลบัคืน
สู่ควำมสงบสุขอีกคร้ังหน่ึง โดยหลงเหลือไวเ้พียงแต่สะพำนแห่งน้ีว่ำ 
“สะพำนประวติัศำสตร์” ในอดีตสะพำนแห่งน้ีถูกสร้ำงดว้ยไม ้แต่หลงั
จบสงครำมไดเ้ผำสะพำนไมน้ี้ทิ้ง และถูกสร้ำงขึ้นใหม่โดยใชส้ะพำน
เหล็กจำกสะพำนนวรัฐมำแทนซ่ึงเป็น ของเดิมในจงัหวดัเชียงใหม่    สะพานประวัติศาสตร์ยังคงได้รับความสนใจจาก
นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนอ าเภอปายอยู่เป็นประจ า เพราะถือเป็นอีกหนึ่ง แลนด์มาร์คของปายท่ีไม่ควรพลาดต้องแวะมา
เดินเล่นบนสะพานและถ่ายภาพ   
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น ำท่ำนเดินเท่ียวชม ปายแคนยอน หรืออีกช่ือหน่ึงคือ กองแลน เป็น
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ โดยเกิดจำกกำรทรุดตวัของดินบน
ภูเขำสูง ท่ีถูกกัดเซำะเป็นร่องลึกคล้ำยหน้ำผำ ติดต่อกันเป็นบริเวณกวำ้ง มี
ลกัษณะคลำ้ยแพะเมืองผีของจงัหวดัแพร่ แลว้ยงัเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำม
ของเมืองปำย และท่ีน่ีใชเ้ป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตร์เร่ืองปำยอินเลิฟ  

นำคณะเที่ยวชม วัดน้ำฮู UNSEEN เป็นวดัท่ีเก่ำแก่ของเมืองปำย เป็นท่ีประดิษฐำนของเจำ้พ่ออุ่นเมือง ซ่ึง
เป็นพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิท ำดว้ยโลหะทองสัมฤทธ์ิ พระพุทธรูปองคน้ี์ พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดไดแ้ละมีน ้ ำขงัอยู ่
เป็นพระพุทธรูปสิงห์สำม อำยุประมำณ 500 ปี เม่ือ 
พ.ศ. 2515 มีพระธุดงค์จำกจังหวัดเชียงใหม่มำ
นมสักำร และสงสัยว่ำขำ้งใน พระจะมีน ้ ำ จึงเปิด ดู
พบว่ำมีน ้ ำจริงๆ ข่ำวน้ีแพร่ออกไปก็มีผูค้นหลงัไหล
มำขอน ้ ำไปสักกำระพอน ้ ำในพระเศียรหมดก็จะมี
ไหลออกมำอีก ในลกัษณะซึมออกมำตลอดเวลำ วัดน ้าฮูแห่งน้ีมี พระเกษาของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาซ่ึงด้าน 
หลังวิหารหรือโบสถ์ของวัดน ้าฮูเห็นพระเจดีย์สีทองอยู่เรียกว่า เจดีย์อัฐิพระสุพรรณกัลยา พระเจดียน้ี์ไม่มีบันทึก 
ประวติักำรสร้ำงอย่ำงชัดเจน เช่ือกนัว่ำสร้ำงโดยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำชเพื่อบรรจุพระอฐิัของสมเด็จ พระพี่นำง 
สุพรรณกลัยำ ซ่ึงไดเ้สด็จไปเป็นตวัประกนัท่ีพม่ำแทนสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช แต่ต่อมำได้ถูกปลงพระชนมท่ีพม่ำ
นัน่เองภำยในพระเจดียน้ี์ยงับรรจุเส้นพระเกษำของ สมเด็จพระพี่นำงฯ ไว ้ 
น ำท่ำนเท่ียวชม วัดพระธาตุแม่เย็น  เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปำยมำนำน บริเวณวดัเงียบสงบ ร่มร่ืน มีจุดเด่นอยู่ท่ี
พระพุทธรูปสีขำวขนำดใหญ่ อยู่บนภู เขำมองเห็นได้ชัดจำกตัว อ.ปำย 
โดยประวติัของวัดพระธำตุแม่เย็นไม่มีปรำกฏว่ำสร้ำงขึ้ นในสมัยใด 
ดำ้นหลงัโบสถเ์ป็นท่ีตั้งของเจดียเ์ก่ำหรือท่ีเรียกวำ่ “เจดียพ์ระธำตุแม่เยน็” 
เป็นเจดียท์รงระฆงัสีขำวฐำนกลม สูงประมำณ 3 เมตร โดดเด่นท่ียอดฉตัร
แบบเจดียพ์ม่ำ น ำท่ำนชม และกรำบไหวพ้ระนอน แลว้ท่ีน่ียงัสำมำรถชม
วิวทิวทศัน์ของตวัเมืองปำย – แม่น ้ ำปำยไดอี้กดว้ย โดยช่วงเวลำท่ีคนนิยม
จะเป็นช่วงก่อนพระอำทิตยต์กดิน 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร / น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :   pai village boutique resort/ระดับใกล้เคียง อิสระเดินเล่นย่านถนนคนเดินเมืองปาย 

หมายเหตุ : โรงแรมที่อำเภอปาย เป็นโรงแรมแบบอิงธรรมชาติ และมีห้องพักจำนวนไม่มากนัก หากกรณีถ้าท่านจองล่าช้า โรงแรมบริเวณถนนคนเดินเต็ม เราจะจัดให้ท่าน
พักโรงแรมด้านนอก และนำรถมาส่งท่านเดินเที่ยวถนนคนเดิน จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หรือสอบถามเจ้าหน้าที่  

***คืนน้ีพักรีสอร์ท ที่ อ.ปาย 1 คืน สบายๆ ไม่ต้องเหนื่อยน่ังรถไกลถึงแม่ฮ่องสอน *** 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)  ชมววิทะเลหมอกหว้ยนำ้ดงั UNSEEN-ปาย-ปางมะผา้-นาขัน้บนัได 
   มหศัจรรยถ์ำ้ผแีมน UNSEEN-บา้นจา่โบ-่แมฮ่อ่งสอน-กะเหรีย่งคอยาว-วดัพระธาตดุอยกองมู  

05.00น. นำคณะออกเดินทางแต่ เช้ าตรู่ เพื่ อไปชมทะเลหมอกที่  อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 

UNSEEN อุทยานยอดนิยมของนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะบริเวณ "จุดชมวิวดอยกิ่วลม" จุดชมวิวทิวทัศน์ของทิวเขา

อันสลับซับซ้อน นักท่องเท่ียวนิยมมาชมความงามของพระอาทิตย์ท่ีโผล่ขึ้นมาจากทะเลหมอกอันกว้างใหญ่  
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั 

นำคณะออกเดินทางสู่ อ.ปางมะผ้า เที่ยวชมถ้ำลอด(ถ้ำผีแมน) ชมความมหัศจรรย์อันซีน 
UNSEEN ล่องแพเข้าชมถ้ำลอด หรือถ้ำผีแมน มาแม่ฮ่องสอนต้องห้ามพลาด!!! เป็นแหล่ง
โบรำณคดีส ำคัญ ปัจจุบันอยู่ ในควำมดูแลของเขตรักษำ
พนัธุ์สัตวป่์ำลุ่มแม่น ้ ำปำย มีสถำนท่ีน่ำสนใจ คือ ถ ้าลอด ซ่ึง
มีล ำห้วยช่ือ น ้ ำลำงไหล ลอดภูเขำไปทะลุออกอีกดำ้นหน่ึง 
ท ำให้เกิดเป็นถ ้ ำท่ีมีหินงอกหินยอ้ยสวยงำม จำกกำรพบ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ โบรำณในถ ้ ำสันนิษฐำนได้ว่ำมีอำยุ
ประมำณ 2,000 ปีมำแลว้  เป็นถ ้ำท่ีมีช่ือเสียง สวยงำม และก็
ไปเท่ียวไดง้่ำยซ่ึงกำรจะเขำ้ไปในถ ้ำเรำตอ้งติดต่อคนน ำทำง 
ซ่ึงคนน ำทำงก็จะมีตะเกียงค่อยน ำทำงให้กับนักท่องเท่ียว

สำเหตุท่ีไม่มีกำรติดตั้ง ไฟในถ ้ ำต่ำงๆ ก็เพื่อเป็นกำรรักษำถ ้ ำเหล่ำน้ีให้สวยงำม
และคงเดิมอยู่เสมอ อีกทั้งยงัสร้ำงรำยไดเ้สริมให้กบัชำวบำ้นใกลเ้คียงท่ีสมคัรมำ
เป็นคนน ำทำงใหค้วำมรู้แก่นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย เหตุผลท่ีช่ือถ ้าลอดกม็าจากภายใน
ถ ้ามีโพรงขนาดใหญ่มีน ้าไหลผ่านแล้วเกดิการกดัเซาะโพรงถ ้าแห่งนี้มากกว่าล้านปี 
ก่อเกดิเป็นถ ้าใหญ่ๆ ถึง 3 แห่ง ได้แก่ ถ ้าเสาหิน ถ ้าตุ๊กตา และ ถ ้าผีแมน UNSEEN 
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เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ร้านอาหาร   
บ่าย นำคณะเที่ยวชมชุมชนบ้านจ่าโบ่ วิวหลักล้าน ท่ีน่ีเป็นชุมชนของชำวลำหู่นะ (มูเซอด ำ) ท่ีอพยพโยกยำ้ยมำ

จำกห้วยยำว และก่อตั้งเป็น ชุมชนจ่ำโบ่ ซ่ึงมำจำกช่ือของผูน้ ำ
หมู่บำ้น เม่ือปี พ.ศ.2521 คนในชุมชนลว้นเก่ียวดองเป็นญำติ
กนัทั้งหมด และยงัคงใชภ้ำษำและเคร่ืองแต่งกำยแบบลำหู่ เม่ือ
มำถึงหมู่บำ้นเรำก็จะไดเ้จอกบัร้ำนก๋วยเต๋ียวห้อยขำซ่ึงเป็นร้ำน
ขึ้นช่ือของท่ีน่ี เพรำะนอกจำกจะมีก๋วยเต๋ียวแสนอร่อยในรำคำ
หลกัสิบให้ไดท้ำนแลว้ มองไปรอบๆ จะเห็นว่ำตั้งอยู่ในมุมท่ี
เหมำะเจำะมองเห็นภูเขำท่ีสวยงำมสลบัซบัซอ้น  

 น ำคณะเดินทำงสู่ บ้านห้วยเสือเฒ่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวท่ี กะเหร่ียงคอยำวท่ีน่ีจะมีประมำณ 20 หลงัคำ
เรือน อพยพล้ีภยัสงครำมเขำ้มำ อยู่ท่ีแม่ฮ่องสอนนำนแลว้ ด ำรงชีวิตแบบดั้งเดิม 
ภำยในหมู่นักท่องเท่ียวสำมำรถมำชมวิถีชีวิต และถ่ำยรูปกับ กะเหร่ียงคอยำวได ้
หำกมำในช่วงวนัหยุดเสำร์ – อำทิตย ์ยงัจะไดพู้ดคุยและถ่ำยรูปกบัเด็ก ๆ ชำวกระ
เหร่ียงซ่ึงแต่ ละคนหน้ำตำน่ำรักและช่ำงเจรจำ ซ่ึงวนัธรรมดำเด็ก ๆ พวกน้ีจะไป
โรงเรียน นอกจำกน้ีบ้ำนแต่ละ หลังจะมีกำรน ำ ของท่ีระลึกมำขำยให้กับ
นกัท่องเท่ียวเพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้ โดยสินคำ้ส่วนใหญ่ จะเป็นพวกผำ้ทอ เคร่ืองประดบั นอกจำกน้ียงัมีสินคำ้ท่ีรับ
จำกท่ีอ่ืนมำจ ำหน่ำย เช่น เส้ือผำ้ กระเป๋ำ ผำ้คลุมเตียง เป็นตน้ 
นำคณะเที่ยวชม วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิคู่บำ้นคู่เมืองของชำวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมำช้ำ
นำน เดิมมีช่ือเรียกว่ำ วดัปลำยดอย ประกอบ ด้วยพระธำตุ
เจดียท่ี์สวยงำม 2 องค ์พระเจดียอ์งคใ์หญ่สร้ำงโดย จองต่องสู่ 
เม่ือ พ.ศ. 2403 เป็นท่ีบรรจุพระธำตุของ พระโมคคัลลำนะ 
เถระ ซ่ึงน ำมำ จำกประเทศพม่ำ ส่วนพระธำตุเจดียอ์งค์เล็ก
สร้ำงเม่ือ พ.ศ. 2417 โดย พระยำสิงหนำทรำชำ เจ้ำเมือง
แม่ฮ่องสอน คนแรก จำกวดัพระธำตุ ดอยกองมูน้ีสำมำรถ
มองเห็นภูมิประเทศและสภำพตวัเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่ำง
ชดัเจน และสวยงำมมำกวดัน้ีมี งำนเทศกำลประจ ำปีหลำยงำน เช่น ในวนัปีใหม่ วนัสงกรำนต์ โดยเฉพำะในวนัออก
พรรษำจะมีกำรตกับำตรดำวดึงส์ พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองแม่ฮ่องสอนบนลานพระธาตุแห่งน้ี 
นั่งรถเที่ยวผ่านชม สถานที่สำคัญต่างๆรอบเมือง อาทิ วัดจองกลาง จองคำ ,อนุสาวรีย์
พระยาศรีหนาทราชา ,วัดพระนอน ,หนองจองกลาง จองคำ,ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน 
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ค ่ำ  บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร / น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :   IMPERIAL THARA resort / fern resort /B2 HOTEL / BAIYOK CHALET / 

หรือระดับใกล้เคียง…หลังอาหารอิสระเดินเล่นย่านถนนคนเดินมีเฉพาะช่วงฤดูหนาว 
หมายเหตุ : โรงแรมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโรงแรมสไตน์องิธรรมชาติ และมีโรงแรม ห้องพักจำนวนไมม่ากนัก ไม่มีโรงแรมแบบหรหูรา เหมือนเชียงใหม่ เนื่องจากเป็น
เมืองเล็กๆ แบบธรรมชาติ เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวสมัผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ ท่านทีต่้องการความหรูหรา โปรแกรมนี้อาจจะไม่เหมาะกับท่าน โปรดพิจารณาเลือก

โปรแกรมอื่น จึงเรยีนมาเพ่ือทำความเขา้ใจ หรือกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่   *คืนนีพ้ักโรงแรม รีสอร์ท ในแม่ฮ่องสอน1 คืน * 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)   ววิไอหมอกเหนอืทะเลสาบปางอุง๋-หมูบ่า้นรกัไทย-ชมววิไร่ชาลไีวน ์ 
      อทุยานถำ้ปลา-ภโูคลน-สะพานซตูองเป-้ทุง่ดอกบวัตองดอยแมอู่คอ-ถำ้แกว้โกมล-แมส่ะเรยีง 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั 

นำคณะเดินทางชมความสวยงามของทะเลสาบปางอุ๋ง มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีเป็นอ่ำงเก็บน ้ ำขนำดใหญ่
บนยอดเขำสูง ริมอ่ำงเก็บน ้ ำเป็นทิวสนท่ีปลูกเรียงรำย
กัน   ภาพอันสวยงามของไอหมอกท่ีลอยเหนื อ

ทะเลสาบ กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ท า
ให้ปางอุ๋งกลายเป็นสถานที่ท่องเท่ียว ยอดฮิตสุดแสนโร

แมนติกติดอันดับต้นๆของ แม่ฮ่องสอน จนได้รับ
ขนานนาม ว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย" ยิ่ง
ยำมพระอำทิตยข์ึ้นจะสะทอ้นผืนน ้ ำผำ่นทิวสน และไอ
หมอกบำงๆ ยิง่เป็นภำพท่ีสร้ำงควำมประทบัยำกจะลืมเลือน แมใ้นกระทัง่เวลำท่ีหมอกเลือนลำงหำยไปก็ยงัคงควำมงำม 

 นำท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน ท่ีคร้ังนึงในชีวิตตอ้งไดไ้ปยืนน่ิงๆ ดูหมอกลอยบนผืนน ้ ำ 
สูดอำกำศบริสุทธ์ิ สัมผสับรรยำกำศหนำวๆ ท่ีรอบๆตวัห้มือนอยู่เมืองจีน ป่ันจกัรยำนซึมซับธรรมชำติ ชิมขำหมูหมัน่
โถ่ว จิบชำชมวิวทะเลสำบ ท่ีหมู่บำ้นรักไทย เท่ียวชมวิวไฮไลทข์องท่ีน่ี Lee Wine Ruk Thai Resort มีวิวท่ีสวยงำมของ

ทะเลสำบรักไทย มีห้องอำหำรและสแน็กบำร์ ท่ีตั้งอยู่ในไร่ชำอู่หลง เพียง 50 เมตรจำกหมู่บำ้นรักไทย และ 200 เมตร
จำกทะเลสำบรักไทย ไดเ้วลำพอสมควรออกเดินทำงกลบัสู่ตวัเมืองแม่ฮ่องสอน 
นำท่านเที่ยวสะพานซูตองเป้  เป็นสะพำนท่ีมีควำมกวำ้ง 2 เมตร ยำวประมำณ 500 เมตร เป็นสะพำนไมซ่ึ้ง
กลำยเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมอีกแห่งหน่ึง  ซูตองเป้ เป็นภำษำไทใหญ่แปลว่ำ อธิษฐำนส ำเร็จ หรือบำงคนก็
บอกว่ำแปลว่ำ ควำมส ำเร็จ  ซ่ึงมีความเช่ือกันว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความ ความส าเร็จใดๆ ก็
จะพบกบัความสมหวัง นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย  
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สะพำนซูตองเป้  เป็นสะพำนท่ีเกิดจำก ควำมศรัทธำและกำรร่วมแรง
ร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชำวบ้ำนกุงไม้สักท่ีต่ำงก็ช่วยกนัลงแรง
สำนพื้นสะพำนดว้ยไมไ้ผ่ทอดยำว ไปบนท่ีนำของเจำ้ของท่ีอุทิศผืนนำ
ถวำย  โดยสร้ำงเพื่อเช่ือมต่อระหว่ำงสวนธรรมภูสมะและหมู่บำ้นกุงไม้
สัก ข้ำมผ่ำนทุ่งนำ และแม่น ้ ำสำยเล็กๆ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และ
ชำวบำ้นท่ีอยูอี่กฝ่ังไดใ้ชส้ัญจรไป มำระหวำ่งหมู่บำ้นไดส้ะดวกยิง่ขึ้น   

 นำท่านเที่ยวชม ถ้ำปลา  หน่ึงในสถำนท่ีเท่ียวยอดนิยมของแม่ฮ่องสอน 
บริเวณโดยรอบเป็นล ำธำรและป่ำเขำท่ียงัมีควำมเป็นธรรมชำติอยู่มำก ถ ้ำปลำมี
ลกัษณะเป็นโพรงปำกถ ้ำและมีแอ่งน ้ำขนำดใหญ่กวำ้งประมำณ 2 เมตร ลึก 1.50 
เมตร ภำยในแอ่งน ้ ำมีน ้ ำไหลออกจำกถ ้ ำใตภู้เขำอยู่ตลอดเวลำ น ้ ำค่อนขำ้งใส
สะอำด เป็นท่ีอยู่อำศยัของปลำพลวง ภำษำเหนือเรียกว่ำปลำพุง หรือ ปลำมุง 
ปลำชนิดน้ีชอบอำศยัอยูต่ำมน ้ำตกและธำรน ้ำในป่ำ เป็นปลำมีเกลด็ขนำดใหญ่จดัอยูใ่นวงศป์ลำตะเพียน และ ปลำคำร์ฟ 
นำท่านเที่ยวชม ภูโคลน UNSEEN เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ให้บริกำรด้ำน
สุขภำพและควำมงำมด้วยโคลนและน ้ ำแร่ธรรมชำติ แก่นักท่องเท่ียวผูม้ำเยือน บรรจุไวใ้นโครงกำร Unseen in 
Thailand และ Spa paradise  ภูโคลน ในลกัษณะทำงธรณีวิทยำ หมำยถึง แหล่งโคลนและน ้ำแร่ธรรมชำติ ท่ีมีควำมร้อน
ระหวำ่ง 60 – 140 องศำเซลเซียส เป็นโคลนเดือดบริสุทธ์ิสีด ำ ท่ีขึ้นมำพร้อมกบัสำยน ้ ำแร่ธรรมชำติใตดิ้นท่ีสะอำด ไม่มี
กล่ินของก ำมะถนั ซ่ึงอุดมไปดว้ยแร่ธำตุท่ีเป็นประโยชน์ต่อผิวหนงัและระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย ์ แหล่งโคลน
บ่อน ้ ำพุร้อนท่ีโป่งเดือดแม่สะงำ หรือ ภูโคลน จ.แม่ฮ่องสอน เกิดในบริเวณท่ีมีแหล่งควำมร้อนใตพ้ิภพ (Geothermal 
Gradients) และมีรอยเล่ือนขนำดใหญ่ แม่ฮ่องสอน ท ำให้น ้ ำท่ีอยู่ใตดิ้นเคล่ือนท่ีขึ้นสู่ผิวดิน ประกอบกบัมีแรงดนั และ
อุณหภูมิท่ีสูง จึงสำมำรถละลำยเอำแร่ธำตุจำกชั้นหินขึ้นมำพร้อม
กบัน ้ ำและดินโคลน ให้ท่านได้เลือกกิจกรรมท่ีเป็นท่ีนิยมส าหรับ
นักท่องเท่ียวคือ การพอกหน้า พอกตัว ด้วยโคลน ซ่ึงมีให้เลือก

หลายราคา ราคา ไม่แพงหลังจากพอหหน้า พอกตัวแล้ว หากพอก
แล้วติดใจก็สามารถซ้ือกลับมาใช้ได้ ส่วนใครท่ีชอบนวด ท่ีนี่ก็มี

บริการนวดแผนโบราณผ่อนคลายด้วย (ไม่รวมในค่าใช้จ่ายทัวร์) 
เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ร้านอาหาร   
บ่าย นำท่านเดินทางชม ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ จะบำนสะพร่ังให้เขำ้มำ เยือน และชมควำมงดงำม ของ

ทอ้งทุ่งท่ีเต็มไปด้วยสีเหลืองส้มปกคลุมเต็มเทือกเขำ ทุ่งบัวตองอยู่ในเขต 
บำ้นสุรินทร์ ต.ยวมนอ้ย อ.ขุนยวม มีพื้นท่ีครอบคลุมบริเวณ ประมำณ 1,000 
ไร่ ทุ่งดอกบัวตองจะบานสะพร่ังในเฉพาะเเดือน พฤศจิกายน- ต้นเดือน

ธันวาคม เท่านั้น* ถ้าท่านเดินทางช่วงอื่นจะไม่จัดเข้าชมดอยแม่อูคอ  ซ่ึงมีให้
ชมเพียงปีละคร้ังเท่ำนั้ น มีลักษณะเป็นทิวเขำเขียวสูงขึ้ นสลับด้วยทิวทุ่ง
ดอกบวัตอง เหลืออร่ำมทัว่พื้นเขำ เมื่อเดินขึ้นไปยังดอยแม่อูคอแล้ว ท่านสามารถชมวิวได้ท่ัว มีศาลาชมวิวท่ี สร้างขึ้น
ไว้รองรับนักท่องเท่ียวอยุ่หลายแห่ง ซ่ึงจากศาลาชมวิว สามารถมองเห็นทุ่งดอกบัวตองได้ 360 องศา  
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นำคณ้เข้าชม ถ้ำแก้วโกมล UNSEEN เดิมเรียกช่ือถ ้ำผลึกแคลไซตแ์ม่ลำนอ้ย ตั้งอยู่บริเวณเขำดอยถ ้ำ หมู่ท่ี 

14 บำ้นห้วยมะไฟ ต.แม่ลำนอ้ย อ.แม่ล่ำนอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน ควำมแวววำวของ
ผลิกแร่แคลไซต ์สีขำวใสท่ีเคลือบ ฉำบ ผนงัภำยในถ ้ำแกว้โกมลหรือท่ีเรียกกนั
ว่ำถ ้ำน ้ ำแข็งถูกคน้พบโดยบงัเอิญเม่ือวิศวกรส ำรวจ เหมืองแร่ของ ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรณีแม่ฮ่องสอน ขุดเจำะอุโมงคเ์ขำ้ไปตำมสำยแร่ ลกัษณะถ ้ำมีผนัง
แวววำว ยิ่งยำมตอ้ง แสงไฟผลึกแร่ดูงดงำมดัง่เกล็ดน ้ำแขง็ ถ ้ำเช่นน้ีพบไดเ้พียง 

3 แห่งในโลก คือประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน และประเทศไทย สมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ ได้
เสด็จพระรำชด ำเนินทอดพระเนตร ยงัถ ้ำแม่ลำนอ้ย(ช่ือเดิม) เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2544 และไดพ้ระรำชทำนนำมว่ำ 
"ถ ้ำแกว้โกมล" และยงัพระรำชทำนนำมใหก้บัถ ้ำยอ่ย ๆ ทั้ง 5 หอ้งของถ ้ำแกว้โกมล  
( หมายเหตุ *กรณีถ ้าปิดบริการ เนื่องจากสภาพอากาศ เราขอสงวนสิทธ์ิในการตัดโปรแกรมนี้ เพือ่ความปลอดภัย ) 
นำคณะออกเดินทางสู่ แม่สะเรียง (เมืองSLOWLIFE) 
เป็นห น่ึงใน  7 อ ำเภอของจังหวัดแม่ ฮ่องสอน  จัด เป็นอ ำเภอท่ี มี
ควำมส ำคญัของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เน่ืองจำกมีท่ีตั้งอยู่ห่ำงจำกตวัจงัหวดั 
มำกถึงประมำณ 164 กิโลเมตร โดยสภำพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นหุบเขำ
สลบัซบัซอ้น ประกอบกบัเป็นอ ำเภอท่ีติดกบัชำยแดนไทยพม่ำ 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร / น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :   the river house resort /ระดับใกล้เคียงอิสระเดินเล่นยามค่ำคืน SLOWLIFE 

หมายเหตุ : โรงแรมที่แมส่ะเรียง เปน็โรงแรมสไตน์อิงธรรมชาติ และมีโรงแรม ห้องพักจำนวนไมม่ากนัก ไม่มีโรงแรมแบบหรูหรา เหมือนเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นเมือง
เล็กๆ แบบธรรมชาติ เหมาะสำหรับทา่นที่ต้องการเที่ยวสัมผัสธรรมชาตบิริสุทธิ์ ท่านที่ต้องการความหรูหรา โปรแกรมนี้อาจจะไม่เหมาะกับท่าน โปรดพิจารณาเลือก
โปรแกรมอื่น จึงเรยีนมาเพ่ือทำความเข้าใจ หรือกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่    
 

***พักรีสอร์ทที่แมส่ะเรียง(เมืองSLOWLIFE) 1 คืน ไม่ต้องเหนื่อยน่ังรถไกล*** 
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วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)   ทุง่ดอกบวัตองดอยแมเ่หาะ-ปา่สนบอ่แกว้-อทุยานแหง่ชาตอิอบหลวง 
                                หนา้ผาหนิจบูกนั UNSEEN-โบสถเ์งนิ UNSEEN-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั 
 เฉพาะช่วงดอกบัวตองบาน ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ต้นธันวาคม ท่านจะได้แวะ

ถ่ายภาพกับทุ่งดอกบัวตองที่ ดอยแม่เหาะ อยู่ห่ำง
จำกอ ำเภอแม่สะเรียงประมำณ 16 กิโลเมตร ริมทำงในช่วงน้ีมีภูมิ
ประเทศท่ีงดงำมของภูเขำแลทุ่งดอกบวัตองท่ีตระกำรตำและเบ่ง
บำนสะพร่ัง อยู่ริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 108 ตรงหลัก
กิโลเมตรท่ี 84 เขตต ำบลแม่เหำะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศูนยพ์ฒันำและ
สงเครำะห์ชำวเขำ อีกทั้งยงัเป็นเส้นทำงหลวงสำยท่องเท่ียว เพื่อ
มุ่งสู่เมืองจงัหวดัแม่ฮ่องสอนอีกดว้ย เม่ือผ่ำนมำบริเวณน้ีคุณจะ
ตระกำรตำไปกบัดอกบวัตองสีเหลืองสดท่ีบำนสะพร่ังรำยลอ้มขำ้งทำงยำวกวำ่ 2 กิโลเมตร 

 นำท่านเที่ยวชม ป่าสนบ่อแก้ว ผ่อนคลำยถ่ำยภำพตวัเองกบัป่ำสนท่ีเรียงรำย เป็นทิวแถวทอดยำวสุด สวนสน
บ่อแก้ว เ ป็นพื้นท่ีทดลองปลูกสนภูเขำชนิดต่ำง ๆ ท่ีกรมอุทยำน
แห่งชำติฯ น ำพันธุ์มำจำกต่ำงประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แอฟริกำใต ้
และไตห้วนั เพื่อทดลองหำพนัธุ์ท่ีเหมำะสมมำเป็นไมเ้บิกน ำ เพื่อปลูก
บนป่ำเส่ือมโทรมบนดอยทำงภำคเหนือ ตน้สนท่ีน ำมำปลูกมีอำยุกว่ำ 
40 ปี เพรำะปลูกในช่วงปี พ.ศ.2509-2510 มีจ ำนวนหลำยพนัตน้ เรียง
รำยเป็นระเบียบบนลำนโล่งเตียน ดำ้นหน้ำ ทั้งน้ี สวนสน ยงัเป็นส่วน

หน่ึงของโครงกำรส ำรวจวตัถุดิบเพื่อท ำเยือ่กระดำษและเป็นแปลงทดลองปลูกพืชจ ำนวนสนสำมใบ และยคูำลิปตสั ใน
เน้ือท่ีทั้งหมด 2,072 ไร่ มีสภำพอำกำศช้ืนและเยน็ตลอดปี  
นำท่านชม หน้าผาหินจูบกัน UNSEEN ออบหลวง เป็นสถำนท่ีน่ำเท่ียวท่ีธรรมชำติสร้ำงสรรค ์ท่ีตั้งอยู่
ในอุทยำนแห่งชำติออบหลวง  เป็นช่องแคบเขำขำดท่ีมีหนำ้ผำหิน ขนำบล ำน ้ ำ ท ำ
ให้เกิดหุบผำลึก ควำมลึกของหน้ำผำวดัจำกสะพำน ออบหลวงถึงระดบัน ้ ำปกติ
ประมำณ 32 เมตร ส่วนแคบสุด 2 เมตร ควำมยำวของช่องแคบประมำณ 300 
เมตร ธรรมชาติได้สร้างสรรความน่าพิศวงให้กับแผ่นดินส่วนนี้อย่างมหัศจรรย์ 
ค าว่า “อ๊อบ” หรือ “ออบ” เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงช่องแคบ “หลวง” หมายถึง 

ใหญ่  ออบหลวง คือช่ือเฉพำะท่ีใช้เรียกช่องแคบหิน ขนำดยกัษ์ท่ีมีล ำน ้ ำแม่แจ่ม
บีบตวัแทรกผ่ำนไป อีกนัยหน่ึงคือ หุบเขำบ้ืองล่ำงเป็นแม่น ้ ำสลกัหิน ท่ีไหลคด
เคี้ยวผ่ำนช่องเขำขำด ตรงออบหลวงช่องเขำน้ีมีลกัษณะเป็นหน้ำผำสูงชนั และ
แคบมำกบีบทำงน ้ ำไหล ดงันั้นแม่น ้ ำตรงน้ีจึงเช่ียวจดั เสียงน ้ ำกระทบหน้ำผำ ดงั
สนัน่แต่รอบ ๆ บริเวณชำยน ้ำดำ้นเหนืองดงำมไปดว้ยหมู่ไมน้อ้ยใหญ่ ร่มร่ืนอยู่ตลอดเวลำชัว่นำตำปี ยงัมีสะพำนเช่ือม
ช่องเขำขำด ส ำหรับนกัท่องเท่ียวยืนชมควำมงดงำมแห่งทศันียภำพของออบหลวง นอกจำกนั้นภำยในบริเวณอุทยำนฯ 
ยงัมีกำรขดุคน้พบแหล่ง โบรำณคดียคุก่อนประวติัศำสตร์ดว้ย 
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เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร   

บ่าย ออกเดินทางสู่เชียงใหม่ พร้อมนำท่านชม พระอุโบสถเงินแห่งแรกของโลกUNSEEN ท่ีวดั
ศรีสุพรรณ  ท่ีมีประวติักำรก่อสร้ำงมำตั้งแต่คร้ัง
อดีตกว่ำ 500 ปี โบสถ์เงินแห่งนี้ชาวชุมชนร่วม
แรงร่วมใจสืบสานเคร่ืองเงินชุมชนวัวลาย ซ่ึง

เป็นชุมชนท าหัตถกรรมเคร่ืองเงินท่ีมีช่ือเสียง
ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปณิธานร่วมกันเพื่อ 

“ฝากศิลป์แก่แผ่นดินล้านนา ถวายไว้ในบวร
พระพุทธศาสนา เทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาล ท่ี 

9” มีลักษณะเป็นพระอุโบสถเงินทรงล้ำนนำ 
สร้ำงดว้ยโลหะเงินและดีบุก โดยฝีมือและภูมิปัญญำช่ำงทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงดำ้นเคร่ืองเงิน ทั้งภำยนอกและภำยในพระ
อุโบสถ ประดบัตกแต่งดว้ยหัตถกรรมเคร่ืองเงินอย่ำงวิจิตรอลงักำร และมีลวดลำยอ่อนช้อย ภำยในประดิษฐำนองค์
พระประธำน พระเจำ้เจ็ดต้ือ เป็นพระพุทธรูปขนำดหนำ้ตกักวำ้ง 3 ศอก สูง 4 ศอก ปำงมำรวิชยั เน้ือทองสัมฤทธ์ิ  
**แวะซื้อขอฝากพื้นเมืองเชียงใหม่ก่อนไปสนามบิน**/เดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน 

20.50 น. เหิรฟ้ำกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE121 

22.10 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภำพ...พร้อมควำมประทบัใจ 
 
 UNSEEN MAE-HONG-SON4DAYS  

หมำยเหตุ กำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถำนท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตำมควำมเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถำนกำรณ์ใน
กำรเดินทำง กำรจรำจร สภำพภูมิอำกำศ และสถำนกำรณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อควำมสะดวกและควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง 

โดยทำง World traveler agency co.,ltd. จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั   
 

ทีมงานท่ีมีประสบการณ์การทำทัวร์มากกว่า20ปี…ทัวร์เราจัดทำเส้นทางเอง...ไม่ส่งต่อทัวร์อื่น  
 โรงแรม ที่ใช้สำหรับโปรแกรมนี ้เราเลือกใช้โรงแรมมาตรฐานดีในแม่ฮ่องสอน 
ไกด์นำทัวร์ เราคัดสรรแต่มืออาชีพ มีความชำนาญเส้นทาง   
ครอบครัวท่านจะได้รับความรู้ และการบริการเป็นอย่างดี...ประทับใจแน่นอน 
เที่ยวแม่ฮ่องสอนทั้งที เที่ยวแบบมาตรฐานดี มีความสุขท้ังครอบครัว   
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UNSEEN แม่ฮอ่งสอน4วนั (ไปเครื่อง-กลบัเครื่อง)    
*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สปัดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรมที่พัก *เน่ืองจากช่วงฤดูหนาวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดิอนทาง 
ผู้ใหญ่  

ราคาท่านละ 
พักห้องละ2ท่าน 

เด็กอายุ 
ต่ำกว่า12ปี  

1เด็ก+1ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 
ต่ำกว่า12ปี  

1เด็ก(มีเตียง) 
+2ผู้ใหญ่ 

พักท่านเดียวตอ่
1ห้อง 

จ่ายเพ่ิม 
เดือนกุมภาพันธ์ 
20-23ก.พ. 13,900 13,900 13,900 5,000 

27ก.พ.-02มี.ค. 13,900 13,900 13,900 5,000 
เดือนมีนาคม  
06-09มี.ค./13-16ม.ีค. 
20-23มี.ค./27-30ม.ีค. 

13,900 13,900 13,900 5,000 

เดือนเมษายน  
หยุดยาววันจักรี 03-06/04-07 15,900 15,900 15,900 6,000 

สงกรานต์ 10-13/11-14 เม.ย. 
12-15เม.ย. 18,900 18,900 18,900 7,000 

13-16 เม.ย. 18,900 18,900 18,900 7,000 
17-20 เม.ย./24-27เม.ย. 13,900 13,900 13,900 5,000 
หบุดแรงงาน 01-04พ.ค. 13,900 13,900 13,900 5,000 

**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่** 
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด10,000(ช่วงปกติ)/ โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด 16,000 (ช่วงวันหยุด)  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบคำถามได้เลยไม่ต้องรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที่  POP2217 สอบถามได้24ช.ม.     
อตัราค่าบริการนีร้วม  

คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เทา่ตวั หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหาร คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และค่ายานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุน
ระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

• คา่ทปิไกด ์และคนขับรถ ทา่นละ 400 บาท   

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง  

•  คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

เง่ือนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 10,000-16,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชำระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 8 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 
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• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวัิต ิทรพัยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่านเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ท่านจงึสามารส ารอง
ยานพาหนะได ้

 

• ตั๋วเครือ่งบนิที่ใชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลื่อนวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนื่องจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

การเดนิทาง สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย /การจราจรตดิขัดจนเป็นเหตทุ าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วโปรแกรมอืน่/ ปิดถนน / ฝนตกหนัก /น ้าทว่ม /  

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผ่อน ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

คณะ/ มกีารนัดชมุนุมประทว้ง / ถนนปิดซอ่มแซมจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / ตามโบสถห์รอืวหิาร มกีารจัดพธิทีางศาสนา ซึง่ไมเ่ปิดใหเ้ขา้ชม / เกดิ

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณเ์ฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชน์ของหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เนื่องจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

เง่ือนไขกำรยกเลิก 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดส าคัญประเทศไทย ทีต่อ้ง

การนัต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผ่านตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 
 
 UNSEEN MAE-HONG-SON4DAYS  

หมำยเหตุ กำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถำนท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตำมควำมเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถำนกำรณ์ใน
กำรเดินทำง กำรจรำจร สภำพภูมิอำกำศ และสถำนกำรณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อควำมสะดวกและควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง 

โดยทำง World traveler agency co.,ltd. จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั   
 

ทีมงานท่ีมีประสบการณ์การทำทัวร์มากกว่า20ปี…ทัวร์เราจัดทำเส้นทางเอง...ไม่ส่งต่อทัวร์อื่น  
 โรงแรม ที่ใช้สำหรับโปรแกรมนี ้เราเลือกใช้โรงแรมมาตรฐานดีในแม่ฮ่องสอน 
ไกด์นำทัวร์ เราคัดสรรแต่มืออาชีพ มีความชำนาญเส้นทาง   
ครอบครัวท่านจะได้รับความรู้ และการบริการเป็นอย่างดี...ประทับใจแน่นอน 
เทีย่วแม่ฮ่องสอนทั้งที เที่ยวแบบมาตรฐานดี มีความสุขท้ังครอบครัว   

 
 
 

 
 
 
 
 
 


