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ทุ่งบวัตอง-แม่ฮ่องสอน–ปาย  

3 วนั 2 คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมล.์.แบบกนิด.ี.อยูด่.ี.มีมคัคเุทศกด์แูล  

พกั..อมิพเีรยีล ธารา แมฮ่อ่งสอน 1 คนื / ปาย 1 คนื 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - เชียงใหม ่- ออบหลวง–สวนสนบอ่แกว้-ทุง่บวัตอง –  

 พระธาตดุอยกองม ู– ถนนคนเดนิ - วดัจองกลาง - จองค า  

 

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  เคาเตอร์ D     

สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ Consortium..คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความ

สะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง 

07.55 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินที่ WE 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUR CODE : JG-NTH-CTP 
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09.15 น. น าคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทาง  

จอมทอง - ฮอด - แม่สะเรียง ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1)  

พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ถึงอ าเภอฮอดแวะออบหลวง ชม แกรนด์แคนย่อนสยาม และ 

สวนสนบ่อแก้ว สวนสนสามใบทีป่ลูกเรียงรายอย่างงดงาม 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารอนิทริา (2)อ.แมส่ะเรยีง 

บ่าย น าทุกท่านเดินทางไป ทุ่งบัวตอง ดอยแมอ่คูอ ดอยแมอ่คูอ อยู่ในเขต อ.ขุนยวม ทุ่งบัว

ตองจะบานสะพรั่งช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  โดยจะบานเต็มท้องทุ่งเหลืองอร่าม  

ต้อนรับทุกสายตาที่มาเยือน  

 

 

 

16.00 น. น าท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต  

อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุ

ดอยกองม ู  และชมทศันียภาพอันงดงามของเมือง

สามหมอกจากมุมสูงกนัตามอัธยาศัย   

ค่ า   บรกิารอาหารค่ า ณ รา้นอาหารใบเฟริน์ (3) 

จากนั้นน าชม วัดจองกลางจองค า เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน 

เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะทาง

ชาติพันธุแ์ละถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา น าท่าน Check in 

เข้าที่พัก 
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ที่พัก อิมพีเรียลธารา หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง สะพานซตูองเป ้– ลไีวนร์กัษไ์ทย – จา่โบ ๋– พระธาตแุมเ่ยน็               

  หมูบ่า้นสันตชิล – ถนนคนเดนิปาย 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (4) หลงัอาหารน าทา่น 

เดินทางสู ่สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 

2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานส าเร็จ ซึ่งมีความ

เชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอ ความส าเร็จใด ๆ ก็จะพบกับ

ความสมหวัง เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุ

สงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว 

ข้ามผ่านทุ่งนา และแม่น้ าสายเล็ก ๆ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้

ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น น าชม 

ลีไวน์รักไทยรีสอร์ท มนต์เสน่ห์ไร่ชาและขุนเขา บ้านดินออกแบบเป็นบ้านสไตล์จีน

ผสมผสานกับล้านนา 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ลไีวนร์กัษไ์ทย ไรช่าชมุชนคนจนียนูาน (5) 

บา่ย เดินทางต่อสู่   ชมุชนบา้นจา่โบ ่   ชื่อของชมุชน

ชาวเขาแห่งหนึ่งบนดอยสูง อ.ปางมะผ้า  

จ.แม่ฮ่องสอน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ 

ที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากห้วยยาว  
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น าโดย นายจ่าโบ ่ไพรเนติธรรม เลยเป็นที่มาของชื่อชุมชนแห่งนี้ แวะ จดุชมววิกิว่ลม 

เบ้ืองหน้าเป็นภูเขาสลบัซับซ้อน ก่อนเดินทางสู ่พระธาตแุมเ่ยน็ พระธาตุคู่เมืองปาย 

สมควรแก่เวลาน าชม หมูบ่า้นสนัตชิล หมูบ่้านคนจีนยูนาน ที่สร้างขึ้นจากดินเหนียว

ทั้งหลัง  
 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารชาล ีแอนด ์เลก็ (6)  หลังอาหารอิสระให้ท่าน

เดินช้อปปิ้ง ถนนคนเดนิปาย สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทาง 

เข้าสู่ทีพัก 

ที่พัก เบลวลิลา่ ปาย หรือเทียบเท่า  

  

 

 

 

 

วนัทีส่าม ชมทะเลหมอกหยนุไหล – วดัน้ าฮ ู– สะพานปาย – รา้นกาแฟ 

  Coffee in Love – วดัอโุมงค ์- จงัเกิล้เดอะคาเฟ ่บา้นถวาย - กรงุเทพฯ 

 

05.45 น. โปรแกรมตืน่เชา้ นัง่รถขึน้ไปชมอาทติยข์ึน้และชมทะเล

หมอก ณ จดุชมววิหยนุไหล หลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว

กลับที่พัก 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7) 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัน้ าฮ ูสักการะหลวงพ่ออุน่เมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปายที่

เคารพและศักดิ์สทิธิ์แวะชม สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างโดยสงครามโลกครั้งที ่2 

เหมือนสะพานข้ามแมน่้ าแควแวะถ่ายรูปชมรา้นกาแฟ COFFEE IN LOVE ท่ีมี

ชื่อเสียงจากการถ่ายละคร แวะถ่ายรูป สะพานประวตัิศาสตร์ปาย  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารปลาเผาผกัสด (8) 

บ่าย น าชม วัดอโุมงค ์หรือ สวนพุทธธรรม โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 

ปี สร้างขึ้นในสมัยพญามังราย ต่อมาพญากือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระมหา

เถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสานากรรมฐาน ก าแพงภายในและใต้พระเจดีย์ศิลปะพุทธ

แบบลังกาวงศ์เป็นอุโมงค์หลายช่องทางเดินทะลุกันได้ ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่

มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์จากนั้นเดินทางสู่ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้าน

ถวาย ร้านกาแฟอาหารและเครื่องดื่มสุดฮิต วิวหลักล้าน 

 

 

 

 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วนสันนัท์ ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว 

แหนม น้ าพรกิหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย พร้อมอิสระอาหารเย็นตาม

อัธยาศัยก่อนน าท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ 

20.50 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิไทยสไมล ์ 

เท่ียวบินที ่WE 121  

22.10 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเปน็ส าคญั 

วนัเดนิทาง แถวที ่1 หลงัคนขบั แถวที ่2 แถวกลาง แถวหลงัสดุ 

14 - 16  พฤศจกิายน 2563 11,990. -บาท 11,790.บาท 11,490. -บาท 

19 - 21  พฤศจกิายน 2563 11,990. -บาท 11,790.บาท 11,490. -บาท 

28 - 30  พฤศจกิายน 2563 12,490. -บาท 12,290.บาท 11,990. -บาท 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

     คา่ตัว๋เครือ่งบนิสายการบนิไทยสไมล ์พรอ้มน า้หนกั 20 ก.ก 

     คา่ รถตูป้รับอากาศ วไีอพ ีบรกิารตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทีพ่ักอมิพเีรยีล แมฮ่อ่งสอน 1 คนื / เบลวลิลา่ปาย จํานวน 1 คนื(หอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่ธรรมเนยีมอทุยาน และคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่อาหารเลศิรส จํานวน 8 มือ้  

 คา่ไกดท์อ้งถิน่นําเทีย่ว  

 คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ตอ่ทา่น(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่ง ๆอาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืจากรายการ ฯลฯ 

   คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

   คา่ทรปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 บาทตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

เง ือ่นไขการจอง 

 มดัจํา 4,000 บาท ณ วันจอง ภายใน กอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 ชาํระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ภายใน กอ่นเดนิทาง 10 วนั 

การยกเลกิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะคดิคา่ธรรมเนยีม หากมกีารยกเลกิและเปลีย่นแปลงตา่งๆ จาก

ทา่นดงัตอ่ไปนี ้

 คา่ธรรมเนยีม 50% หากยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง ภายใน 30 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีม 70% หากยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง ภายใน 21 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีม 100% หากยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง ภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 หรอืแตล่ะแหง่อาจมขีอ้กําหนดทีแ่ตกตา่งกนั กรณุาเชค็อกีครัง้ 

ต ัว๋เครือ่งบนิ : จะมขีอ้กําหนดและเงือ่นไขเฉพาะของแตล่ะสายการบนิ 

หมายเหต ุ: บรษัิท อบาคสัทราเวลิเซอรว์สิ จํากดั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) 

เป็นเพยีงตวัแทนจัดนําเทีย่วเพือ่จัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร และพาหนะเดนิทาง เชน่เครือ่งบนิ , 

รถ , เรอื ฯลฯ เพือ่อํานวยความสะดวกสบายในการเดนิทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถทีจ่ะรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากอนัเกดิจาการนัดหยดุงาน ความลา่ชา้ของ พาหนะเดนิทาง อบุตัเิหต ุภยั

ธรรมชาตแิละอืน่ๆ ระหวา่งการทอ่งเทีย่วทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

 บรษัิทฯ จะทําหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ โรงแรมหรอืบรษัิท

ขนสง่เมือ่เกดิการสญูหยของสมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตไ่มรั่บผดิชอบตอ่การสญูเสยีดงักลา่ว 

 
ส ารองทีน่ ัง่ไดท้ ี ่

บรษิทั อบาคสั ทราเวลิ เซอรว์สิ จ ากดั 

โทร. 0-2538-2287 (5 สาย) มอืถอื 081-816-5150 

แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทัวร)์, 0-2931-0078 (แผนกตัว๋) 
E-MAIL : abacus@goholidaynow.com 

FB : Abacus Travel Service LINE : @abacustravel 
 

mailto:abacus@goholidaynow.com

