
 

 

 

 

 

 
 

 
  

 
  
 

เมืองแมฮ่่องสอน นามดินแดนเมอืงสามหมอก “ซตูองเป้” สะพานไม้แห่งศรัทธา 
ท่องเมืองปาย เยือนปางอุ๋ง สวิสแห่งเมืองไทย 

รายละเอยีดการเดนิทาง       ม.ีค.  - พ.ค.63  PHD-N4F 

 

วนัแรก     กรงุเทพฯ – เชยีงใหม ่– ออบหลวง – สวนสนบอ่แกว้ – กระเหรี�ยงคอยาว – พระธาตดุอย

กองม ู– แมฮ่อ่งสอน 

04:30 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ชั �น 3 ประต ู14 

เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ที�จากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื�องเอกสารและ

สมัภาระ 

06:05 น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงใหม ่โดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิที� DD 8300  

07.15น. ถงึเชยีงใหมเ่ปลี�ยนขึ�นรถตูป้รับอากาศ รับประทานอาหาร 

(1) ออกเดนิทางสู ่จังหวัดแมฮ่อ่งสอน 

10.00 น.  ถงึ ออบหลวง นั�นนําทา่นชมประต ิ กรรมธรรมชาตธิารลกึ

ชอ่งผาแคบ ที�แฝงดว้ยตํานานรักอันหวานซึ�ง แวะ สวนสน

บอ่แกว้ ชมความงามของ สนสามใบ และสนสองใบที�ปลกู

เรยีงรายสองขา้งทาง  

12.00น.  รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ.รา้นอาหาร 

16.00น.  นําทา่นเขา้ชม หมูบ่า้นกระเหรี�ยงคอยาว บา้นหว้ยเสอื

เฒา่ ชมความเป็นอยูแ่ละเลอืกหาซื�อสนิคา้ชาวเขา 

หลังจากนั�นออกเดนิทางสูต่ัวเมอืงแมฮ่อ่งสอน 

18.00น.  นําทา่นกราบพระธาต ุดอยกองม ูที�ศํกดิ�สทิธิ�คูเ่มอืงจังหวดัแมฮ่อ่งสอน พรอ้มชมทวิทัศนร์อบๆตัวเมอืง

หลังจากนั�นชมความงดงามของศลิปะไทยใหญ ่และกระจกเขยีนสโีบราณ ที� วดัจองคาํจองกลาง  



19.00 น.  เขา้ที�พัก โรงแรมใบหยกชาเลต่ ์หรอื เทยีบเทา่ จ.แมฮ่อ่งสอน เก็บสมัภาระเขา้หอ้งพัก พักผอ่นตาม

อัธยาศัย *** อสิระอาหารเย็น ที�ถนนคนเดนิแมฮ่อ่งสอน*** 
 

วนัที�สอง  ซูตองเป้ - ปางอุง๋ – บา้นดนิ – ภโูคลน  – วดันํ �าฮ ู– ปาย 

06.00 น.  รับประทานอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

07.00 น.  นําทา่นเดนิทางไปยัง สวนธรรมภสูมะ ชมสะพานซูตองเป้ สะพานไมไ้ผย่าวประมาณ 600 เมตร ที�

สรา้งขึ�นดว้ยแรงศรัทธาของพระเณร และชาวบา้น โดยไมใ่ชง้บประมาณของทางราชการ วสัดทุี�ใชก้ห้า

ไดใ้นทอ้งถิ�น เสาจากไมเ้กา่ของชาวบา้นปพูื�นดว้ยไมไ้ผ ่ทอดยาวจากสวนธรรมภสูมะถงึหมูบ่า้นกงุไม ้

สกั ผา่นลํานํ�าแมส่ะงา ผา่นทุง่นาของชาวบา้น เพื�อใหพ้ระ  ภกิษุสามเณรออกรับบณิฑบาต ถอืเป็น

สะพานไมแ้หง่ศรัทธา จากนั�นพาทกุทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ปางอุง๋/บา้นรวมไทย ชมบรรยากาศของ

สายหมอกรอบๆ ทะเลสาบ สวสิเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทย ชมแปลงไมด้อกสสีวยนานาชนดิ จากนั�นนําทา่น

ไปยัง บา้นรกัไทย สมัผัสวถิชีวีติวฒันธรรมของชาวจนีฮอ่ สมัผัสบา้นดนิ ชมิชารสเลศิ  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ รา้นอาหารลไีวน์รักษ์

ไทย หลังจากนั�นนําทา่นไปยัง ภโูคลน ซึ�งเป็นบอ่โคลน

ที�มอียูเ่พยีงสามแหง่ในโลกใหท้า่นไดท้ดลองพอกโคลน

เพื�อสขุภาพชว่ยใหผ้วิพรรณผดุผอ่ง 

14.00 น. เดนิทางสู ่อ.ปาย แวะถา่ยรปูกับสถานที�ยอดนยิม ณ 

COFFEE IN LOVE จากนั�นพาทกุทา่นกราบหลวงพอ่อุน่

เมอืง พระพทุธรปูศกัดิ�สทิธิ� ที�พระเศยีรสว่นบนเปิดปิดได ้

และมนํี�าขงัอยูท่ี�วดันํ �าฮ ู

17.00 น. นําทา่นเขา้ที�พัก บา้นโชคดปีาย รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

18.00 น. ใหท้า่นไดเ้ดนิถนนคนเดนิ สมัผัสกับเมอืงปายยามคํ�าคนื ที�สดุแสนโรแมนตกิ ตามอัธยาศัย ***อสิระ

อาหารเย็น***สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลับสูท่ี�พัก 
 

วนัที�สาม สะพานประวตัศิาสตรป์าย – หว้ยนํ �าดงั  –  มอ่นแจม่ – กรงุเทพฯ    

07.00 น. หลังรับประทานอาหารเชา้(5) นําทา่นเดนิทางสู ่ สะพาน

ประวตัศิาสตรท์า่ปาย สะพานแหง่นี�ถกู 

 สรา้งขึ�นในสมัยสงครามโลกครั�งที� 2 โดยกองทหาร

ประเทศญี�ปุ่ น เพื�อใชข้า้มแมนํ่�าปายและลําเลยีงเสบยีง

และอาวธุเขา้ไปยังประเทศพมา่ จากนั�นพาทา่นไปยัง หว้ย

นํ �าดงั ชมความงดงามทะเลหมอกที�ลอยลอ่งอยูใ่นทะเล

แหง่ขนุเขาและชมไอหมอกที�เกาะอยูบ่นไมด้อกไมป้ระดับ

เมอืงหนาว 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ รา้นอาหาร 

14.00 น. ชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ทา่มกลางขนุเขาและเมฆหมอก สมัผัสความหนาวเย็น ณ.ดอยมอ่น

แจม่  สถานที�ถา่ยทําละครหลายเรื�อง ถา่ยรปูจดุชมววิยอดฮติแบบพาโนรามา่ 360องศาที�มคีวาม

สวยงามของธรรมชาตทิี�ลงตัว 

15.00 น. เยี�ยมชม สวนเอเดน พรอ้มเลอืกซื�อผลไมส้ดจากไร ่และนําทา่นหาซื�อของฝากรา้นวนสันนัท ์

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(7) ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.10 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เที�ยวบนิที� DD 8327    

23.20 น. ถงึกรงุเทพฯดว้ยความสขุและความประทับใจ 
 

  

 



อตัราคา่บรกิาร 

 

             *** ตอ้งการเดนิทางชว่ง ศกุร ์, เสาร ์  เพิ�มทา่นละ 2,000  บาท*** 
 

อตัราคา่บรกิารวม   - คา่ตั�วเครื�องบนิไป กลับ กรงุเทพฯ-เชยีงใหม-่กรงุเทพฯ  

   ** สายการบนิที�ใช ้NOK AIR / LION AIR หรอื AIR ASIA ** 

- คา่รถตูป้รับอากาศ    

- คา่อาหารทกุมื�อตามโปรแกรม        

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆตามโปรแกรม  

- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)   

- มัคคเุทศก ์      

- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรานี�ไมร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครื�องดื�มมนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครื�องดื�ม นอกเหนอืรายการ  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

 

เง ื�อนไขการจอง - มดัจํา 5,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวนแลว้ 

 ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั�งสิ�นใหก้ับลกูคา้ เนื�องจากทัวรร์ายการนี�เป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดยจะคนืเงนิ

 ที�ลกูคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ทั�งหมด 

 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับ ประโยชน์

   และความปลอดภัยของทา่นเป็นสําคัญ  

 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี�ยว 

วนัที� 8-10 / 22-24 ม.ีค.63 

วนัที� 5-7 / 26-28 เม.ย.63 

วนัที� 10-12 / 24-26 พ.ค.63 

 

9,999 2,000 


