เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี..อยู่ดี..
มีมัคคุเทศก์ดูแล
พัก..เบลวิ ลล่ า ปาย 1 คืน อิ มพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน
วันแรก
05.00 น.
07.55 น.

09.15 น.

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - สะพานปาย – Coffee IN LOVE – หมู่บา้ นสันติชล
วัดน้ าฮู -พระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดิน
คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณ ภู มิ ชั้ น 4 เคาเตอร์ D สายการบิ น ไทยสไมล์ เจ้า หน้ า ที่
Consortium..คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง
เหิน ฟ้ าสู่ สนามบิน เชี ยงใหม่ โดยสายการบิ นไทยสไมล เที่ ยวบิน ที่ WE 102 ระหว่า งทางบริ การท่ านด้ว ย
อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม

นาคณะออกเดิน ทางสู่ จังหวัดแม่ ฮ่องสอน โดยรถตูป้ รับอากาศ ตามเส้นทาง ปาย - แม่มาลัย ระหว่างทาง
บริการท่ า นด้ว ย อาหารกล่อ ง(1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ถึ งอาเภอปายแวะชมชม สะพานประวั ติศาสตร์
ปาย สร้า งโดยสงครามโลกครั้งที่ 2 เหมื อนสะพานข้ามแม่ น้ าแควแวะถ่ ายรู ปชมร้า นกาแฟ COFFEE IN
LOVE ที่ มีชื่อเสี ยงจากการถ่ ายละคร

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวสายน้ าปาย (2)อ.ปาย

บ่าย

นาชม หมู่บา้ นสั นติชล เป็ นชุ มชนชาวจีน ยูนนาน ซึ่งย้ายถิ่ นฐานจากจีน แผ่ นดิน ใหญ่ มาตั้งรกรากยัง เมือง
ปาย เมืองเล็ ก ๆ แห่งนี้ ในอดีตที่ แห่งนี้ เป็ นแหล่ ง เส้นทางลาเลี ยงยาเสพติดรายใหญ่ แต่ ปัจจุบันได้พ ัฒนา
เป็ นหมู่บา้ นท่ องเที่ ย ว คล้ ายกับหมู่ บา้ นรักไทย และหมู่ บา้ นรุ่ งอรุณ จุด เด่น คือ โขดหิ นใหญ่ ด้า นบนสร้า ง
เป็ นมัง กรพัน เสาหางชี้ ฟ้ าเป็ นสั ญ ลั กษณ์ของหมู่ บ้าน มี บ้านดิ น ภั ตตาคารอาหารจี น และมี ข องที่ ระลึ ก
จาหน่ ายแก่นักท่ องเที่ ยวหมู่บา้ นคนจีนยูนาน

16.00 น.

นาท่ านเดินทางสู่ วัดน้ าฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บา้ นคู่เมืองปายที่ เคารพและศักดิ์สิทธิ์
สมควรแก่เวลานาท่ านเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารชาลี แอนด์ เล็ก (3) หลังอาหารอิสระให้ท่านเดิน
ช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางเข้าสู่ ทีพกั

ที่ พกั เบลวิลล่า ปาย หรือเที ยบเท่ า

วันที่สอง
05.45 น.

ทะเลหมอกหยุ่นไหล - ชุมชนจ่าโบ๋ – ลีไวน์รักษ์ไทย – สะพานซูตองเป้ –
พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลาง - วัดจองคา – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
โปรแกรมตื่ น เช้า นั ง่ รถขึ้นไปชมอาทิ ต ย์ข้ ึ นและชมทะเลหมอก ณ จุ ดชมวิว หยุ นไหล หลัง ชมพระ
อาทิ ตย์ขนแล้
ึ้ ว เดินทางกลับที่ พกั

07.30 น.

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4) หลังอาหารนาท่าน

08.30 น.

นาท่ านเดินทางสู่ ชุม ชนบ้า นจ่าโบ่ ชื่อของชุมชนชาวเขาแห่งหนึ่ งบนดอยสู ง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ ฮ่องสอน
ชาวบ้านส่ วนใหญ่ เป็ นชาวลาหู่ที่ โยกย้ายถิ่ นฐานมาจากห้วยยาว นาโดย นายจ่าโบ่ ไพรเนติธ รรม เลยเป็ น
ที่ มาของชื่อชุมชนแห่ง นี้ ชุมชนเล็ ก ๆ มีวิวทิ วทัศน์หลักล้าน

11.00 น.

นาคณะเดินทางสู่ บ้า นรักไทย นาท่ านชม ลีไวน์รักไทยรีสอร์ท มนต์เสน่ หไ์ ร่ชาและขุ นเขา ที่ สวยไม่แพ้ที่ใ ด
บ้านดินออกแบบเป็ นบ้านสไตล์จีนผสมผสานกับล้ านนา
 บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารลีไวน์รักษ์ไทย (5)

เที่ยง
บ่าย

อิส ระให้ท่า นถ่ ายรูปกับ ไร่ช าแสนสวย พร้อมจุ ด Check In ที่ แสนสวย มากมาย จนท าให้ท่ านลื มว่า ที่ นี้
ประเทศไทย

14.00 น.

เดิ น ทางสู่ สะพานไม้ซู ต องเป้ นั บว่ า เป็ นสะพานไม้ไผ่ ที่ ย าวที่ สุ ด ในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาว
ประมาณ 500 เมตร เป็ น ภาษาไทใหญ่ แ ปลว่า อธิ ษฐานส าเร็ จ ซึ่ งมีค วามเชื่ อกัน ว่า หากได้มายืนอยู่ก ลาง
สะพานแล้ วอธิ ษ ฐานขอ ความส าเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็ นสะพานที่ เกิ ด จากความศรัทธาและ
การร่ว มแรงร่ วมใจของพระภิ ก ษุ ส งฆ์และชาวบ้านกุ ง ไม้สั กที่ ต่ างก็ ช่ว ยกันลงแรงสานพื้ นสะพานด้วยไม้ไ ผ่
ทอดยาว ข้ามผ่านทุ่ งนา และแม่น้ าสายเล็ ก ๆ เพื่อให้พระภิ กษุ สงฆ์และชาวบ้านที่ อยู่อีกฝั ่ งได้ใ ช้สัญ จรไป มา
ระหว่างหมู่บา้ นได้สะดวกขึ้ น

16.00 น.

น าท่ านเดิ น ท างไป พ ระธ าตุ ด อยกองมู อยู่ ใ น เขต อ.เมื อ ง จ .
แม่ ฮ่ องสอน ให้ ท่ า น ได้น มัส การพระธ าตุ ด อยกองมู และชม
ทัศนี ยภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสู งกันตามอัธยาศัย

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ร้านอาหารใบเฟิ ร์น (3)
จากนั้น นาชม วัดจองกลางจองคา เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลาง
เมืองแม่ฮ่องสอน เป็ น เสมือนสัญ ลักษณ์ทางวัฒ นธรรมของเมืองไทใหญ่ ที่ มีความงดงามทางศิล ปะทางชาติ
พันธุ ์และถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นาท่ าน Check in เข้าที่ พกั
ที่ พกั อิมพีเรียลธารา หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
07.00 น.
08.00 น.

เทศกาลบัวตองดอยแม่อูคอ – แม่สะเรียง – สวนสนบ่อแก้ว
ออบหลวง - วัดอุโมงค์ - จังเกิ้ลเดอะคาเฟ่ บ้านถวาย - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7)
นาทุ ก ท่ านเดิ น ทางไป ทุ่งบั วตอง ดอยแม่ อูค อ ดอยแม่อู ค อ อยู่ ในเขต อ.ขุน ยวม ทุ่ งบัวตองจะบาน
สะพรั ่งช่ วงเดือนพฤศจิ กายนของทุ กปี โดยจะบานเต็ มท้องทุ่ งเหลื องอร่า ม ต้อนรับทุ กสายตาที่ มาเยือน
อิสระให้เวลาท่ านเต็มที กับ 1 ปี ที่มีแค่ครั้งเดียว

เที่ยง
บ่าย

บ่าย

ได้เวลาอันสมควรนาคณะออกเดินทางสู่ อาเภอแม่สะเรียง ตามเส้นทางขุนยวม-แม่สะเรียง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอินทิรา (8)อ.แม่สะเรียง
นาคณะเดิ นทางต่ อ สู่ จ.เชี ยงใหม่ ระหว่ างทางแวะ สวนสนบ่อ แก้ว สวนสนสามใบที่ ปลู ก เรีย งรายอย่า ง
งดงาม ก่อนเดินทางต่อสู่ ออบหลวง ชม แกรนด์แคนย่อนสยาม

นาชม วัดอุโ มงค์ หรือ สวนพุ ทธธรรม โบราณสถานที่ อยู่คู่เ มืองเชี ยงใหม่มากกว่า 700 ปี สร้างขึ้ นในสมัย
พญามังราย ต่ อมาพญากือนาทรงสร้างอุ 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

18.00 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 ของฝากอีก มากมาย พร้อมอิส ระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยก่ อนนาท่ า นเดิน ทางสู่ สนามบิ น
เชียงใหม่

20.50 น.
22.10 น.

เหินฟ้ าสู่ สนามบินสุ วรรณภู มิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ ยวบินที่ WE 121
คณะเดินทางกลับถึ งกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้ งให้ทราบล่วงหน้ า
ทัง้ นี้ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ

วันเดินทาง

แถวที่ 1 หล ังคนข ับ

แถวที่ 2 แถวกลาง

แถวหลั งสุ ด

14 - 16 พฤศจิกายน 2563

11,990. -บาท

11,790.บาท

11,490. -บาท

19 - 21 พฤศจิกายน 2563

11,990. -บาท

11,790.บาท

11,490. -บาท

28 - 30 พฤศจิกายน 2563

12,490. -บาท

12,290.บาท

11,990. -บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม


ค่าตัวเครื
๋ ่องบินสายการบินไทยสไมล์ พร้อมน้าหนัก 20 ก.ก





ค่ารถตูป้ 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%
 ค่าทริปไกด์และคนขับรถ 300 บาทต่อท่านต่อทริป
เงื่อนไขการจอง

- มัดจา 3,000 บาท / ท่าน ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่ องมัดจา 5,000.-บาท
ส่วนที่เหลือชาระก่ อนวันเดิ นทาง 5 วัน
- กรณี ที่มีการจองตา่ กว่า 6 คน บริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กโปรแกรมนี้โดย
ลูกค้าได้ชาระไว้แล้วทัง้ หมด
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้ งให้ทราบล่วงหน้ า
ทัง้ นี้ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ

จะคืนเงินที่

