
 

 

CULTURE AND COOL IN 

MAEHONGSON 

Leelawadee Holiday สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยแบบ New Normal 

เดินทางสู่ภาคเหนือของประเทศไทย กับเส้นทางธรรมชาติ เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน - ปาย 

เปิดโลกการเดินทางกับวัฒนธรรมสุดน่ารัก และความโรแมนติกที่ไม่แพ้ต่างประเทศ 

Unseen Thailand บ่อโคลนตามธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก 

ปิดท้ายด้วยเสริมความสิริมงคล ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ 

 

ก าหนดการเดินทาง  30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน, 6-8 ,21-23 พฤศจิกายน 2563 

   5-7, 10-12, 25-27 ธันวาคม 2563               

วันแรกของการเดินทาง  สนามบินเชียงใหม่ – อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน – หมู่บ้านสันติชล – โรแมนซ์ ฟาร์ม 

09.15 น.  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่านและครอบครัว ณ ประตูทางออก สนามบินนานาชาติเชียงใหม่  

09.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน ดินแดนแห่งขนุเขาโดยรถตู้ MAJESTY ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 3.30 ชั่วโมง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหารใบเฟิร์น ร้านอาหารสุดคลาสสคิท่ีมีเมนูอาหารอร่อยๆ มากมายให้ท่านได้ลิ้มรส  

บริการท่านด้วย ต้มข่าไก่ / ปลาช่อนลุยสวน / ไก่ห่อใบตอง / ชดุออเดิร์ฟเหนือ / ข้าวสวย / ของหวานหรือผลไม้ 

  

 

 

 

 

 

   

น าท่านและครอบครัวชม หมู่บา้นสันติชล (ศูนยว์ัฒนธรรมจีนยนูนาน) ชมผลงานการจ าลองแบบก าแพงเมืองจนี วิถีชีวิต

คนจีนยนูาน สามารถชมบ้านดิน ชิมชา และโล้ชงิช้า พร้อมกับถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้นน าท่านและครอบครัวแวะพักจิบกาแฟท่ีร้านดงั โรแมนซ ์ฟาร์ม ชมวิวเขาอันงดงาม  

ในบรรยากาศท่ีอากาศเย็นสบาย พร้อมถ่ายภาพและให้อาหารแกะ เพลิดเพลินไปกับความน่ารักและธรรมชาติอันสดใส 

(บริการเคร่ืองดื่มให้ท่านละ 1 แก้ว)  

 

 

 

 

 

 

 

  น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพักเพือ่ท าการเช็คอินและให้ท่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย 

ค่ า น าท่านและครอบครัวรับประทานอาหารเยน็ ณ วิลลาท่ีพัก สรา้งบรรยากาศสุดพิเศษส าหรับท่านบริการชุดบาร์บี 

คิว รสชาติระดับ 5 ดาวท่ีให้ท่านได้รับประทานอาหารท่ามกลางขนุเขาอันงดงาม  

(BBQ (ไก่,หมู,เนื้อ) 6 ไม้ / Tomahawk Steak 1 ชิ้น / มันฝรัง่+ข้าวโพด / สลัดผัก / สปาร์เก็ตต้ีผัดน้ ามันมะกอก /

เคร่ืองดื่ม) 

  

 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก  PURIPAI VILLA หรือเทียบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สองของการเดินทาง   อ.เมืองแม่ฮ่องสอน -  บา้นรักไทย -  ภูโคลน - ถนนคนเดินปาย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง 

น าท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย สมัผัสวิถีชีวิตวฒันธรรมของชาวจนีฮ่อ สัมผัสบ้านดิน ชิมชารสเลศิ เดินชมไร่ชา และ

เพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพกบับรรยากาศท่ีงดงาม 



เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารลีไวน์รักษ์ไทย บริการท่านด้วยเมน ูขาหมูยูนนาน+หม่ันโถว / ย าใบชาก้าน 

เห็ด / หมูพนัป ี/ ซปุจงเป่า / ปลาสามรสยูนนาน ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยไปกับเมนูขึ้นชื่อของร้านพร้อมชื่นชมความงดงาม

ของวิวทิวทัศน ์

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นเดินทางไปยัง ภูโคลน (Unseen Thailand) ชมบ่อโคลนที่ถือว่าเปน็บ่อโคลนตามธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลกท่ีอุดม

ไปดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ จ านวนมาก ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และ ทดลองการพอกโคลนได ้(บริการให้ท่านและครอบครัว

ได้ทดลองนวดหน้าและพอกโคลน) หากท่านไม่สนใจกิจกรรมท่านสามารถเท่ียวชมบ้านรักไทยท ากิจกรรมล่องเรือภายใน

ชมความสวยงามของท่ีนี่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า น าท่านรับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านซิลลูเอท ร้านอาหารทาปาสแห่งแรกและแห่งเดียวในปาย ภตัตาคารสไตล์เมดิเตอร์

เรเนียน เนน้เสิร์ฟอาหารยุโรปหลากหลายสไตล ์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

19.00 น. น าท่านและครอบครัวเดินทางสู่ ถนนนเดินปาย ให้ท่านได้เลือกซือ้ เลือกชมสินค้าพื้นมือง และของท่ีระลึกมากมาย 

ที่พัก  PURIPAI VILLA หรือเทียบเทา่  

 

 

 

 

 



วันที่สามของการเดินทาง    จ.แม่ฮ่องสอน - จ.เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือวัดพระธาตุดอยค า - ร้านของฝาก –  

สนามบินนานาชาติเชียงใหม ่

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง 

เท่ียง น าท่านและครอบครัวรับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารค าดารา ทานอาหารรสชาติพื้นเมืองในเรือนอาหารสุดหรูริม

แม่น้ าปงิ (ชุดออเดิร์ฟเมืองเหนอื/แกงฮังเลหมู/ต้มย ากุ้งมะพร้าวอ่อน/ปลาช่อนยัดไส้ทอดมัน/ขา้วสวย/ผลไม้รวม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดเลือกเสน้ทางก่อนการเดินทาง (สามารถเลือกได้ 1 เส้นทาง) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตดุอยสุเทพ ให้ท่านไดน้ัง่รถรางผ่านบันไดนาคกว่า 300 ขัน้ เชื่อกันวา่หากมาสักการะและ

อธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความส าเร็จสมหวังดงัปรารถนา แคล้วคลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 อีกหนึ่งเสน้ทางน าท่านเดนิทางสู ่วัดพระธาตุดอยค า ให้ท่านได้ไปสักการะ หลวงพ่อทันใจ สิ่งศักดิ์สิทธ์ิของเมือง

เชียงใหม่ ท่ีใครมาเชียงใหม่จะตอ้งมาขอพรกันใหเ้กิดความส าเรจ็ในด้านต่าง ๆ (มีบริการดอกมะลิส าหรับท่านและ

ครอบครัว) 

   

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านและครอบครัวแวะซื้อของฝากก่อนจากเมืองเชียงใหม่กันท่ี ร้านวนัสนันท์ ร้านนี้ถือได้ว่าเปน็เจา้ดังท่ีรวมเอาของดี 

ของเด็ดของจงัหวัดเชียงใหม่ไว้ท่ีนี่ ให้ท่านไดเ้ลือกซื้ออย่างจุใจ 

…….. น.  น าท่านและครอบครัวเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 



อัตราค่าบริการ 

ประเภทผู้เดินทาง 
อัตราค่าบรกิารส าหรับจ านวนผูเ้ดินทาง (ราคาต่อทา่น) 

2-3 ท่าน 4 ท่าน 5-6 ทา่น  7-8 ทา่น  

ผู้ใหญ ่ 31,900.- 24,900.- 24,900.- 22,900..- 

พักเดี่ยว เพิ่ม 3,400.- 3,400.- 3,400.- 3,400.- 

ราคาตั๋วเครื่องบิน (ราคาส าหรับไป-กลับ) 

เส้นทาง กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ 

สายการบิน THAI SMILE        6,900.- 

สายการบิน บางกอกแอร์เวย์    6,500.- 

 

อัตราค่าบรกิารดังกล่าวรวม 

1. ค่าโรงแรมท่ีพัก ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  

2. ค่าอาหารบางม้ือ ตามท่ีระบุเอาไว้ในรายการ 

3. ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 

4. การดูแลแบบ NEW NORMAL บริการเจลแอลกอฮอล์, ท าความสะอาดรถทุกวัน ดว้ยเสปย์แอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย 

5. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว และ กิจกรรมตามท่ีระบุในไว้รายการ 

6. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยด้านความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทาง 

7. ค่าประกันอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง ในวงเงนิท่านละ 3,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป–กลับ ตามเส้นทาง และค่าภาษีสนามบิน 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- 

  - ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ www.leelawadee.holiday 

  - ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด 

  - ช าระโดยเงนิสด 

  - ช าระดว้ยการโอนเงนิผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-664-0023) 

   ชื่อบัญชี  บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด   ธนาคารกสิกรไทย  

      บัญชีกระแสรายวัน       เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5 

 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะ

ทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน  หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การ

ท่องเท่ียว 



4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้น

ทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 

ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง 

ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้า

ท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่ อไปในทางเสื่อม

เสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ 

ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อ

ตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปลี่ยน

รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 

5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย 

อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์

ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงนิ

ค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ใน

กรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 



18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงือ่นไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ี

นั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบ

หมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อทา่นจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 

 


