
 
 

 

ท่องเมืองหมอกสามฤดู แม่ฮ่องสอน ปาย  
3 วนั 2 คืน 

 

.......... น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนัดหมาย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกโดย

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ***ตรวจวดัอุณภูมิและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนขึน้รถ 

07:00 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมายโดยรถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมบริการอาหารเช้า (1) ข้าวเหนียวหมูแบบ

พืน้เมือง พร้อมเสริฟกบัน ้าจ้ิมรสเดด็และเคร่ืองด่ืมบนรถ 

วนัแรกของการเดินทาง  จุดนัดหมาย - อุทยานแห่งชาตอิอบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - แม่ฮ่องสอน      B / L / D 



 
 

 

 
09:00 น. พาท่านชมสถานท่ีน่าเท่ียวท่ีธรรมชาติสร้างสรรค ์อุทยานแห่งชาติออบหลวง หรือหน้าผาจูบกนั เป็นช่อง

แคบเขาขาดท่ีมีหน้าผาหินขนาบล าน ้ า ท าให้เกิดหุบผาลึก ธรรมชาติได้สร้างสรรความน่าพิศวงให้กับ

แผน่ดินส่วนน้ีอยา่งมหศัจรรย ์

 
10:30 น. พาท่านแวะถ่ายรูปผอ่นคลายจากอาการมึนโคง้กนัท่ี สวนสนบ่อแก้ว ป่าสนท่ีเรียงรายเป็นทิวแถวทอดยาวสุด

สวนเป็นพื้นท่ีทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่างๆท่ีกรมอุทยานแห่งชาติฯน าพนัธ์ุมาจากต่างประเทศเพื่อทดลอง

หาพนัธ์ุท่ีเหมาะสมมาเป็นไมเ้บิกน าเพื่อปลูกบนป่าเส่ือมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ 

11:30 น. ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านมุ่งหนา้สู่ จ.แม่ฮ่องสอน 

13:00 น. บริการอาหารกลางวนั (2) ร้านอาหารอนิทิรา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

18:00 น. บริการอาหารเยน็ (3) ร้านอาหารใบเฟิร์น อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 
20:30 น. น าท่าน Check In เขา้ท่ีพกั โรงแรมระดับมาตรฐานในเมืองแม่ฮ่องสอน 
  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

07:00 น.  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ท่ีแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเชา้ (4) ห้องอาหารของโรงแรม 
 Check Out คืนกญุแจ พร้อมน าสมัภาระข้ึนรถ 

วนัที่สองของการเดนิทาง  วดัพระธาตุดอยกองมู - สะพานซูตองเป้ - ถ า้ปลา - ปาย - หมู่บ้านสันติชล - 

วดัพระธาตุแม่เยน็ - ถนนคนเดนิปาย               B / L / D 



 
 

 

 
08:30 น. พาท่านไหวพ้ระขอพรวดัศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของชาวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกนัท่ี วัดพระธาตุดอยกองมู เดิม

มีช่ือเรียกว่า วดัปลายดอยประกอบ จากวดัพระธาตุดอยกองมูน้ีสามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตวั
เมืองแม่ฮ่องสอนไดอ้ยา่งชดัเจนและสวยงามมาก 

 
10:00 น. พาท่านเดินชม สะพานซูตองเป้ ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นสะพานไมซ่ึ้งกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ี

นิยมอีกแห่งหน่ึง ซูตองเป้ เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานส าเร็จ หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้ว
อธิษฐานขอความความส าเร็จใดๆ กจ็ะพบกบัความสมหวงั 

 
11:30 น. พาท่านชม ถ า้ปลา ตั้งอยูท่ี่อุทยานแห่งชาติถ ้าปลา-น ้าตกผาเส่ือ บริเวณโดยรอบเป็นล าธารและป่าเขา ถ ้าปลา

ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขามีลกัษณะเป็นแอ่งน ้าขนาดใหญ่ กวา้งประมาณ 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ภายในแอ่งน ้ามีน ้ า
ไหลออกจากถ ้าใตภู้เขาอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสถานท่ีท่ีมีความพิเศษ แตกต่างไปจากสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ 
เน่ืองจากวา่ภายในถ ้ามีความมหศัจรรยอ์ยูอ่ยา่งหน่ึง ก็คือ บรรดาหมู่ปลาจ านวนมากท่ีมาอยูอ่าศยัในถ ้าแห่งน้ี
น่ีเอง 

13:30 น. บริการอาหารกลางวนั (5) ร้านบ้านแก้วโมรา อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
14:30 น. ไดเ้วลาพอสมควรออกเดินทางสู่ อ.ปาย 



 
 

 

 
15:30 น. พาท่านเท่ียวชม หมู่บ้านสันติชล เป็นชุมชนท่องเท่ียวท่ีน าเสนอเอกลกัษณ์วฒันธรรมของชาวจีนยนูนานอนั

เป็นรากฐานของชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียว และยงัใชกิ้จกรรมท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือของการพฒันา
ชุมชน ไปพร้อมกนัทั้งดา้นการฟ้ืนฟูอนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรมจีนยนูนาน การพฒันาอาชีพ ท่ีส่งเสริม
ชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชุมชน 

 
17:00 น. พาท่านไหวพ้ระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลยามเชา้กนัท่ี วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปายมา

นาน บริเวณวดัเงียบสงบ ร่มร่ืน มีจุดเด่นอยูท่ี่ พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยูบ่นภูเขามองเห็นไดช้ดัจากตวั 
อ.ปาย แลว้ท่ีน่ียงัยงัเป็นท่ีนิยมในการชมวิวทิวทศัน์เพราสามารถเห็นตวัเมืองปายไดท้ั้งหมด 

 
18:30 น. บริการอาหารเยน็ (6) ร้านอาหารบ้านปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
  หลงัจากนั้นใหท่้านอิสระเดินเล่น Shopping กนัท่ี ถนนคนเดนิปาย ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้เป็นแหล่งรวบรวม

ของกิน ของฝาก สินคา้ทอ้งถ่ิน สินคา้แฮนดเ์มด หรือท่ีระลึกน่ารักๆไวอ้ยา่งมากมาย 
20:00 น. ไดเ้วลาพอสมควรน าท่าน Check In เขา้ท่ีพกั Pai My Guest Resort หรือเทียบเท่า 
  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 



 
 

 

 
05:00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้น าท่านเดินทางไปชมทะเลหมอก ทะเลหมอกหยุนไหล ห่างจากหมู่บา้นสนัติชล ประมาณ 

1.6 กิโลเมตร เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ึนท่ีสวยงามของอ าเภอปาย ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียว สามารถมองเห็นทะเลหมอกท่ีถูกรายลอ้มไปดว้ยทิวเขานอ้ยใหญ่ และทศันียภาพบา้นเรือนของ
เมืองปายท่ีถูกปกคลุมดว้ยสายหมอก 

07:00 น. บริการอาหารเชา้ (7) ห้องอาหารของโรงแรม 
 Check Out คืนกญุแจ พร้อมน าสมัภาระข้ึนรถ 

 
08:30 น.  พาท่านอิสระถ่ายรูป จิบกาแฟกันท่ี Coffee In Love ร้านกาแฟสวยเก๋บนยอดเขาท่ีสามารถด่ืมด ่ ากับ

บรรยากาศวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้าน ใครมาเท่ียวก็มกัจะตอ้งแวะ
มาถ่ายรูป เพราะกลายเป็นจุดนดัพบท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งแวะมาเกบ็ภาพประทบัใจกนัทุกปี 

 

วนัที่สามของการเดินทาง ทะเลหมอกหยุนไหล - Coffee In Love - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - เชียงใหม่ - 

เดนิทางกลบั       B / L / - 



 
 

 

09:30 น. ไดเ้วลาพอสมควรเดินทางกลบั จ.เชียงใหม่ ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบั สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้าง
ข้ึนในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี2 ขณะท่ีญ่ีปุ่นมีเรืองอ านาจอยูใ่นประเทศไทย โดยมีวตัถประสงคเ์พื่อใชเ้ป็น
เส้นทางล าเลียงก าลงัพลและอาวธุสู่พม่าเช่น เดียวกนักบัสะพานขา้มแม่น ้าแคว 

12:00 น. บริการอาหารกลางวนั (7) บ้านสวนชมจันทร์ 

 
14:00 น. พาท่านเลือกซ้ือของฝากกนัท่ี วนัสนันท์ ร้านขายของฝากจากเชียงใหม่เจา้เก่าเขามีทุกส่ิงตั้งแต่ของกินทั้ง

หนักเบา อาทิ ไส้อัว่ หมูยอ แคบหมู น ้ าพริกต่างๆ ผลไมแ้ปรรูป กาละแม แหนม ของใช้ของท่ีระลึกผา้

พื้นเมือง ทั้งจากผูผ้ลิตเจา้ดงัทัว่เชียงใหม่และเขาท าเอง 

15:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้ท่าน Check In โหลดกระเป๋าสัมภาระ และโบกมืออ าลาทีมงานดว้ย
รอยยิม้และความประทบัใจ 

.......... น. บินลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.......... เท่ียวบินท่ี.......... 

.......... น. เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวสัดิภาพปลอดภยั ขอบพระคุณทุกท่านท่ีเลือกเดินทางกบัเรา 
 

 
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้โดยค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย

ของท่านเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

อตัราค่าบริการ 8 ท่าน 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ พกัเดี่ยว 

วนัน้ี - 31 ม.ค. 2565 6,500.- 1,500.- 

***เดนิทางช่วง 24 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565 และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ จ่ายเพิม่ท่านละ 1,000 บาท*** 

 

หมายเหตุ 

ราคาเด็ก (1) อาย ุ3-6 ปี คิด 50%  (2) อาย ุ7-11 ปี คิด 70%  (3) อาย ุ12 ปีข้ึนไปคิดราคาผูใ้หญ่ 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับชาวต่างชาติ 
 ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ / เชียงใหม่-กรุงเทพฯ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 
 ทิปไกดแ์ละคนขบั 300 บาท/ท่าน 

 
อตัรานีร้วม 

✓ รถตูป้รับอากาศVIP รวมค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ตลอด3วนั2คืน 
✓ อาหารและเคร่ืองด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 
✓ อาหารวา่ง, น ้าด่ืม และผา้เยน็ ระหวา่งการเดินทาง 
✓ เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
✓ ค่าธรรมเนียมน าเท่ียวชมสถาน ท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าพาหนะทอ้งถ่ินข้ึนสถานท่ีเท่ียวต่างๆ 



 
 

 

✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม ์

 

***ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง กรุณาสอบถามทุกคร้ังก่อนท าการจอง*** 
 


