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Tour Code : TMHGN-BS001 
 

รืน่รมย.์.ชมดอกไม ้
ท ุ่งดอกบวัตอง-แมฮ่่องสอน 5วนั 2คืน 
ออบหลวง-สวนสนบ่อแกว้-ท ุ่งดอกบวัตองแมอ่คูอ-วดัหวัเวียง 

พระธาตดุอยกองม-ูวดัจองค า-สะพานซตูองเป้-บา้นสนัติชล-อทุยานหว้ยน ้าดงั 
 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง 

พัก โรงแรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คนื,รสีอรท์ อ.ปาย 1 คนื 
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วันทีเ่ดนิทาง  

07-11,14-18,21-25 พฤศจกิายน,28 พฤศจกิายน - 02 ธันวาคม 2562 8,544.-                       

05-09,12-16  ธันวาคม 2562 8,544.- 

วันแรกของการเดนิทาง       
กรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ 

19.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน

วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

20.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่จังหวัดเชยีงใหม่ โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารกล่อง

(1) ขนมปังน ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ พักผ่อนตามอัธยาศยับนรถ 

วันทีส่องของการเดนิทาง     

เชยีงใหม่-สวนสนบ่อแกว้-ดอยแม่เหาะ-ทุง่ดอกบัวตอง-ดอยแม่อคูอ-แม่ฮ่องสอน 

เชา้ รุ่งอรุณที ่อ.จอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ ใหท้่านไดเ้ขา้หอ้งน ้าและลา้งหนา้ลา้งตา ป๊ัม ปตท.อ.จอมทอง 

จากนัน้ บรกิารอาหารเชา้(2) ทีร่า้นอาหาร 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่อ.แม่สะเรยีง ตามเสน้ทางสาย เชยีงใหม่-จอมทอง-แม่สะเรยีง  

09.00 น. น าทา่นชม อุทยานออบหลวง ชมชอ่งแคบเขาขาดทีม่หีนา้ผาหนิขนาบล าน ้าแม่แจ่ม เกดิเป็นหุบเขาลกึ  

หนา้ผาหนิมลีกัษณะคลา้ยหนา้คนหันหนา้เขา้หากนั ค าว่า “ออบหลวง” ภาษาเหนือแปลว่า ชอ่งแคบใหญ่  

ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิแลว้เดนิทางสู ่อ.แม่สะเรยีง 

10.00 น. แวะใหท้า่นชม สวนสนบ่อแกว้ ชมทวิทศันข์องสวนสนทีร่่มรืน่สวยงาม เรยีงรายเป็นทวิแถว เป็นภาพที ่

งดงามยามเชา้ เชญิทา่นพักผ่อนตามอสิระ จากนัน้เดนิทางสู ่อ.แม่สะเรยีง ใหท้า่นแวะถา่ยรูปดอกบัวตอง 

จุดแรกที ่ดอยแม่เหาะ 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ทีร่า้นอาหาร อ.แม่สะเรยีง 
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13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่อ.ขนุยวม 

15.00 น. ถงึ อ.ขนุยวม น าทา่นขึน้ชม ทุง่ดอกบัวตอง ที ่ดอยแม่อูคอ ทีบ่านสะพรั่ง สเีหลอืงอร่าม ปกคลมุไปทัว่ทัง้ 

ภเูขานับ 1,000 ไร่ ซ ึง่ในแตล่ะปี จะออกดอกเพยีงครัง้เดยีว ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธันวาคม ใหท้า่นได ้

ชืน่ชมและเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย 

16.30 น. น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมเมาทเ์ทนอนิน ์โฮเต็ล & รสีอรท์ จ.แม่ฮ่องสอน  หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่ ถงึ จ.แม่ฮ่องสอน บรกิารอาหารค า่(4) ทีร่า้นอาหาร 

19.30 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก เชญิทา่นพักผ่อนยามค า่คนื 

ทีพ่ัก โรงแรมเมาทเ์ทนอนิน ์โฮเต็ล & รสีอรท์ จ.แม่ฮ่องสอน  หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ามของการเดนิทาง     
เทีย่วแม่ฮ่องสอน-พระธาตอุยกองม-ูวัดจองค า-วัดจองกลาง-สะพานซตูองเป้-ถนนคนเดนิปาย 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. น าทา่นทอ่งเทีย่วในเมอืงแม่ฮ่องสอน ขึน้สู ่ดอยกองมู ใหท้า่นไดน้ าทา่นสกัการะ พระธาตดุอยกองมู พระ 

ธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวแม่ฮ่องสอน และชมววิทวิทศันข์องตวัเมอืงแม่ฮ่องสอน 

10.00 น. จากนัน้ชม วัดจองค า วัดเกา่แกศ่ลิปะแบบไทยใหญ่  วัดจองกลาง ชมตุก๊ตาไมแ้กะสลกั เป็นรูปคน เรือ่ง 

พระเวชสนัดรชาดก ศลิปะแบบพม่า และชมภาพวาดทีเ่ขยีนลงบนกระจก ทีม่คีวามเกา่แก ่สวยงาม และน า 

ทา่นนมัสการพระเจา้ พลาละแขง่ ทีว่ัดหัวเวยีง ชมสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ทีส่วยงาม การฉลลุายลง 

บนสงักะส ีทีส่วยงามอ่อนชอ้ยทีเ่รยีกว่า “ปางสอย” เป็นศลิปะแบบไทยใหญ่ 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6) ทีร่า้นอาหาร 

13.30 น. น าทา่นชม สะพานซตูองเป้ สะพานไมท้ีม่คีวามกวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร กลายเป็นสถานที ่

ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิมอกีแห่งหนึง่ ใหท้า่นไดเ้ดนิบนสะพานผ่านทุง่นาและเก็บภาพตามอสิระ “ซตูองเป้”  

เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่า อธษิฐานส าเร็จ เขาเลา่ว่า...กอ่นจะท าการใหญ่ กอ่นทีจ่ะกา้วไปสูค่วามส าเร็จ 

ใดๆใหถ้ามใจตวัเองกอ่นว่า มแีรงศรัทธามากพอหรอืเปลา่..ดว้ยพลงัแห่งศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจ 

ของชาวบา้นทีก่อ่ประสานกนั เป็นสะพานทีม่คีวามงดงามจนกลายเป็นความเชือ่ทีว่่า..ใครทีม่าทีน่ี่ ไดเ้ดนิ 

ขา้มสะพาน อธษิฐานส าเร็จ แลว้ไป อธษิฐานทีป่ลายสะพานความส าเร็จในส ิง่ทีห่วัง ก็คงจะอยู่ไม่ไกล 

เกนิเอือ้ม  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่อ.ปาย 

17.00 น. ถงึ อ.ปาย น าทา่นเขา้สทูีพ่ัก  

ค า่ บรกิารอาหารค า่(7) ทีร่า้นอาหาร 

20.00 น. ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบับรรยากาศยามค า่คนืของ ถนนคนเดนิปาย เมอืงเล็กๆทีน่่ารัก ทีม่รีา้นคา้มากมาย 

เชญิทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆไดต้ามอสิระ  

ทีพ่ัก ฮัทองิปาย รสีอรท์ อ.ปาย หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ ีข่องการเดนิทาง         
ปาย-บา้นสนัตชิน-วัดน ้าฮ-ูพระธาตแุม่เย็น-เชยีงใหม่-กรุงเทพฯ 

เชา้ รุ่งอรุณวันใหม่ บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่วัดน ้าฮู นมัสการ พระอุ่นเมือง ทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์เชือ่ว่าสรา้งโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

เป็นพระพุทธรูปที่มีน ้าซมึออกมาจากพระโมลีตลอดเวลา สักการะพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช แลว้น าทา่น สกัการะพระธาตแุม่เย็น พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวปาย พรอ้มชมทวิทัศน์ของตัว

เมืองปาย จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปที ่สะพานประวัตศิาสตร์ สรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที่สอง โดย

ทหารญีปุ่่ น เพือ่เดนิทางขา้มสูป่ระเทศพม่า จากนัน้มเีวลา ใหท้า่นลิม้รสกาแฟ และถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึจาก

มุมสวยๆ ไดท้ี ่Coffee in Love 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่จ.เชยีงใหม่ 

16.00 น. เดนิทางถงึ จ.เชยีงใหม่ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของฝาก อาท ิแหนม หมูยอ น ้าพรกิหนุ่ม น ้าพรกิอ่อง 

เป็นของฝากคนทางบา้น ทีร่า้นวนัสนันท ์

ค า่ บรกิารอาหารค า่(10) ทีร่า้นอาหาร 

19.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เชญิทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 

วันทีห่า้ของการเดนิทาง 

กรุงเทพฯ 

05.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา
ทา่นละ (พัก
หอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ ่2 

ทา่น (มเีตยีง
เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกับ
ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พักหอ้ง
เดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

07-11 พฤศจกิายน 2562 8,544.- 8,544.- 8,044.- 8,044.- 2,400.- 

14-18 พฤศจกิายน 2562 8,544.- 8,544.- 8,044.- 8,044.- 2,400.- 

21-25 พฤศจกิายน 2562 8,544.- 8,544.- 8,044.- 8,044.- 2,400.- 

28 พฤศจกิายน - 02 ธันวาคม 2562 8,544.- 8,544.- 8,044.- 8,044.- 2,400.- 

05-09  ธันวาคม 2562 8,544.- 8,544.- 8,044.- 8,044.- 2,400.- 

12-16  ธันวาคม 2562 8,544.- 8,544.- 8,044.- 8,044.- 2,400.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

 
สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่อาหาร 10  มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

3.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

6.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 

2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รกัษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ), คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มิฉะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดนิทาง 15 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์



TM : ทัวรช์มทุ่งบัวตอง-แมฮ่อ่งสอน-ปาย 5วัน2คนื (รถ)                                                                                                                 หนา้ 4 จาก 4                                                                                                              

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมีการปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่ีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 
 


