
 
 

 

ท่องเมืองหมอกสามฤดู แม่ฮ่องสอน ปาย 3วนั 2คืน  
บินสายการบินไทยสมายล์ จ่ายแค่ 6,599 บาท 

05.30 น. น ำท่ำน Check In โหลดกระเป๋ำสัมภำระกนัท่ีเคำน์เตอร์สำยกำรบินไทยสมำย  
07.25 น. เหิรฟ้ำสู่เชียงใหม่ เท่ียวบินท่ี WE 102  

08.45 น. คณะเดินทำงถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมให้กำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกโดยเจ้ำหน้ำท่ีของ

บริษัทฯ ***ตรวจวัดอุณภูมิและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนขึน้รถ 

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



 
 

 

09:00 น. ออกเดินทำงจำกจุดนัดหมำยโดยรถตู้ปรับอำกำศVIP พร้อมบริกำรอำหำรเช้ำ (1) ข้าวเหนียวหมูแบบ

พื้นเมือง พร้อมเสริฟกบัน ้ำจ้ิมรสเด็ดและเคร่ืองด่ืมบนรถ 

 
10:00 น. พำท่ำนชมสถำนท่ีน่ำเท่ียวท่ีธรรมชำติสร้ำงสรรค์ อุทยานแห่งชาติออบหลวง หรือหน้ำผำจูบกัน เป็นช่อง

แคบเขำขำดท่ีมีหน้ำผำหินขนำบล ำน ้ ำ ท ำให้เกิดหุบผำลึก ธรรมชำติได้สร้ำงสรรควำมน่ำพิศวงให้กับ

แผน่ดินส่วนน้ีอยำ่งมหศัจรรย ์

 
11:00 น. พำท่ำนแวะถ่ำยรูปผอ่นคลำยจำกอำกำรมึนโคง้กนัท่ี สวนสนบ่อแก้ว ป่ำสนท่ีเรียงรำยเป็นทิวแถวทอดยำวสุด

สวนเป็นพื้นท่ีทดลองปลูกสนภูเขำชนิดต่ำงๆท่ีกรมอุทยำนแห่งชำติฯน ำพนัธุ์มำจำกต่ำงประเทศเพื่อทดลอง

หำพนัธุ์ท่ีเหมำะสมมำเป็นไมเ้บิกน ำเพื่อปลูกบนป่ำเส่ือมโทรมบนดอยทำงภำคเหนือ 

11:30 น. ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำนมุ่งหนำ้สู่ จ.แม่ฮ่องสอน 

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

18:00 น. บริกำรอำหำรเยน็ (3) ร้านอาหารใบเฟิร์น อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 
20:30 น. น ำท่ำน Check In เขำ้ท่ีพกั โรงแรมระดับมาตรฐานในเมืองแม่ฮ่องสอน 
  พกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
 
 
 



 
 

 

07:00 น.  อรุณสวสัด์ิยำมเชำ้ท่ีแสนสดใส พร้อมบริกำรอำหำรเชำ้ (4) ห้องอาหารของโรงแรม 
 Check Out คืนกุญแจ พร้อมน ำสัมภำระขึ้นรถ 

 
08:30 น. พำท่ำนไหวพ้ระขอพรวดัศกัด์ิสิทธ์ิคู่บำ้นคู่เมืองของชำวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกนัท่ี วัดพระธาตุดอยกองมู เดิม

มีช่ือเรียกว่ำ วดัปลำยดอยประกอบ จำกวดัพระธำตุดอยกองมูน้ีสำมำรถมองเห็นภูมิประเทศและสภำพตวั
เมืองแม่ฮ่องสอนไดอ้ยำ่งชดัเจนและสวยงำมมำก 

 
10:00 น. พำท่ำนเดินชม สะพานซูตองเป้ ยำวประมำณ 500 เมตร เป็นสะพำนไมซ่ึ้งกลำยเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ี

นิยมอีกแห่งหน่ึง ซูตองเป้ เป็นภำษำไทใหญ่แปลว่ำ อธิษฐำนส ำเร็จ หำกได้มำยืนอยู่กลำงสะพำนแล้ว
อธิษฐำนขอควำมควำมส ำเร็จใดๆ ก็จะพบกบัควำมสมหวงั 

 
11:30 น. พำท่ำนชม ถ า้ปลา ตั้งอยู่ท่ีอุทยำนแห่งชำติถ ้ำปลำ-น ้ ำตกผำเส่ือ บริเวณโดยรอบเป็นล ำธำรและป่ำเขำ ถ ้ำปลำ

ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขำมีลกัษณะเป็นแอ่งน ้ ำขนำดใหญ่ กวำ้งประมำณ 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ภำยในแอ่งน ้ ำมีน ้ ำ

วันท่ีสองของการเดินทาง  วัดพระธาตุดอยกองมู - สะพานซูตองเป้ - ถ า้ปลา - ปาย - หมู่บ้านสันติชล - 

วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย               B / L / D 



 
 

 

ไหลออกจำกถ ้ำใตภู้เขำอยู่ตลอดเวลำ จึงเป็นสถำนท่ีท่ีมีควำมพิเศษ แตกต่ำงไปจำกสถำนท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ 
เน่ืองจำกว่ำภำยในถ ้ำมีควำมมหศัจรรยอ์ยูอ่ยำ่งหน่ึง ก็คือ บรรดำหมู่ปลำจ ำนวนมำกท่ีมำอยู่อำศยัในถ ้ำแห่งน้ี
น่ีเอง 

13:30 น. บริกำรอำหำรกลำงวนั (5) ร้านบ้านแก้วโมรา อ.ปำงมะผำ้ จ.แม่ฮ่องสอน 
14:30 น. ไดเ้วลำพอสมควรออกเดินทำงสู่ อ.ปาย 

 
15:30 น. พำท่ำนเท่ียวชม หมู่บ้านสันติชล เป็นชุมชนท่องเท่ียวท่ีน ำเสนอเอกลกัษณ์วฒันธรรมของชำวจีนยูนนำนอนั

เป็นรำกฐำนของชุมชนมำเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียว และยงัใชกิ้จกรรมท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือของกำรพฒันำ
ชุมชน ไปพร้อมกนัทั้งดำ้นกำรฟ้ืนฟูอนุรักษ์และสืบสำนวฒันธรรมจีนยูนนำน กำรพฒันำอำชีพ ท่ีส่งเสริม
ชีวิตควำมเป็นอยูข่องคนในชุมชน 

 
17:00 น. พำท่ำนไหวพ้ระขอพรเพื่อควำมเป็นสิริมงคลยำมเชำ้กนัท่ี วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปำยมำ

นำน บริเวณวดัเงียบสงบ ร่มร่ืน มีจุดเด่นอยูท่ี่ พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขำมองเห็นไดช้ดัจำกตวั 
อ.ปำย แลว้ท่ีน่ียงัยงัเป็นท่ีนิยมในกำรชมวิวทิวทศัน์เพรำสำมำรถเห็นตวัเมืองปำยไดท้ั้งหมด 

 



 
 

 

18:30 น. บริกำรอำหำรเยน็ (6) ร้านอาหารบ้านปาย อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน 
  หลงัจำกนั้นใหท้่ำนอิสระเดินเล่น Shopping กนัท่ี ถนนคนเดินปาย ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้เป็นแหล่งรวบรวม

ของกิน ของฝำก สินคำ้ทอ้งถ่ิน สินคำ้แฮนดเ์มด หรือท่ีระลึกน่ำรักๆไวอ้ยำ่งมำกมำย 
20:00 น. ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำน Check In เขำ้ท่ีพกั Pai My Guest Resort หรือเทียบเท่า 
  พกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

 
05:00 น. อรุณสวสัด์ิยำมเชำ้น ำท่ำนเดินทำงไปชมทะเลหมอก ทะเลหมอกหยุนไหล ห่ำงจำกหมู่บำ้นสันติชล ประมำณ 

1.6 กิโลเมตร เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอำทิตย์ขึ้ นท่ีสวยงำมของอ ำเภอปำย ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียว สำมำรถมองเห็นทะเลหมอกท่ีถูกรำยลอ้มไปดว้ยทิวเขำนอ้ยใหญ่ และทศันียภำพบำ้นเรือนของ
เมืองปำยท่ีถูกปกคลุมดว้ยสำยหมอก 

07:00 น. บริกำรอำหำรเชำ้ (7) ห้องอาหารของโรงแรม 
 Check Out คืนกุญแจ พร้อมน ำสัมภำระขึ้นรถ 

 
08:30 น.  พำท่ำนอิสระถ่ำยรูป จิบกำแฟกันท่ี Coffee In Love ร้ำนกำแฟสวยเก๋บนยอดเขำท่ีสำมำรถด่ืมด ่ ำกับ

บรรยำกำศวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำม ท่ำมกลำงควำมโรแมนติกของกำรตกแต่งร้ำน ใครมำเท่ียวก็มกัจะตอ้งแวะ
มำถ่ำยรูป เพรำะกลำยเป็นจุดนดัพบท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งแวะมำเก็บภำพประทบัใจกนัทุกปี 

วันท่ีสามของการเดินทาง ทะเลหมอกหยุนไหล - Coffee In Love - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - เชียงใหม่ - 

เดินทางกลบั       B / L / - 



 
 

 

 
09:30 น. ไดเ้วลำพอสมควรเดินทำงกลบั จ.เชียงใหม่ ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดพ้บกบั สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้ำง

ขึ้นในสมยัสงครำมโลกคร้ังท่ี2 ขณะท่ีญ่ีปุ่ นมีเรืองอ ำนำจอยู่ในประเทศไทย โดยมีวตัถประสงค์เพื่อใช้เป็น
เส้นทำงล ำเลียงก ำลงัพลและอำวุธสู่พม่ำเช่น เดียวกนักบัสะพำนขำ้มแม่น ้ำแคว 

12:30 น. บริกำรอำหำรกลำงวนั (7) บ้านสวนชมจันทร์ 

 
14:00 น. พำท่ำนเลือกซ้ือของฝำกกนัท่ี วนัสนันท์ ร้ำนขำยของฝำกจำกเชียงใหม่เจำ้เก่ำเขำมีทุกส่ิงตั้งแต่ของกินทั้ง

หนักเบำ อำทิ ไส้อัว่ หมูยอ แคบหมู น ้ ำพริกต่ำงๆ ผลไม้แปรรูป กำละแม แหนม ของใช้ของท่ีระลึกผำ้

พื้นเมือง ทั้งจำกผูผ้ลิตเจำ้ดงัทัว่เชียงใหม่และเขำท ำเอง 

  

 

 

 

 

16.00 น. น ำท่ำนชม วดัอุโมงค์ ที่นี่สร้ำงขึ้นในสมัยพญำมังรำยรำวๆ ปี พ.ศ.1839 สร้ำงมำประมำณ 700 กว่ำปี

แล้ว ต่อมำพญำกือนำ ทรงสร้ำงอุโมงค์ขึ้ นที่นี่ เพื่อให้พระมหำเถระจันทร์ ใช้เป็นที่วิปัสสนำกรรมฐำน 

ก ำแพงภำยในจึงเป็นหลำยช่องทำงเดินทะลุกันได้ รวมถึงยังมีภำพวำดจิตรกรรมผำผนังที่มีควำมเก่ำแก่อยู่

ภำยในอุโมงค์อกีด้วย นักท่องเที่ยวจึงมักมำเดินชมควำมสวยงำมภำยในอุโมงค์ของที่วัด 

17.00 น. พำท่ำนไหว้พระขอพรกันที่ วดัพระธาตุดอยค า แต่เดิมชื่อ วดัสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสยีงด้ำนกำร

ขอพร บนบำน และเป็นวัดที่อำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,300 ปี ตั้งอยู่ด้ำนหลังอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ บนวัดพระ



 
 

 

ธำตุดอยค ำ มีจุดชมวิวที่สำมำรถมองเห็น วิวทิวทศันร์อบเมืองเชียงใหม่ นอกจำกนี้ ยำมค ่ำคืนเมื่อมองขึ้น

ไปบนพระธำตุดอยค ำจะเหน็องค์พระธำตุเหลืองอร่ำมสว่ำงไสว 

19:00 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้ท่ำน Check In โหลดกระเป๋ำสัมภำระ และโบกมืออ ำลำทีมงำนดว้ย
รอยยิม้และควำมประทบัใจ 

21.20 น. บินลดัฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Smile เท่ียวบินท่ี WE121 
22.40 น. เดินทำงถึงจุดหมำยปลำยทำงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภำพปลอดภยั ขอบพระคุณทุกท่ำน 
 

 
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมท้ังนี้โดยค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย

ของท่านเป็นส าคัญ 

 

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามทุกคร้ังก่อนท าการจอง*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

อตัราค่าบริการ 8 ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 
ราคาทัวร์เท่ียวไทย 

จ่ายแค่  
พกัเดี่ยว 

วันนี ้- 31 ม.ค. 2565 10,999.- 6,599.- 1,500.- 

***เดินทางช่วง 24 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จ่ายเพิม่ท่านละ 1,000 บาท*** 

หมายเหตุ 

รำคำเด็ก (1) อำย ุ3-6 ปี คิด 50%  (2) อำย ุ7-11 ปี คิด 70%  (3) อำย ุ12 ปีขึ้นไปคิดรำคำผูใ้หญ่ 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมสถำนท่ีท่องเท่ียวส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
 ค่ำเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั 
 ทิปไกดแ์ละคนขบั 300 บำท/ท่ำน 

อตัรานีร้วม 

✓ รถตูป้รับอำกำศVIP รวมค่ำน ้ำมนัเช้ือเพลิง ตลอด 3 วนั 2 คืน 
✓ ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ / เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 
✓ อำหำรและเคร่ืองด่ืม ตำมท่ีระบุในรำยกำร 
✓ อำหำรวำ่ง, น ้ำด่ืม และผำ้เยน็ ระหวำ่งกำรเดินทำง 
✓ เจำ้หนำ้ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวก ตลอดกำรเดินทำง 
✓ ค่ำโรงแรมท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่ำน) 
✓ ค่ำธรรมเนียมน ำเท่ียวชมสถำน ท่ีระบุในรำยกำร 
✓ ค่ำพำหนะทอ้งถ่ินขึ้นสถำนท่ีเท่ียวต่ำงๆ 
✓ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 
✓ ค่ำประกนัอุบติัเหตุเดินทำงท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำลท่ำนละ 500,000 บำท ตำมกรมธรรม์ 


