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เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย  

3 วัน 2 คืน 
เดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมล.์.แบบกินด.ี.อยู่ด.ี.มมีคัคุเทศก์ดูแล  

พัก..อมิพเีรยีล ธารา แม่ฮอ่งสอน 1 คืน / ปาย 1 คืน 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - เชยีงใหม ่- ปาย – กะเหรีย่งคอยาว -สะพานซูตองเป ้

              พระธาตดุอยกองม ู– ถนนคนเดนิ - วดัจองกลาง - จองคาํ  

06.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ    เคาเตอร์ D สายการบินไทยสไมล์  เจ้าหน้าที่ 

Consortium..คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระในการเดินทาง 

07.55 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE121 

 

 

 

 

 

09.15 น. นําคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทาง ปาย - แม่มาลัย - แม่

ฮองสอน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ระหว่างการเดินทาง

แวะพักอริยบทและถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารชาล ี& เลก็ (2)อ.ปาย 

บ่าย นําทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นําท่านสู่ท่าเทียบเรือบ้านท่าเดื่อ สวมชูชีพพร้อมลงเรือ

เดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว “บ้านในสอย”เป็นกะเหรี่ยง

คอยาวที่อพยพมาจากบ้านน้ําเพียงดิน บ้านในสอยเป็นชุมชน

กะเหรี่ยงขนาดใหญ่พอๆ กับที่บ้านน้ํา เพียงดินมีวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่คล้ายกัน ต้ังบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา มีลําห้วยไหลผ่าน 

TOUR CODE : JG-NTH2-CTG 
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17.00 น. เดินทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาว

ที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร 

เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสําเร็จ ซึ่งมีความเช่ือกัน

ว่ า ห า ก ไ ด้ ม า ยื น อ ยู่ ก ล า ง ส ะพ า น แล้ ว อ ธิ ษ ฐ า น ข อ 

ความสําเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็นสะพานที่เกิด

จากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์

และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพ้ืนสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว ข้ามผ่านทุ่งนา และ

แม่น้ําสายเล็ก ๆ เพ่ือให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านได้

สะดวกขึ้น  

18.00 น. นําท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองม ูอยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุ

ดอยกองมู   และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอก

จากมุมสูงกันตามอัธยาศัย   

ค่าํ   บรกิารอาหารค่าํ ณ รา้นอาหารใบเฟริน์ (3) 

จากนั้นนําชม วัดจองกลางจองคํา เปรียบเสมือนวัดแฝด 

ต้ังอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะทาง

ชาติพันธ์ุและถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นําท่าน Check in เข้าที่พัก 

ที่พัก อิมพเีรยีลธารา หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่สอง  ปางอุง๋ – หมู่บา้นรกัไทย – ถ้ําน้าํลอด – พระธาตแุมเ่ยน็ หมูบ่า้นสนัติชล –  

  ถนนคนเดนิปาย 

 

04.30 น      เดินทางสู่ ปางอุง๋ ชมอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงสัมผสัคลื่นทะเลหมอก และชมพระอาทิตย์ 

  ขึ้นอันงดงามที่สะท้อนผืนนํ้าเป็นลําแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี... จากนั้นนําท่านสัมผัสวิถีชีวิต 

  ชาวจีนยูนาน ชิมชา บา้นรกัไทย.. บริการอาหารเช้า(4) ณ รา้นอาหารบา้นรกัไทย อิ่มอร่อย 

นําคณะเดินทางต่อสู่ ถ้ําปลา อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน อิสระให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับฝูงปลา 

พวงนับแสน ๆ ตัว เดินทางสู่ ถ้าํน้าํลอด 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ หอ้งอาหาร (5) 

บ่าย เดินทางต่อสู่ ถ้ําน้ําลอด  หนึ่งใน  Unseen in Thailand ให้

ท่านได้ชมถ้ําที่สวยงาม      อาทิเช่น ถ้ําเสาหินหลวง,ถ้ําตุ๊กตา 

เข้าไปชมหินงอกหินย้อย      พร้อมชมเสาหินลักษณะคล้ายกับ

ตุ๊กตา  ต้ังเรียงรายอยู่ภายในถ้ํา นั่งแพล่องไปตามลําน้ําสู่  ถ้ําผี

แมน ที่ชาวต่างชาติชอบเดินทางมาท่องเที่ยวที่ถ้ํานี้ สมควรแก่

เวลานําคณะเดินทางสู่ อ.ปาย   แวะ จุดชมวิวกิ่วลม เบื้องหน้า

เป็นภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นชมอาทิตย์อัสดงตกดิน ณ พระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย นําชม 

หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านคนจีนยูนาน ที่สร้างขึ้นจากดินเหนียวทั้งหลัง สมควรแก่เวลานําคณะเดิน

ทางเข้าสู่ที่พัก เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก 
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ค่าํ  บรกิารอาหารค่าํ ณ รา้นอาหารชาล ีแอนด ์เลก็ (6)  หลังอาหารอิสระให้ท่านเดิน 

ช้อปปิ้ง ถนนคนเดนิปาย สมควรแก่เวลานําคณะเดนิทางเข้าสู่ทีพัก 

 

 

 

         

 

 

                             ที่พัก เบลวลิลา่ ปาย หรือเทียบเท่า  

  

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ชมทะเลหมอกหยนุไหล – วดัน้าํฮ ู– สะพานปาย – รา้นกาแฟ 

  Coffee in Love  – วดัอโุมงค ์- จงัเกิล้เดอะคาเฟ ่บา้นถวาย - กรงุเทพฯ 

 

05.45 น.  โปรแกรมตื่นเช้า นั่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ 

จุดชมววิหยนุไหล หลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พักบริการอาหาร

เช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7) 

08.30 น. นําท่านเดินทางสู่ วัดน้ําฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูป

คู่บ้านคู่เมืองปายที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์แวะถ่ายรูปชมร้านกาแฟ 

COFFEE IN LOVE ที่มีช่ือเสียงจากการถ่ายละคร แวะถ่ายรูป สะพานประวตัศิาสตร์ปาย สร้างโดย

สงครามโลกครั้งที่ 2 เหมือนสะพานข้ามแม่นํ้าแคว 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (8) 

บ่าย นําชม วัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี สร้างขึ้น

ในสมัยพญามังราย ต่อมาพญากือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพ่ือให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่

วิปัสสานากรรมฐาน กําแพงภายในและใต้พระเจดีย์ศิลปะพุทธแบบลังกาวงศ์เป็นอุโมงค์หลายช่อง

ทางเดินทะลุกันได้ ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์จากนั้นเดินทางสู่ 

ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย ร้านกาแฟอาหารและเครื่องดื่มสุดฮิต วิวหลักล้าน 

 

 

 

 

17.30 น. นําท่านเดินทางสู่ วนัสนันท์ ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพ้ืนเมืองขึ้นช่ือ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ําพริกหนุ่ม 

แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนําท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ 

20.00 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ WE 121  

22.10 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
 

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้นีโ้ดยคาํนงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเปน็สาํคญั 

 

 

วนัเดนิทาง แถวที ่1 หลงัคนขบั แถวที ่2 แถวกลาง แถวหลงัสดุ 

5 - 7  ธนัวาคม 2563 13,990. บาท 13,790. บาท 13,490. บาท 

10 - 12  ธนัวาคม 2563 13,990. บาท 13,790. บาท 13,490. บาท 

11 - 13  ธนัวาคม 2563 13,990. บาท 13,790. บาท 13,490. บาท 

19 - 21  ธนัวาคม 2563 11,490. บาท 11,290. บาท 10,990. บาท 

26 - 28  ธนัวาคม 2563 13,490. บาท 13,290. บาท 12,990. บาท 

30  ธนัวาคม 63 – 1 มกราคม 64 15,990. บาท 15,790. บาท 15,490. บาท 

31  ธนัวาคม 63 – 2 มกราคม 64 15,990. บาท 15,790. บาท 15,490. บาท 

1  - 3 มกราคม 2564 14,990. บาท 14,790. บาท 14,490. บาท 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

      ค่าต๋ัวเครื่องบินสายการไทยสไมล ์พรอ้มน้าํหนกั 20 ก.ก 

      ค่า รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าที่พักอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน 1 คืน / เบลวิลล่าปาย จํานวน 1 คืน(ห้องละ 2 ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารเลิศรส จํานวน 8 มื้อ  

 ค่าไกด์ท้องถิ่นนําเทีย่ว  

 ค่าประกันภัยอบุัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  ค่าใช้จา่ยส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซกัรีด ค่าอาหารที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 

       ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

        ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป  

เง ือ่นไขการจอง 

 มัดจํา 4,000 บาท ณ วนัจอง ภายใน กอ่นเดนิทาง 30 วนัวนัหยดุตดิตอ่กัน มัดจํา 6,000 บาท 

 ชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ภายใน กอ่นเดนิทาง 15 วนั 

การยกเลกิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะคดิคา่ธรรมเนยีม หากมกีารยกเลกิและเปลีย่นแปลงตา่งๆ จากทา่นดังตอ่ไปนี ้

 คา่ธรรมเนยีม 50% หากยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง ภายใน 30 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีม 70% หากยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง ภายใน 21 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีม 100% หากยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง ภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 หรอืแตล่ะแหง่อาจมขีอ้กําหนดทีแ่ตกตา่งกัน กรณุาเช็คอกีครัง้ 

ต ัว๋เครือ่งบนิ : จะมขีอ้กําหนดและเงือ่นไขเฉพาะของแตล่ะสายการบนิ 

หมายเหต ุ:  บรษัิท อบาคัสทราเวลิเซอรว์สิ จํากัด (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) 

 เป็นเพยีงตัวแทนจัดนําเทีย่วเพือ่จัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร และพาหนะเดนิทาง เชน่เครือ่งบนิ , รถ , เรอื 

 ฯลฯ เพือ่อํานวยความสะดวกสบายในการเดนิทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถทีจ่ะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอันเกดิจาก

 อันเกดิจาการนัดหยดุงาน ความลา่ชา้ของ พาหนะเดนิทาง อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาตแิละอืน่ๆ ระหวา่งการ

 ทอ่งเทีย่วทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

  บรษัิทฯ จะทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่

เมือ่เกดิการสญูหยของสมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตไ่มรั่บผดิชอบตอ่การสญูเสยีดังกลา่ว 

 

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

