เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี..อยู่ดี..มีมัคคุเทศก์ดูแล
พัก..อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน / ปาย 1 คืน
วันแรก

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ปาย – กะเหรีย่ งคอยาว -สะพานซูตองเป้
พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน - วัดจองกลาง - จองคํา
05.30 น. คณะพร้อ มกั น ณ สนามบิ น สุ ว รรณภูมิ เคาเตอร์ D
สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ Consortium trip..คอย
ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการ
เดินทาง พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ
07.25 น. เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน
ที่ WE 121 (บนเครื่องบริการอาหารว่าง แต่ให้นํามาทานด้านล่าง)
09.15 น. นําคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทาง ปาย - แม่มาลัย –
แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ระหว่างการ
เดินทางแวะพักอริยบทและถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ
เทีย่ ง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวสายน้าํ ปาย (2)อ.ปาย
บ่าย
นําทุกท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ซตู องเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2
เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เชื่อมระหว่างภูสมะและบ้านกุงไม้สัก “ซูตองเป้”เป็นภาษาไทใหญ่
แปลว่ า อธิ ษ ฐานสํ า เร็ จ ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ กั น ว่ า หากได้ ม ายื น อยู่ ก ลางสะพานแล้ ว อธิ ษ ฐานขอ
ความสําเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วม
ใจของพระภิ กษุสงฆ์และชาวบ้านกุง ไม้สักที่ต่างก็ช่วยกั นลงแรงสานพื้ นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว
ข้ามผ่านทุ่งนา และลําน้ําแม่สะงา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่ อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไป มา
ระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น

16.00 น.

นําทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นําท่านสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว “ห้วยเสือ เฒ่า”เป็น
กะเหรี่ยงคอยาวที่อพยพมาจากบ้านน้ําเพียงดิน บ้านในสอยเป็นชุมชนกะเหรี่ยงขนาดใหญ่พอๆ กับ
ที่บ้านน้ํา เพียงดินมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายกัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา มีลําห้วยไหลผ่าน

18.00 น.

นําท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระ
ธาตุดอยกองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูงกันตามอัธยาศัย

ค่าํ

บริการอาหารค่าํ ณ ร้านอาหารใบเฟิรน์ (3)
จากนั้นนําชม วัดจองกลางจองคํา เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็ นเสมือน
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะทางชาติพันธุ์และถนนคนเดิน
แม่ฮ่องสอนตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา นําท่าน Check in เข้าที่พัก
ที่พัก อิมพีเรียลธารา หรือเทียบเท่า ได้มาตรฐาน SHA

วันทีส่ อง
04.30 น

ปางอุง๋ – หมูบ่ า้ นรักไทย – ถ้าํ น้าํ ลอด – จุดชมวิวกิว๋ ลมพระธาตุแม่เย็น - หมูบ่ า้ นสันติ
ชล – ถนนคนเดินปาย
นําท่านเดินทางสู่ปางอุ๋ง ชมอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงสัมผัสคลื่นทะเลหมอก และ
ชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามที่สะท้อนผืนน้ําเป็นลําแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี...สวยงาม

จากนั้นนําคณะเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนยูนาน ชิมชา บ้านรักไทย..บริการอาหารเช้า(4)
ณ ร้านอาหารบ้านรักไทย อิ่มอร่อยนําคณะเดินทางต่อสู่ ถ้ําปลา อ.ปางมะผ้า ระหว่าง
ทางแวะให้ท่านถ่ายรูปสวย ๆ กับเสน่ห์แห่งขุนเขาและไร่ชา @ ลีไวน์รักษ์ไทย

10.00 น.
เทีย่ ง
บ่าย

คณะเดินทางถึง ถ้ําปลา อิสระให้ท่านเที่ยวชม
และถ่ายรูปกับฝูงปลาพวงนับแสน ๆ ตัว
เดินทางสู่ ถ้ําน้ําลอด
 บริการอาหารเทีย่ ง ณ ห้องอาหารบ้านแก้วโมรา (5)
เดินทางต่อสู่ ถ้ําน้ําลอด หนึ่งใน Unseen in Thailand ให้ท่านได้ชมถ้ําที่สวยงาม อาทิเช่น
ถ้ําเสาหินหลวง,ถ้าํ ตุก๊ ตา เข้าไปชมหินงอกหินย้อย พร้อมชมเสาหินลักษณะคล้ายกับตุ๊กตา ตั้งเรียง
รายอยู่ภายในถ้ํา นั่งแพล่องไปตามลําน้ําสู่ ถ้ําผีแมน ที่ชาวต่างชาติชอบเดินทางมาท่องเที่ยวที่ถ้ํานี้
สมควรแก่เวลานําคณะเดินทางสู่ อ.ปาย ระหว่างการเดินทาง

แวะ จุดชมวิวกิ่วลม เบื้องหน้าเป็นภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่
เมืองปาย ก่อนนําชม หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านคนจีนยูนาน ที่สร้างขึ้นจากดินเหนียวทั้งหลัง ก่อน
เดินทางสู่ร้านอาหาร

ค่าํ

บริการอาหารค่าํ ณ ร้านอาหารชาลี แอนด์ เล็ก (6) หลังอาหารอิสระให้ท่านเดิน

ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานําคณะเดินทางเข้าสู่ทีพัก

ที่พัก เบลวิลล่า ปาย ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ได้มาตฐาน SHA

วันทีส่ าม
ชมทะเลหมอกหยุน่ ไหล – วัดน้าํ ฮู – สะพานปาย – ร้านกาแฟ Coffee in Love – วัดบ้าน
แด่น - แดนเทวดา - กรุงเทพฯ
05.45 น. โปรแกรมตื่นเช้า นั่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล

08.30 น.

เทีย่ ง
บ่าย

หลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พักบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7)
นําท่านเดินทางสู่ วัดน้ําฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมื องปายที่เคารพและ
ศักดิ์สิทธิ์แวะถ่ายรูปชมร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE ที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายละคร แวะ
ถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างโดยสงครามโลกครั้งที่ 2

 รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ร้านอาหาร (8)
นําชม วัด บ้า นเด่น สะหลี ศ รีเมื อ งแกน เป็นวั ดที่มี เอกลั ก ษณ์ ที่โดดเด่น เต็ มไปด้วยความวิจิต ร
ตระการตา อลังการ รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

16.00 น.

นําคณะเดินทางสู่ อ.แม่แตง ชมแลนด์มาร์กใหม่สุดอลังฯ ในชื่อ “แดนเทวดา” ตื่นตาไปกับหน้า
ผาน้ําตกจําลองที่สามารถเดินขึ้นไปและมีช่องกลางน้ําตกสําหรับถ่ายภาพที่นี่แบ่งเป็น 4 โซนหลักๆ
คือ
โซนที่ 1 คือร้านกาแฟ
โซนที่ 2 เป็นสวนดอกไม้หน้าน้ําตก
โซนที่ 3 เป็นสวนญี่ปุ่นอยู่หลังน้ําตก
โซนที่ 4 จําลองตลาดเก่าของแม่แตง มีสินค้าโอท็อปจําหน่ายดอกไม้ที่อยู่ด้านหน้าน้ําตกเป็นแปลง
ดอกมากาเร็ต และ ดอก Celosia แต่ถ้าเดินอ้อมไปหลังน้ําตกอารมณ์จะเปลี่ยนไปทันที เป็น
สวนและร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น มีลําธารไหลผ่าน และมีพร็อพทางเดินไม้และสะพานให้ถ่ายภาพ

18.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ วนัสนันท์ ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่ อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ําพริก
หนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนําท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

21.15 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121
22.35 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

การันตี บริการระดับ 
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทัง้ นีโ้ ดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ
หมายเหตุ : แถวทีห่ มายถึงทีน่ งั่ บนรถตูเ้ ดินทางท่องเทีย่ วตลอดโปรแกรมการเดินทาง
วันเดินทาง
แถวที่ 1
แถวที่ 2
แถวที่ 3 (หลัง)
พักเดีย่ วเพิม่
22 – 24 ตุลาคม 2564
12,500.-บาท 12,100.-บาท
11,500.-บาท
1,800.-บาท
29 – 31 ตุลาคม 2564
11,900.-บาท 11,500.-บาท 10,900.-บาท
1,800.-บาท
5 – 7 พฤศจิกายน 2564
12,900.-บาท 12,500.-บาท 12,000.-บาท
1,800.-บาท
10 – 12 ธันวาคม 2564
13,900.-บาท 13,500.-บาท 13,000.-บาท
2,200.-บาท
17 – 19 ธันวาคม 2564
12,900.-บาท 12,500.-บาท 12,500.-บาท
1,800.-บาท
24 – 26 ธันวาคม 2564
12,900.-บาท 12,500.-บาท 12,500.-บาท
1,800.-บาท
31 ธันวาคม - มกราคม 2565 14,900.-บาท 14,500.-บาท 14,000.-บาท 2,500.-บาท
อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตั๋วเครื่องบินสายการไทยสไมล์ พร้อมน้าํ หนัก 20 ก.ก
 ค่ารถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 ค่าที่พักอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน 1 คืน / เบลวิลล่าปาย จํานวน 1 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารเลิศรส จํานวน 8 มือ้
 ค่าไกด์ท้องถิ่นนําเที่ยว
 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

เงือ่ นไขการจอง
- มัดจํา 5,000 บาท / ท่าน ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญ
 กรณีทมี่ กี ารจองต่าํ กว่า 6 คน บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชําระไว้
แล้วทั้งหมด

