
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

เมืองแม่ฮ่องสอน นามดินแดนเมืงสามหมอก “ซตูองเป้” สะพานไม้แห่งศรัทธา 

ชมบัวตองแห่งดอยแม่อูคอ ท่องเมืองปาย เยือนปางอุ๋ง สวิสแห่งเมืองไทย 
รายละเอยีดการเดนิทาง            ***   เฉพาะเดอืน พ.ย. 62 เทา่น ัน้  *** 

วนัแรก     กรงุเทพฯ – เชยีงใหม ่– ออบหลวง – สวนสนบอ่แกว้ – ทุง่บวัตอง – กระเหรีย่งคอยาว – 

พระธาตดุอยกองม ู

04:30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภาย ในประเทศ ชัน้ 2 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์

สาย  การบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและสมัภาระ 

06:05 น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงใหม ่โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่ DD 8352  

07.15น. ถงึเชยีงใหมเ่ปลีย่นขึน้รถตูป้รับอากาศ รับประทานอาหาร (1) ออกเดนิทางสู ่จังหวดัแมฮ่อง่สอน 

10.00 น.  ถงึ ออบหลวง นัน้นําทา่นชมประตกิรรมธรรมชาตธิารลกึชอ่งผาแคบ ทีแ่ฝงดว้ยตํานานรักอันหวานซึง้ 

แวะ สวนสนบอ่แกว้ ชมความงามของ สนสามใบ และสนสองใบทีป่ลกูเรยีงรายสองขา้งทาง  

12.00น.  รับประทานอาหารกลางวนั (2) ณ.รา้นอาหาร 

14.00น.  นําทา่นเขา้ชม ทุง่บวัตอง ทีด่อยแมอ่คูอ ทีบ่านเหลอืงสะพร่ังเต็มพืน้ทีบ่นดอยแมอ่คูอ หลงุจากนัน้

ออกเดนิทางสูต่ัวเมอืงแมฮ่อ่งสอน 

17.00น.  นําทา่นกราบพระธาต ุดอยกองม ูทีศํ่กดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงจังหวดัแมฮ่อ่งสอน พรอ้มชมทวิทัศนร์อบๆตัวเมอืง

หลังจากนัน้ชมความงดงามของศลิปะไทยใหญ ่และกระจกเขยีนสโีบราณ ที ่วดัจองกลาง วดัจอง  

18.00 น.  เขา้ทีพั่ก โรงแรมใบหยกชาเลต่ ์หรอื เทยีบเทา่ จ.แมฮ่อ่งสอน เก็บสมัภาระเขา้หอ้งพัก พักผอ่นตาม

อัธยาศัย *** อสิระอาหารเย็น ทีถ่นนคนเดนิแมฮ่อ่งสอน*** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง  ซูตองเป้ - ปางอุง๋ – บา้นดนิ – ภโูคลน  – วดัน า้ฮ ู– ปาย 

06.00 น.  รับประทานอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

07.00 น.  นําทา่นเดนิทางไปยัง  สวนธรรมภสูมะ ชมสะพานซูตองเป้ สะพานไมไ้ผย่าวประมาณ 600 เมตร ที่

สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของพระเณร และชาวบา้น โดยไมใ่ชง้บประมาณของทางราชการ วสัดทุีใ่ชก้ห้า

ไดใ้นทอ้งถิน่ เสาจากไมเ้กา่ของชาวบา้นปพูืน้ดว้ยไมไ้ผ ่ทอดยาวจากสวนธรรมภสูมะถงึหมูบ่า้นกงุไม ้

สกั ผา่นลําน้ําแมส่ะงา ผา่นทุง่นาของชาวบา้น เพือ่ใหพ้ระภกิษุสามเณรออกรับบณิฑบาต ถอืเป็น

สะพานไมแ้หง่ศรัทธา จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ปางอุง๋/บา้นรวมไทย ชมบรรยากาศของ

สายหมอกรอบๆ ทะเลสาบ สวสิเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทย ชมแปลงไมด้อกสสีวยนานาชนดิ จากนัน้นําทา่น

ไปยัง บา้นรกัไทย สมัผัสวถิชีวีติวฒันธรรมของชาวจนีฮอ่ สมัผัสบา้นดนิ ชมิชารสเลศิ  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั(4) ณ รา้นอาหารลไีวนรั์กษ์ไทย หลังจากนัน้นําทา่นไปยัง ภโูคลน ซึง่เป็น

บอ่โคลนทีม่อียูเ่พยีงสามแหง่ในโลกใหท้า่นไดท้ดลองพอกโคลนเพือ่สขุภาพชว่ยใหผ้วิพรรณผดุผอ่ง 

14.00 น. เดนิทางสู ่อ.ปาย แวะถา่ยรปูกับสถานทีย่อดนยิม ณ COFFEE IN LOVE จากนัน้พาทกุทา่นกราบหลวง

พอ่อุน่เมอืง พระพทุธรปูศักดิส์ทิธิ ์ทีพ่ระเศยีรสว่นบนเปิดปิดได ้และมน้ํีาขงัอยูท่ี ่วดัน า้ฮ ู

17.00 น. นําทา่นเขา้ทีพั่ก บา้นโชคดปีาย รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

18.00 น. ใหท้า่นไดเ้ดนิถนนคนเดนิ สมัผัสกับเมอืงปายยามคํา่คนื ทีส่ดุแสนโรแมนตกิ ตามอัธยาศัย ***อสิระ

อาหารเย็น***สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม สะพานประวตัศิาสตรป์าย – หว้ยน า้ดงั  –  มอ่นแจม่ – กรงุเทพฯ    

07.00 น. หลังรับประทานอาหารเชา้(5) นําทา่นเดนิทางสู ่ สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย สะพานแหง่นีถ้กู 

สรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น เพือ่ใชข้า้มแมน้ํ่าปายและลําเลยีงเสบยีงและอาวธุ

เขา้ไปยังประเทศพมา่ จากนัน้พาทา่นไปยัง หว้ยน า้ดงั ชมความงดงามทะเลหมอกทีล่อยลอ่งอยูใ่น

ทะเลแหง่ขนุเขาและชมไอหมอกทีเ่กาะอยูบ่นไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาว 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (6) ณ รา้นอาหาร 

14.00 น. ชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ทา่มกลางขนุเขาและเมฆหมอก  สมัผัสความหนาวเย็น  



ณ.ดอยมอ่นแจม่  สถานทีถ่า่ยทําละครหลายเรือ่ง ถา่ยรปูจดุชมววิยอดฮติแบบพานอรามา่ 360องศา

ทีม่คีวามสวยงามของธรรมชาตทิีล่งตัว 

16.00 น. พรอ้มเลอืกซือ้ผลไมส้ดจากไร ่และนําทา่นหาซือ้ของฝาก รา้นวนสันนัท ์

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(7) ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารเดนิทางสูส่นามบนิ  

21.55 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD 8327    

23.00 น. ถงึกรงุเทพฯดว้ยความสขุและความประทับใจ 

  
อตัราคา่บรกิาร 
อตัราคา่บรกิารวม   - คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป กลับ กรงุเทพฯ-เชยีงใหม-่กรงุเทพฯ  

- คา่รถตูป้รับอากาศ     - คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม        

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามโปรแกรม - คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)   

- มัคคเุทศก ์     - ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

อตัรานีไ้มร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการ - คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการจอง - มดัจ า 5,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวนแลว้  

ทางพับบลคิ ฮอลเิดย ์ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ เนือ่งจากทัวรร์ายการนี้

เป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 คน บรษัิทพับบลคิ ฮอลเิดย ์ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ

โปรแกรมนีโ้ดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับประโยชนแ์ละความ

ปลอดภัยของทา่นเป็นสําคัญ  

 

                                *** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่/เด็ก พกัเดี่ยว 
 
วนัที ่3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-26 พ.ย. 62 
 

 
8,999 

 
1,800 


