เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ปาย
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี..อยู่ดี..
มีมัคคุเทศก์ดูแล
พัก..อิ มพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน / ปาย 1 คืน
วันแรก
06.00 น.
07.55 น.

09.15 น.

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ปาย – กะเหรี่ยงคอยาว – สะพานซูตองเป้
พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน – วัดจองกลาง – จองคา
คณะพร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภู มิ เคาเตอร์ D สายการบิ นไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ คอยให้ก ารต้อนรับ
และอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง
เหินฟ้ าสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ ยวบินที่ WE 121

น าคณะออกเดิ น ทางสู่ จั งหวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน โดยรถตู ้ปรับอากาศ ตามเส้ น ท าง ปาย - แม่ มาลั ย –
แม่ ฮ่องสอน ระหว่ า งทางบริ ก ารท่ า น ด้ว ย อ าหารกล่ อ ง(1 )

เที่ยง

พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ระหว่า งการเดิ น ทางแวะพักอริ ยบทและ
ถ่ ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวสายน้ าปาย (2) อ.ปาย

บ่าย

นาทุ กท่ านเดินทางสู่ สะพานไม้ซู ตองเป้ นับว่าเป็ นสะพานไม้

ไผ่ที่ ยาวที่ สุด ในประเทศไทย กว้า ง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็ นภาษาไทใหญ่ แปลว่ า อธิ ษ ฐาน
สาเร็จ ซึ่ งมีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่ก ลางสะพานแล้วอธิ ษ ฐานขอ ความสาเร็จ ใด ๆ ก็ จะพบกับความ
สมหวัง เป็ น สะพานที่ เกิด จากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิ กษุ ส งฆ์และชาวบ้านกุ ง ไม้สัก ที่
ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้ นสะพานด้วยไม้ไผ่ ทอดยาว ข้ามผ่านทุ่ งนา และแม่น้ า สายเล็ ก ๆ เพื่อให้พระภิ ก ษุ
สงฆ์และชาวบ้านที่ อยู่อีกฝั ่ งได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บา้ นได้สะดวกขึ้ น
16.00 น.

นาทุ ก ท่ านเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นาท่ านสู่ ท่าเที ยบเรือบ้า น
ท่ า เดื่อ สวมชู ชี พ พร้อมลงเรือเดิ น ทางสู่ หมู่ บ้านกะเหรี่ ย งคอยาว
“บ้า นในสอย”เป็ นกะเหรี่ยงคอยาวที่ อพยพมาจากบ้านน้ าเพีย งดิ น
บ้านในสอยเป็ นชุ มชนกะเหรี่ยงขนาดใหญ่ พอๆ กับที่ บา้ นน้ า เพีย ง
ดินมี วิถี ชีวิต ความเป็ นอยู่ที่ คล้ ายกัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ ในหุบเขา มีล า
ห้วยไหลผ่าน

18.00 น.

นาท่ านเดินทางไป พระธาตุด อยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอย
กองมู และชมทั ศนี ย ภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุ ม
สู งกันตามอัธยาศัย

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ร้านอาหารใบเฟิ ร์น (3)
จากนั้ นน าชม วัด จองกลางจองคา เปรีย บเสมื อนวัดแฝด ตั้งอยู่
กลางเมื องแม่ฮ่องสอน เป็ นเสมื อนสั ญลั กษณ์ทางวัฒ นธรรมของ
เมืองไทใหญ่ ที่มี ความงดงามทางศิล ปะทางชาติพ ันธุ ์ และถนนคนเดิน แม่ ฮ่องสอนตามอัธ ยาศัย สมควรแก่
เวลา นาท่ าน Check in เข้าที่ พกั
ที่ พกั อิมพีเรียลธารา หรือเทียบเท่า

ปางอุ๋ง – หมู่บา้ นรักไทย – ถ้ าน้ าลอด – พระธาตุแม่เย็น
หมู่บา้ นสันติชล – ถนนคนเดินปาย
เดินทางสู่ ปางอุ๋ง ชมอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ บนยอดเขาสู ง
สัมผัสคลื่ นทะเลหมอก และชมพระอาทิ ตย์ขนอั
ึ้ นงดงามที่
สะท้อนผืนน้ าเป็ นลาแสงสี ทองผ่านแนวสนเขียวขจี...จาก
นั้น น าท่ านสั มผัส วิ ถี ชีวิ ต ชาวจีน ยู น าน
ชิมชา บ้านรั กไทย...บริก ารอาหารเช้า

วันที่สองของการเดินทาง
04.30 น

(4 ) ณ ร้า นอ าหารบ้า นรั ก ไทย อิ่ ม
อร่อยน าคณะเดิน ทางต่ อสู่ ถ้ าปลา อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน อิสระให้ท่านเที่ ย ว
ชมและถ่ ายรูปกับฝู งปลาพวงนับแสน ๆ ตัว เดินทางสู่ ถ้ าน้ าลอด
เที่ยง
บ่าย

 บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารบ้านแก้วโมรา (5)
เดินทางต่อสู่ ถ้ าน้ าลอด หนึ่ งใน Unseen in Thailand ให้ท่านได้ชม
ถ้ าที่ สวยงาม อาทิ เช่น ถ้ าเสาหินหลวง,ถ้ าตุก๊ ตา เข้าไปชมหินงอก
หินย้อย พร้อมชมเสาหิ นลักษณะคล้ายกับตุ๊กตา ตั้งเรี ยงรายอยู่
ภายในถ้ า นัง่ แพล่ องไปตามลาน้ าสู่ ถ้ า ผี
แมน ที่ ชาวต่ า งชาติ ช อบเดิ น ท าง มา
ท่ องเที่ ย วที่ ถ้ านี้ สมควรแก่ เวลาน าคณะ
เดิน ทางสู่ อ.ปาย แวะ จุด ชมวิว กิ่ว ลม
เบื้ องหน้า เป็ นภู เขาสลับซับซ้อน จากนั้ น
ชมอาทิ ต ย์อัส ดงตกดิ น ณ พระธาตุ แ ม่
เย็น พระธาตุคู่ เมื องปาย นาชม หมู่ บา้ น
สันติ ชล หมู่ บา้ นคนจีน ยูนาน ที่ สร้างขึ้ น
จากดินเหนี ยวทั้งหลัง สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางเข้าสู่ ที่ พกั เชิญสมาชิกส่ งตัวแทนลงทะเบียนรับกุ ญแจ
ห้องพัก

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ร้านอาหารชาลี แอนด์ เล็ก (6) หลังอาหารอิสระให้ท่านเดิน
ช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางเข้าสู่ ทีพกั

ที่ พกั เบลวิลล่า ปาย หรือเที ยบเท่ า

ชมทะเลหมอกหยุนไหล – วัดน้ าฮู – สะพานปาย – ร้านกาแฟ Coffee in Love –
วัดอุโมงค์ - จังเกิ้ลเดอะคาเฟ่ บ้านถวาย - กรุงเทพฯ
โปรแกรมตื่น เช้า นั ่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ข้ นและชมทะเลหมอก
ึ
ณ จุดชมวิ วหยุน ไหล หลังพระอาทิ ต ย์
ขึ้ นแล้วกลับที่ พกั บริการอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของรีสอร์ท (7)
น าท่ าน เ ดิ น ท างสู่ วั ด น้ าฮู สั ก ก าระห ล วง พ่ ออุ่ น เมื อ ง
พระพุ ท ธรู ป คู่ บ้า นคู่ เ มื อ งปายที่ เคารพและศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แวะ
ถ่ า ยรูป ชมร้า นกาแฟ COFFEE IN LOVE ที่ มีชื่อเสี ย งจากการ
ถ่ ายละคร แวะถ่ า ยรูป สะพานประวัติศ าสตร์ปาย สร้างโดย

วันที่สามของการเดินทาง
05.45 น.
08.30 น.

สงครามโลกครั้งที่ 2 เหมือนสะพานข้ามแม่น้ าแคว

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (8)
นาชม วัดอุโ มงค์ หรือ สวนพุ ทธธรรม โบราณสถานที่ อยู่คู่เ มืองเชี ยงใหม่มากกว่า 700 ปี สร้างขึ้ นในสมัย
พญามังราย ต่ อมาพญากือ นาทรงสร้างอุ โมงค์ขึ้ นเพื่อให้พ ระมหาเถระจันทร์ใ ช้เป็ นที่ วิปัสสานากรรมฐาน
กาแพงภายในและใต้พระเจดียศ์ ิลปะพุทธแบบลังกาวงศ์เป็ นอุโมงค์หลายช่องทางเดินทะลุ กนั ได้ ชมภาพวาด
จิต รกรรมฝาผนัง ที่ มีค วามเก่า แก่ อยู่ ภายในอุโมงค์จ ากนั้น เดิ น ทางสู่ ร้านกาแฟจั งเกิ้ ล เดอ คาเฟ่ บ้า น
ถวาย ร้านกาแฟอาหารและเครื่องดื่มสุ ดฮิต วิวหลักล้าน

17.30 น.

นาท่ านเดิน ทางสู่ วนั ส นั นท์ ซื้ อของฝาก สิ น ค้า อาหารพื้ นเมื องขึ้ นชื่ อ เช่น ไส้ อวั ่ แหนม น้ า พริ ก หนุ่ ม
แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนาท่ านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่

20.00 น.
22.10 น.

เหินฟ้ าสู่ สนามบินสุ วรรณภู มิ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ ยวบินที่ WE 121
คณะเดินทางกลับถึ ง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมการเดนิ ทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
ทัง้ นี้ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ

วันเดินทาง

แถวที่ 1 หลังคนขับ

แถวที่ 2 แถวกลาง

แถวหลังสุด

5 - 7 ธันวาคม 2563

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

10 - 12 ธันวาคม 2563

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

11 - 13 ธันวาคม 2563

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

19 - 21 ธันวาคม 2563

11,490. -บาท

11,290.บาท

10,990. -บาท

26 - 28 ธันวาคม 2563

13,490. -บาท

13,290.บาท

12,990. -บาท

30 ธันวาคม 63 – 1 มกราคม 64

15,990. -บาท

15,790.บาท

15,490. -บาท

31 ธันวาคม 63 – 2 มกราคม 64

15,990. -บาท

15,790.บาท

15,490. -บาท

1 - 3 มกราคม 2564

14,990. -บาท

14,790.บาท

14,490. -บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัวเครื
๋ ่องบินสายการไทยสไมล์ พร้อมน้าหนัก 20 ก.ก
 ค่า รถตูป้ รับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 ค่าที่พกั อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน 1 คืน / เบลวิลล่าปาย จานวน 1 คืน(ห้องละ 2 ท่ าน)
 ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุ ในรายการ
 ค่าอาหารเลิศรส จานวน 8 มือ้
 ค่าไกด์ท้องถิน่ นาเที่ยว
 ค่าประกันภัยอุบัตเิ หตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่ าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สงเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

เงื่อนไขการจอง

- มัดจา 3,000 บาท / ท่ าน วันหยุ ดติดต่อกัน มัดจา 5,000 บาท
ส่วนที่เหลือชาระก่ อนวันเดินทาง 5 วัน
- กรณี ที่มีการจองตา่ กว่า 6 คน บริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้วทัง้ หมด

โปรแกรมการเดนิ ทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
ทัง้ นี้ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ

