
 

 

 

เชียงใหม่เชียงใหม่--แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน--ปายปาย    
33  วนั วนั 22  คืนคืน  

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี..อยู่ดี.. 

มมีัคคุเทศกด์ูแล  

พกั..อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน / ปาย 1 คืน 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ปาย – กะเหรี่ยงคอยาว – สะพานซูตองเป้ 

              พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน – วัดจองกลาง – จองค า  

06.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร ์D สายการบินไทยสไมล์  เจา้หน้าท่ีคอยใหก้ารต้อนรับ 

และอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระในการเดินทาง 

07.55 น. เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เท่ียวบินท่ี WE 121 

 

 

 

 

 

09.15 น. น าคณะออกเดินทางสู่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยรถตู ้ปรับอากาศ ตามเส้นท าง ปาย - แม่มาลัย – 

แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1 ) 

พร้อมเคร่ืองดื่มเย็นๆ ระหว่างการเดินทางแวะพักอริยบทและ

ถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวสายน ้าปาย (2) อ.ปาย 

บ่าย น าทุกท่านเดินทาง สู่  สะพานไมซู้ตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้



 

 

 

ไผ่ท่ียาวท่ี สุดในประเทศไทย กวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐาน

ส าเร็จ ซ่ึงมีความเช่ือก ันว่าหากไดม้ายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอ ความส าเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความ

สมหวงั เป็นสะพานท่ีเกิดจากความศรทัธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆแ์ละชาวบ้านกุง ไมส้ักท่ี

ต่างก็ช่วยกนัลงแรงสานพื้ นสะพานดว้ยไมไ้ผ่ทอดยาว ขา้มผ่านทุ่งนา และแม่น ้าสายเล็ก ๆ เพื่อให ้พระภิกษุ

สงฆแ์ละชาวบา้นท่ีอยู่อีกฝ่ังไดใ้ชส้ัญจรไป มาระหว่างหมู่บา้นไดส้ะดวกขึ้ น 

16.00 น. น าทุกท่านเดินทางสู่ จ ังหวัดแม่ฮ่องสอน น าท่านสู่ท่าเทียบเรือบา้น

ท่าเดื่อ สวมชูชีพพรอ้มลงเรือเดินทางสู่  หมู่บ้านกะเหร่ียงคอยาว 

“บา้นในสอย”เป็นกะเหร่ียงคอยาวท่ีอพยพมาจากบ้านน ้าเพียงดิน 

บา้นในสอยเป็นชุมชนกะเหร่ียงขนาดใหญ่พอๆ ก ับท่ีบา้นน ้ า เพียง

ดินมีวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีคล้ายก ัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา มีล า

หว้ยไหลผ่าน  

18.00 น. น าท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ใหท่้านไดน้มสัการพระธาตุดอย

กองมู   และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุม

สูงกนัตามอธัยาศยั   

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหารใบเฟิรน์ (3) 

จากนั้ นน าชม วัดจองกลางจองค า เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่

กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวฒันธรรมของ

เมืองไทใหญ่ท่ีมีความงดงามทางศิลปะทางชาติพันธุ์และถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนตามอธัยาศัย สมควรแก่

เวลา น าท่าน Check in เขา้ท่ีพกั 

ท่ีพกั อิมพีเรียลธารา หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วันท่ีสองของการเดินทาง  ปางอุ๋ง – หมู่บา้นรักไทย – ถ ้าน ้าลอด – พระธาตุแม่เย็น               

                                หมู่บา้นสันติชล – ถนนคนเดินปาย 

04.30 น     เดินทางสู่ ปางอุ๋ง ชมอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง  

สัมผสัคล่ืนทะเลหมอก และชมพระอาทิตยข์ึ้ นอนังดงามท่ี 

สะท้อนผืนน ้าเป็นล าแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี...จาก  

นั้นน าท่านสัมผสั วิถี ชีวิตชาวจีนยูนาน 

ชิมชา บ้านรักไทย.. .บริการอาหารเช้า

(4 ) ณ  ร้านอาหารบ้านรักไทย  อ่ิม

อร่อยน าคณะเดนิทางต่อสู่ ถ ้ าปลา อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน อิสระใหท่้านเท่ียว

ชมและถ่ายรูปกบัฝูงปลาพวงนับแสน ๆ ตวั เดินทางสู่ ถ ้าน ้าลอด 

 

เท่ียง   บริการอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารบา้นแกว้โมรา (5) 

บ่าย เดินทางต่อสู่ ถ ้าน ้าลอด  หน่ึงใน Unseen in Thailand ใหท่้านไดช้ม

ถ ้าท่ีสวยงาม    อาทิเช่น ถ ้าเสาหินหลวง,ถ ้าตุก๊ตา เขา้ไปชมหินงอก

หินยอ้ย    พรอ้มชมเสาหินลักษณะคล้ายกบัตุ๊กตา  ตั้งเรียงรายอยู่

ภายในถ ้ า นัง่แพล่องไปตามล าน ้าสู่  ถ ้าผี

แมน  ท่ี ชาวต่ างชาติ ชอบเดินท างมา

ท่องเท่ียวท่ีถ ้ าน้ี  สมควรแก่เวลาน าคณะ

เดินทางสู่ อ.ปาย   แวะ จุดชมวิวกิ่วลม 

เบ้ืองหน้าเป็นภูเขาสลับซบัซอ้น จากนั้ น

ชมอาทิตยอ์ัสดงตกดิน ณ พระธาตุแม่

เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย น าชม หมู่บา้น

สันติชล หมู่บา้นคนจีนยูนาน ท่ีสร้างขึ้ น

จากดินเหนียวทั้งหลัง สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั เชิญสมาชิกส่งตวัแทนลงทะเบียนรบักุญแจ

หอ้งพกั 



 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหารชาลี แอนด ์เล็ก (6)  หลังอาหารอิสระใหท่้านเดิน 

ชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางเขา้สู่ทีพกั 

 

 

         

 

 

                              

ท่ีพกั เบลวิลล่า ปาย หรือเทียบเท่า  

  

 

 

 

 

 

วันท่ีสามของการเดินทาง     ชมทะเลหมอกหยุนไหล – วัดน ้าฮู – สะพานปาย – รา้นกาแฟ Coffee in Love –  

                           วัดอุโมงค ์- จังเก้ิลเดอะคาเฟ่ บา้นถวาย - กรุงเทพฯ 

05.45 น.  โปรแกรมตื่นเชา้ นัง่รถขึ้ นไปชมอาทิตย์ขึ้ นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล หลังพระอาทิตย์

ขึ้ นแล้วกลับท่ีพกับริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (7) 

08.30 น. น าท่ าน เดินท างสู่  วัดน ้ าฮู  สั ก ก าระหล วงพ่ ออุ่น เมือง 

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เ มือ งปายท่ี เคารพและศัก ด์ิสิท ธ์ิแวะ

ถ่ายรูปชมรา้นกาแฟ COFFEE IN LOVE ท่ี มีช่ือเสียงจากการ

ถ่ายละคร แวะถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ปาย สรา้งโดย

สงครามโลกครั้งท่ี 2 เหมือนสะพานขา้มแม่น ้าแคว 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร (8) 

บ่าย น าชม วัดอุโมงค ์หรือ สวนพุทธธรรม โบราณสถานท่ีอยู่คู่เ มืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี สร้างขึ้ นในสมัย

พญามังราย ต่อมาพญากือนาทรงสร้างอุโมงคข์ึ้ นเพื่อใหพ้ระมหาเถระจนัทรใ์ชเ้ป็นท่ี วิปัสสานากรรมฐาน 

ก  าแพงภายในและใตพ้ระเจดียศ์ิลปะพุทธแบบลังกาวงศเ์ป็นอุโมงคห์ลายช่องทางเดินทะลุกนัได ้ชมภาพวาด

จิตรกรรมฝาผนัง ท่ี มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์จากนั้นเดินทางสู่ ร้านกาแฟจังเก้ิล เดอ คาเฟ่ บ้าน

ถวาย รา้นกาแฟอาหารและเคร่ืองดื่มสุดฮิต วิวหลักล้าน 

 

 

 

 

17.30 น. น าท่านเดินทางสู่  วนัสนันท์ ซ้ือของฝาก สินค้าอาหารพื้ นเมืองขึ้ นช่ือ เช่น ไส้อัว่ แหนม น ้ าพริกหนุ่ม 

แคปหมู อ่ืน ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนน าท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ 

20.00 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินนกแอร ์ เท่ียวบินท่ี WE 121  

22.10 น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

 



 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

      ค่าตัว๋เคร ื่องบินสายการไทยสไมล ์ พร้อมน ้าหนัก 20 ก.ก 

      ค่า รถตูป้รบัอากาศ วีไอพ ีบรกิารตลอดการเดนิทาง 

 ค่าที่พกัอมิพเีรยีล แม่ฮ่องสอน 1 คนื / เบลวิลล่าปาย จ านวน 1 คนื(ห้องละ 2 ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารเลศิรส จ านวน 8 มือ้  

 ค่าไกดท์้องถิน่น าเที่ยว  

 ค่าประกันภยัอุบัตเิหตุในการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเง ื่อนไขกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซกัรดี ค่าอาหารที่สัง่เพิม่นอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 

       ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3%  

        ทิปไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 300 บาทต่อทริป  

วนัเดินทาง แถวท่ี 1 หลงัคนขบั แถวท่ี 2 แถวกลาง แถวหลงัสุด 

5 - 7  ธนัวาคม 2563 13,990. -บาท 13,790.บาท 13,490. -บาท 

10 - 12  ธนัวาคม 2563 13,990. -บาท 13,790.บาท 13,490. -บาท 

11 - 13  ธนัวาคม 2563 13,990. -บาท 13,790.บาท 13,490. -บาท 

19 - 21  ธนัวาคม 2563 11,490. -บาท 11,290.บาท 10,990. -บาท 

26 - 28  ธนัวาคม 2563 13,490. -บาท 13,290.บาท 12,990. -บาท 

30  ธนัวาคม 63 – 1 มกราคม 64 15,990. -บาท 15,790.บาท 15,490. -บาท 

31  ธนัวาคม 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 



 

 

 

 

 

เง่ือนไขการจอง - มดัจ า 3,000 บาท / ท่าน วันหยุดตดิต่อกัน มดัจ า 5,000 บาท 

                          ส่วนที่เหลอืช าระก่อนวันเดนิทาง 5 วัน 

- กรณีท่ีมีการจองต า่กว่า 6 คน บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิที่ลูกคา้

ไดช้ าระไว้แลว้ทัง้หมด 

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

 


