
 

 

 

รหัสทัวร ์AD19-01 WE 

รหสัทวัร ์AD19-01 WE 

GREEN SEASON ฟ้าหม่น ๆกบัถนนสีเขียว 

เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน 3 วนั 2 คืน 
เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล.์.แบบกินดี..อยู่ดี..มีมคัคเุทศกด์แูล  

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

 
05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอร์ 

B สายการบินไทยสไมล์  เจ้าหน้าที่ Consortium 

Trip..คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก

เรื่องสมัภาระในการเดนิทาง (แจกหน้ากากและเจ

ลล้างมือ) 

07.25 น. เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยส

ไมล์ เท่ียวบินท่ี WE 102 (บรกิารตอนเครื่องลง) 

08.45 น. น าคณะออกเดินทางสู่จงัหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศตามเส้นทางปาย - แม่มาลัย - 

แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มเยน็ ๆ ระหว่างการ

เดนิทางแวะพกัอริยิาบทและถ่ายรูปตามจุดชมววิต่าง ๆ  

เทีย่ง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารครวัสายน ้าปาย (2) อ.ปาย 

บ่าย น าทุกท่านเดนิทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไมไ้ผ่ทีย่าวทีสุ่ดในประเทศไทย กวา้ง 2 

เมตร ยาว 500 เมตร เชื่อมระหว่างภูสมะและบ้านกุงไม้สกั “ซูตองเป้” เป็นภาษาไทใหญ่ แปลว่า

วนัแรก       กรงุเทพฯ - เชียงใหม่ - ปาย - สะพานซูตองเป้ – กะเหรี่ยงคอยาว -  

      พระธาตุดอยกองมู - วดัจองกลางจองค า - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน 
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อธษิฐานส าเรจ็ ซึง่มคีวามเชื่อกนัว่าหากไดม้ายนือยูก่ลางสะพานแลว้อธษิฐานขอความส าเรจ็ใด ๆ  ก็

จะพบกบัความสมหวงั เป็นสะพานทีเ่กดิจากความศรทัธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภกิษุสงฆ์

และชาวบา้นกุงไมส้กัทีต่่างกช็่วยกนัสานพืน้สะพานดว้ยไมไ้ผ่ ขา้มผ่านทุ่งนา และล าน ้าแม่สะงา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น. น าทุกท่านเดนิทางสู่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน น าท่านสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว “ห้วยเสือเฒ่า” เป็น

กะเหรีย่งคอยาวทีอ่พยพมาจากบา้นน ้าเพยีงดนิ มวีถิชีวีติความเป็นอยู่ทีค่ลา้ยกนั ตัง้บา้นเรอืนอยู่ใน

หุบเขา และมลี าหว้ยไหลผ่าน 
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18.00 น. น าท่านเดนิทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมสัการพระ

ธาตุดอยกองมู และชมทศันียภาพอนังดงามของเมอืงสามหมอกจากมุมสูงกนัตามอธัยาศยั พร้อม

สกัการะพระธาตุของพระอคัรสาวกของพระพุทธเจา้ 

 
ค ่า    บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหารใบเฟิรน์ (3) 

จากนั ้นน าชม  วัดจองกลางจองค า  ที่

เปรียบเสมือนวัดแฝด ตัง้อยู่กลางเมือง

แม่ฮ่องสอน เ ป็นเสมือนสัญลักษณ์ทาง

วฒันธรรมของเมอืงไทใหญ่ที่มคีวามงดงาม

ทางศิลปะชาติพนัธุ์ และเดินเล่น ถนนคน

เดินแม่ฮ่องสอน ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่าน Check in เขา้ที่พกั 

ทีพ่กั อิมพีเรียลธารา หรือเทียบเท่าได้มาตรฐาน SHA 



 

 

 

รหัสทัวร ์AD19-01 WE 

 

 

04.30 น.     น าท่านเดนิทางสู่ ปางอุ๋ง ชมอ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่บนยอดเขาสงูสมัผสัคลื่นทะเลหมอก และชมพระ

อาทิตย์ขึ้นอันงดงามที่สะท้อนผืนน ้ าเป็น

ล าแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี...สวยงาม 

อสิระบนัทกึภาพกนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าคณะเดนิทางสมัผสัวถิีชวีติชาวจนียู

นาน ชิมชา บ้านรกัไทย บริการอาหารเช้า 

(4) ณ ร้านอาหารชาสา รักไทย ให้ท่าน

ถ่ายรูปสวย ๆ กบัเสน่หแ์ห่งขุนเขาและไร่ชา @ลไีวน์รกัษ์ไทย  

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง      ปางอุ๋ง - หมู่บ้านรกัไทย - บ้านจ่าโบ้ - ถ า้น ้าลอด – จุดชมวิวลุกข้าวหลาม   

      - หมู่บ้านสนัติชล - ถนนคนเดินปาย 
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หลงัอาหารเดนิทางสู่ บ้านจ่าโบ่ ทวิทศัน์สุดอลงัการที่ซ่อนตวัอยู่ในหมู่บ้านเล็กที่ตรงึนักท่องเทีย่ว

ทีม่าเหน็ใหต้ะลงึในความงาม จนไดร้บัการกล่าวขานว่า “ก๋วยเต๋ียวหลกัร้อย วิวหลกัล้าน” 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    บริการอาหารเท่ียง ณ ห้องอาหารบ้านแก้วโมรา (5) 
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บ่าย เดินทางต่อสู่ ถ า้น ้าลอด หนึ่งใน Unseen in Thailand ให้ท่านได้ชมถ ้าที่สวยงาม อาทิ ถ า้เสาหิน

หลวง ถ า้ตุ๊กตา เข้าไปชมหนิงอกหนิย้อย พร้อมชมเสาหินลักษณะคล้ายกบัตุ๊กตา ตัง้เรียงรายอยู่

ภายในถ ้า นัง่แพล่องไปตามล าน ้าสู่ ถ า้ผีแมน ที่ชาวต่างชาติชอบเดนิทางมาท่องเทีย่วที่ถ ้านี้ สมควร

แก่เวลาน าคณะเดนิทางสู่ อ.ปาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระหว่างการเดนิทางแวะ จุดชมวิวลุกข้าวหลาม ทวิเขาสลบัซบัซ้อน และเลอืกหาสนิค้าพื้นบ้าน

ราคาถูกจากชาวบ้าน ทัง้ถัว่ลายเสอื อโวคาโด้ เสื้อผ้าชาวดอย จากนัน้เดนิทางสู่ หมู่บ้านสนัติชล 

เป็นชุมชนท่องเที่ยวทีน่ าเสนอเอกลกัษณ์ วฒันธรรมของชาวจนียูนนานอนัเป็นรากฐานของ ชุมชน

มาเป็นจุดดงึดูดนักท่องเที่ยว และยงัใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมอืของการพฒันาชุมชน ไป

พรอ้มกนัทัง้ดา้นการฟ้ืนฟูอนุรกัษ์และสบืสานวฒันธรรมจนียูนนาน การพฒันาอาชพี ทีส่่งเสรมิชวีติ

ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหารชาลี แอนด์ เล็ก (6) หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินช้อปป้ิง 

ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลาน าคณะเดนิทางเขา้สู่ที่พกั 

  
 



 

 

 

รหัสทัวร ์AD19-01 WE 

ทีพ่กั เบลวิลล่า ปาย ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า ได้มาตรฐาน SHA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.45 น. โปรแกรมต่ืน  เช้า เพื่อนัง่รถข้ึนไปชมพระอาทิตย์ข้ึนและชมทะเลหมอก ณ  จุดชมวิวหยุน

ไหล หลงัชมพระอาทติยข์ึน้แลว้กลบัทีพ่กั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม    ชมทะเลหมอกหยุนไหล - วดัน ้าฮ ู- สะพานปาย - ร้านกาแฟ Coffee in   

     Love - วดับ้านเด่น - วดัพระธาตุดอยค า - กรงุเทพฯ 
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08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ (7) 

09.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ วดัน ้าฮู สกัการะหลวงพ่ออุ่นเมอืง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมอืงปายที่เคารพและ

ศกัดิส์ทิธิ ์แวะถ่ายรูปชมร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE ที่มชีื่อเสยีงจากการถ่ายละคร จากนัน้แวะ

ถ่ายรูป สะพานประวติัศาสตรป์าย สรา้งโดยสงครามโลกครัง้ที ่2  
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหารบ้านสวนชมจนัทร ์(8) 

บ่าย น าชม วดับ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวดัที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเต็มไปด้วยความวิจิตร

ตระการตาอลงัการ รูปแบบการก่อสรา้งเป็นแบบลา้นนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 ลา้นบาท  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ พระธาตุดอยค า เพื่อสกัการะพระธาตุศกัดิส์ทิธิ ์และขอพรกบัหลวงพ่อทนัใจดว้ย

ดอกมะลธิรรมเนียมเฉพาะถิน่ของวดัพระธาตุดอยค าแห่งนี้   
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18.30 น. น าท่านเดินทางสู่ กาดต้นพยอม ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อัว่ แหนม 

น ้าพรกิหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอกีมากมาย ก่อนน าท่านเดนิทางสู่สนามบินเชียงใหม่ 

21.15 น.  เหนิฟ้าสู่ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิไทยสไมล์ เท่ียวบินท่ี WE 121  

22.35 น.  คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 

การนัตบีรกิารระดบั  

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

 

ตารางวนัเดินทางหรือเลือกเดินทางได้ทุกวนัไม่เว้นวนัหยุดติดต่อกนั 

พกัเด่ียวเพ่ิม 1,600.-บาท (เดก็ 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) 

วนัเดินทาง ราคา 8-9 ท่าน ราคา 6-7 ท่าน ราคา 4–5 ท่าน จอยทวัร ์

3 – 5 มิถนุายน 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

6 – 8 มิถนุายน 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

10 - 12 มิถนุายน 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

14 – 16 มิถนุายน 65 9,990.-บาท 10,990.-บาท 11,900.-บาท 11,900.-บาท 

24–26 มิถนุายน 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

1 – 3 กรกฎาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

8 – 10 กรกฎาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

11 – 13 กรกฎาคม 65 9,990.-บาท 10,990.-บาท 11,900.-บาท 11,900.-บาท 

15 – 17 กรกฎาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

18 – 20 กรกฎาคม 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

22 – 24 กรกฎาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

29 – 31 กรกฎาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

5 – 7 สิงหาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

12 – 14 สิงหาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 
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15 – 17 สิงหาคม 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

19 – 21 สิงหาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

26 – 28 สิงหาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

29 – 31 สิงหาคม 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

2 – 4 กนัยายน 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

5 – 7 กนัยายน 65 9,990.-บาท 10,990.-บาท 11,900.-บาท 11,900.-บาท 

9 – 11 กนัยายน 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

16 – 18 กนัยายน 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

19 – 21 กนัยายน 65 9,990.-บาท 10,990.-บาท 11,900.-บาท 11,900.-บาท 

23 – 25 กนัยายน 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

1 – 3 ตุลาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

4 – 6 ตุลาคม 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

7 – 9 ตุลาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

15 – 17 ตุลาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

18 – 20 ตุลาคม 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

22 – 24 ตุลาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

29 – 31 ตุลาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

4 – 6 พฤศจิกายน 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

7 – 9 พฤศจิกายน 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

12– 14 พฤศจิกายน 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ช าระเป็นเงินสดกบัมคัคเุทศกห์น้างาน 

1. ส่วนต่างแถวท่ีหมายถึงท่ีนัง่บนรถตู้ แถวท่ี 1 เพ่ิม  500 บาท/แถวท่ี 2 เพ่ิม 300 บาท(เฉพาะจอยทวัร)์ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

     ค่าตัว๋เครื่องบิน สายการไทยสไมล ์พร้อมน ้าหนัก 20 ก.ก. 

     ค่า รถตูป้รบัอากาศ วไีอพ ีบรกิารตลอดการเดนิทาง 
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 ค่าทีพ่กัอมิพเีรยีล แม่ฮ่องสอน 1 คนื / เบลวลิล่าปาย จ านวน 1 คนื(หอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าอาหารเลศิรส จ านวน 8 มือ้  

 ค่ามคัคุเทศก์ผูช้ านาญบรกิาร 

 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆอาท ิคา่โทรศพัท ์ค่าซกัรดี คา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนอืจากรายการ ฯลฯ 

      ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  

      ทปิไกดแ์ละคนขบั ทา่นละ 300 บาทตอ่ทรปิ  

เง่ือนไขการจอง - มดัจ า 5,000 บาท / ท่าน  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทาง 15 วนั 

- จอยทวัรก์รณีท่ีมีการจองต า่กว่า 6 คน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนี้โดย    จะ

คนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหตุ   โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั  

 ประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั  

เง่ือนไขการจอง และการยกเลิก 

1. กรุณาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางท่องเทีย่ว เงื่อนไข การใหบ้รกิาร และหมายเหตุ ก่อนท าการจอง
ทวัร ์

2. การส ารองทีน่ัง่ ตอ้งแจง้ ชือ่และเบอรโ์ทรตดิตอ่  
3. เมื่อก าหนดวนัเดนิทางแลว้ ตอ้งวางมดัจ า 5,000 ภายใน 3 วนัหลงัจากยนืยนัวนัเดนิทางและสว่นทีเ่หลอืช าระ

หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั 
 4. เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ และเป็นการออกตัว๋เดีย่วในกรณียกเลกิการเดนิทางหลงัจากวางมดัจ า       

   จะถูกรบิเงนิมดัจ างวดแรก   

5. ในกรณียกเลกิการเดนิทางกอ่นวนัเดนิทาง 10 วนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิ  ทัง้หมด 
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 6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรแ์ละจะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั 
เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัเิหตุ,ภยัธรรมชาต,ิการนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรอืสิง่ของสญูหาย
ตามสถานทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคุมของบรษิทั 

7. เมื่อท่านถอนตวักอ่นการท่องเทีย่วจะสิน้สุด ถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่ใชจ้่ายคนืไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้   

  8. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้ เป็นตน้ 

 9. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตทุีเ่กดิ

จากความ    ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

 10.เมื่อตกลงช าระเงนิเพื่อการเดนิทางกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าทา่นได้ ยอมรบัในเงื่อนไข และ

ขอ้ตกลง       ต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

                                     

 


