
 
 
 

Nation Around the World ใบอนญุาตเลขที่ 11/09394 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

สมัผสัความงามในฤดหูนาว เมืองหมอกสามฤด ู 

แมฮ่่องสอน และ ปาย 

4 วนั 3 คืน 

เดินทางโดย สายการบินนกแอร ์ 

วนัท่ี  24-27 ธนัวาคม 2563 
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11.00 น.          คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
อาคาร 2 ช้ัน 3 เคานเ์ตอร ์14-15 

 โดย สายการบินนกแอร์ เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัดูแลดา้นเอกสาร 
เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  

12.45 น.          ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน โดยสายการบินนกแอร์
เท่ียวบินท่ี DD8214 

14.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รับสัมภาระและน าท่านเดิน
ทางเขา้สูต่วัเมืองแม่ฮ่องสอน 
 สักการะวัดพระธาตุดอยกองมู มีชื่อเรียกแต่เดิมว่าวัดปลายดอย เป็น 
พระธาตุเจดีย์ที่สร้างขึน้เป็นแห่งแรกของแม่ฮ่องสอน เป็นปูชนียสถาน
คู่บา้นคู่เมืองที่ส  าคญัมาแต่โบราณ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวดัพระธาตุดอย
กองมตูามชื่อของพระธาต ุประกอบดว้ยพระธาตเุจดียท์ี่สวยงาม 2 องค ์พระ
เจดียอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตขุอง
พระโมคคลัลานะเถระ ซึ่งน ามาจากประเทศพม่า สว่นพระธาตเุจดียอ์งคเ์ล็ก
สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจา้เมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก 
 จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี ้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของรอบเมือง
แม่ฮ่องสอน สนามบินแม่ฮ่องสอน ไดอ้ย่างชดัเจนและสวยงาม 

 
 
 
 
 
 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 24 ธนัวาคม 2563 

กรงุเทพฯ – แม่ฮ่องสอน - ปาย –วดัพระธาตดุอยกองม ู
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 หลงัอาหารค ่าน าท่านเดินเล่นถนนคนเดินริมหนองจองค า เก็บภาพความ

สวยงามของวดัจองค า วดัจองกลาง ยามค ่าคืน 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั อิมพเีรียล แม่ฮ่องสอน รีสอรท์ หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
 
 
 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ชมซูตองเป้ สะพานไมไ้ผ่ที่ยาวท่ีสดุในประเทศไทย สะพานซูตองเป ้ เป็น
สะพานที่เกิดจาก ความศรทัธาและการรว่มแรงรว่มใจของพระภิกษุสงฆแ์ละ
ชาวบา้นกงุไมส้กั ที่ช่วยกนัลงแรงสานพืน้
สะพานดว้ยไมไ้ผ่ทอดยาวไปบนที่นา โดย
สรา้งเพ่ือเช่ือมต่อระหว่างสวนธรรมภสูมะ
และหมู่บา้นกงุไมส้กั ขา้มผ่านทุ่งนา และ
แม่น า้สายเล็ก ๆ เพื่อใหพ้ระภิกษุสงฆแ์ละ
ชาวบา้นท่ีอยู่อีกฝ่ังไดใ้ชส้ญัจรไป มาระหว่างหมู่บา้นไดส้ะดวกยิ่งขึน้  
สมัผสัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนยนูนานกบับา้นดินที่ บ้านรักไทย 
เป็นหมู่บา้นชาวจีนยนูนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตั๊ง” 
บา้นรกัไทยอยู่สงูจากระดบัน า้ทะเล กว่า 1,776 เมตร ท าใหพื้น้ที่ เหมาะสม

 

วนัศกุรท่ี์ 25 ธนัวาคม 2563 

ซตูองเป้ - บา้นรกัไทย - ปางอ ุ๋ง 
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อย่างยิ่งกบัการปลกูชาพนัธุด์ี และพืชเมืองหนาว ทิวทศันข์อง หมู่บา้นโอบ
ลอ้มไปดว้ยทิวเขา แมกไมท้ี่ อดุมสมบรูณ ์

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 จากนั้นพาท่าน ชมความงดงามที่ปางอุ๋ง โครงการพระราชด าริปางตอง 2 
แต่ที่จริงแลว้ก็คือสถานที่เดียวกันนั่นเอง เพราะปางอุ๋ง มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า
โครงการพระราชด าริปางตอง 2 ตัง้อยู่ที่บา้นรวมไทย ต าบลหมอจ าแป่ ห่าง
จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 44 กิโลเมตรโครงการนี ้เกิดขึน้จาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
พระองคม์ีพระประสงคจ์ะฟ้ืนฟูสภาพป่าและระบบนิเวศบริเวณอ่างเก็บ
น า้ป่าตองและฝางปางอุ๋ง เพราะในอดีตสถานที่แห่งนีถ้กูบุกรุกพืน้ที่เพ่ือตดั
ไมท้ าลายป่ามาเป็นเวลานาน เมื่อสภาพป่าและระบบนิเวศกลบัมาสมบรูณ์
อีกครั้ง  ปางอุ๋งก็ได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งส าคัญของ
แม่ฮ่องสอน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั อิมพเีรียล แม่ฮ่องสอน รีสอรท์ หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางเขา้สูต่วัเมืองปาย เมืองเล็กๆ ในหบุ
เขา ผ่านถนนสาย 1864 โค้งที่ขึ ้นชื่อในความ
สวยงามของธรรมชาติ 

 แวะเก็บภาพความสวยงามระหว่างการเดินทางที่ 
จุดชมวิวก่ิวลม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ชมถ ้าน ้ าลอด เป็นแหล่งโบราณคดีส  าคัญและเป็นหนึ่งใน Unseen 

Thailand อยู่ในความดแูลของเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าลุม่แม่น า้ปาย เป็นถ า้ที่

 

วนัเสารท่ี์ 26 ธนัวาคม 2563 

ปาย – จดุชมวิวกิ่วลม – ถ ้าน ้าลอด – บา้นสนัติชล - วดัน ้าฮ ู
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มีน ้าไหลผ่าน  ภายในถ ้าน ้าลอดมีขนาดใหญ่มากมีล  าห้วยชื่อ น ้าลาง  
ไหลลอดภูเขาไปทะลุออกอีกดา้นหนึ่ง ท าใหเ้กิดเป็นถ า้ที่มีหินงอกหินยอ้ย
สวยงาม จากการพบเครื่องมือเครื่องใชโ้บราณในถ า้ สนันิษฐานไดว้่าถ า้มี
อายปุระมาณ 2,000 ปีแลว้ 
 ชมบรรยากาศของชุมชนเป็นชาวจีนยนูนานที่ ศูนยว์ัฒนธรรมจีนยูนนาน 

บ้านสันติชล เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพย้ายถ่ินฐานมาจาก
ประเทศจีน และด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่  
วฒันธรรมและประเพณีที่พวกเขารกัษาไวอ้ย่างเหนียวแน่น 

 สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ คู่เมือง
ปาย ที่วัดน ้าฮู เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง
ปาย เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง ซึ่ งเป็น
พระพุทธ รูปศักดิ์ สิ ท ธ์ิ ท าด้ว ย โลหะทองสัมฤท ธ์ิ  
พระพทุธรูปองคน์ี ้พระเศียรกลวง สว่นบนเปิดปิดไดแ้ละมี
น า้ขงัอยู่ เป็นพระพทุธรูปสิงหส์าม อายปุระมาณ 500 ปี 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั เดอะ ควอรเ์ตอร ์รีสอรท์ ปาย หรือเทยีบเท่า 
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เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ชมสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานแห่งนีเ้ปรียบเสมือนประตูสู่
อ  าเภอปาย สรา้งขึน้ในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยกองทหารประเทศญ่ีปุ่ น 
เพ่ือใชข้า้มแม่น า้ปายและล าเลียงเสบียงและอาวุธเขา้ไปยังประเทศพม่า 
หลงัจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 ยตุิลง อ าเภอปายจึงกลบัคืนสูค่วามสงบสุขอีก
ครัง้หน่ึง โดยหลงเหลือไวเ้พียงแต่สะพานแห่งนีว้่า “สะพานประวตัิศาสตร”์ 

 น าท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านถนนสาย 1095 ที่ขึน้ชื่อในความ
สวยงามของธรรมชาติ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
อิสระเดินเล่นที่ ONE NIMMAN ศูนยร์วมรา้นคา้ ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ความร่วมสมยั เอามาไวใ้นสถานที่เดียวกัน โดยตัง้อยู่ที่แยกรินค า หรือติด
กับซอยนิมมาน 1 จุดเด่นที่ เห็นชัดอย่างหนึ่งของ one nimman ก็คือ 
โครงสรา้ง และการออกแบบของสถานที่ ซึ่งผสมผสานกันระหว่างสไตล์
ลา้นนา ผสมเขา้กบัความทนัสมยัสไตลย์โุรป 
ถึงเวลาอันสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพ่ือ
เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

18.20 น. เดินทางกลบัสู ่ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดย สายการบนินก
แอร ์เทีย่วบินที ่DD8319 

19.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  
พรอ้มความประทบัใจ 

 
  

 

 

วนัอาทิตยท่ี์ 27 ธนัวาคม 2563 

สะพานประวติัศาสตรท่์าปาย – เชียงใหม่ – ONE NIMMAN 
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ก าหนดเดินทางวันที ่24-27 ธันวาคม 2563  
           

อัตราค่าบริการ   

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 26,500 บาท 
พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 3,500 บาท 

เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปี (นอนพกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  เพ่ิมเตียง) ส่วนลด ลด 1,000 บาท 

เด็กอายไุม่เกิน 2 - 6 ปี (นอนพกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เพ่ิมเตียง) ส่วนลด ลด 3,000 บาท 
 

***กิจกรรมและสถานทีท่่องเทีย่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 
อัตราค่าบริการรวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยดั ไป-กลบั  
- ค่าบรกิารน าเท่ียว และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ  
- ประกนัอบุตัิเหต ุวงเงิน 1,000,000.-บาท(ค่ารกัษาพยาบาลไม่เกิน 500,000.-บาท)  

**ตามเงื่อนไขกรมธรรม*์* 
อัตรานีไ้ม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ  

นอกเหนือรายการที่ก าหนด 
- ค่าท าหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบการเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) 
- ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจ  

 

• การช าระเงนิ 

• ช าระเงนิค่ามัดจ า 10,000 บาท 

• ช าระเงนิส่วนทีเ่หลือภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ : * ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกลว่งหนา้มากกว่า 30 วนัก่อนวนัเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 15-30 วนัก่อนวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายครึง่หน่ึงของค่าทวัร ์
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัเดินทางขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดของการเดินทาง 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทฯ 

จะหกัเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว ค่าปรบัการ
ยกเลิกที่พกัและบรกิารอื่นๆ 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว 
1. ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางลา่ชา้ไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้
2. หากท่านไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยสาเหตใุดก็ตามไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้
3. บรษิัทในฐานะตวัแทน ไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆตอ่การบาดเจ็บ และสญูหายของทรพัยส์ิน หรือ

ค่าใชจ้่ายต่างๆ อนัเกิดจากความลา่ชา้ของท่าน 
4. กรณีเกิด อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน และ ปัญหาทางการเมือง ไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิ

ใดๆได ้
5. กรณีที่ลกูคา้ลืมของหรือท าของหลน่หายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรบัผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัร ์หรือของ บริษัท  ฯ หากแต่จะช่วยด าเนินการประสานงานใหอ้ย่างสดุความสามารถ  
 

กรุณาโอนเงนิมาที ่บัญชี ช่ือ “บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากัด” 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรงัสติ 196 – 0 – 8810 – 66 

ธนาคารกสกิรไทย สาขาการบินไทย 046 – 8 – 4548 – 82 

ธนาคารกรุงศร ีสาขาถนนบางนา-ตราด 333-1-8385-71 
สอบถาม ส ารองทีน่ั่ง ยืนยันการโอนเงนิ ได้ที ่061-421-0110 และ 061-421-2680 

ด าเนินการโดย  บรษิัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากดั 
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/09394 

 
 

 



 
 
 

Nation Around the World ใบอนญุาตเลขที่ 11/09394 

แบบฟอรม์การส ารองทีน่ั่ง ทริปแม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน วันที ่24-27 ธันวาคม 2563  
 

  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 26,500 บาท 
 พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 3,500 บาท 
 เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี (นอนพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เพ่ิมเตียง) ส่วนลด  ลด 1,000 บาท 
 เด็กอายุไม่เกิน 2 - 6 ปี (นอนพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เพ่ิมเตียง) ส่วนลด  ลด 3,000 บาท 
1. Name (Mr./Mrs./Miss) _______________________________ Surname__________________________________ 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) _____________________________________________________________________  
 ทานเน้ือววั   ไม่ทานเน้ือววั    แพอ้าหาร: โปรดระบุ_____________________________________________ 

2. Name (Mr./Mrs./Miss) _______________________________ Surname__________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________________________________________ 
 ทานเน้ือววั   ไม่ทานเน้ือววั    แพอ้าหาร: โปรดระบุ_____________________________________________ 
 
3. Name (Mr./Mrs./Miss) _______________________________ Surname__________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________________________________________ 
 ทานเน้ือววั   ไม่ทานเน้ือววั    แพอ้าหาร: โปรดระบุ_____________________________________________ 
 
4. Name (Mr./Mrs./Miss) _______________________________ Surname__________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________________________________________ 
 ทานเน้ือววั   ไม่ทานเน้ือววั    แพอ้าหาร: โปรดระบุ_____________________________________________ 
 
ท่านต้องการห้องพักแบบใด กรุณาระบุ :  
  TWIN / พกัคู่สองเตียง      DOUBLE / พกัคู่เตียงเดียว  SINGLE /พกัเด่ียว   TRP / พกัสามท่านสามเตียง  
 
ชื่อผู้จอง โปรดระบุทุกข้อ:  คณุ____________________________________________________________________  
เบอรม์ือถือ _____________________________Email address: ___________________________________________ 
ที่อยู่ : __________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
** หมายเหตุ กรุณาช าระเงนิมัดจ า ภายใน 24 ชั่วโมงที่ท าการจองมิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีอาจจะปลอ่ย
ที่นั่งว่างใหก้บัท่านที่พรอ้มช าระค่ามดัจ าก่อน และใหท้่านที่ไม่พรอ้มวางมดัจ าเป็น Waiting list แทน ** 

กรุณาส่งแฟกซ์ ใบจอง, ใบโอนเงิน, ส าเนาบัตรประชาชน มาที ่Fax: 02-019-8039 Email: aroundtheworld01234@gmail.com 

mailto:aroundtheworld01234@gmail.com

