วันแรก

กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

18.00 น. พร้ อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ ามโรงพยาบาลจุฬาฯ ต้ อนรับท่านด้ วยเจ้ าหน้ าที่อย่างอบอุ่นและ
กันเอง คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
19.00 น. พร้ อมออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศพร้ มห้ องสุขภัณฑ์ นาท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ บริการอาหารคา่
(1) SET BOX บนรถพร้อมเครือ่ งดืม่ เย็นๆฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สนุกสนานกับกิจกรรม
สันทนาการต่างๆ สมควรแก่เวลาพักผ่อน... (พักค้างคืนบนรถโค้ชปรับอากาศ 1 คืน)

วันที่สอง ปาย-ถ้ าลอด-แม่ฮ่องสอน-วัดจองคา วัดจองกลาง-สะพานซู ตองเป้-พระธาตุดอยกองมู -ถนนคนเดิน
06.00 น.
08.00 น.
11.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดเชียงใหม่ บริการอาหารเช้ า( 2 ) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเปลี่ยนพาหนะเป็ นรถตูป้ รับอากาศ เดินทางสู่ ...อาเภอปาย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่
งดงามของขุนเขาระหว่างทางนาท่านแวะ...จุดชมวิวรักจัง ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
นาท่านแวะชม ถา้ ลอด สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่ งมีลาห้วยชื่อน้ าลาง ไหลลอดภูเขาไปทะลุออกอีกด้าน
หนึ่ง ทาให้เกิดเป็ นถ้ าที่มีหินงอกหิ นย้อยสวยงาม จากการพบเครื่ องมือเครื่ องใช้โบราณในถ้ าสันนิษฐานได้วา่ มี
อายุประมาณ 2,000 ปี มาแล้ว ภายในถ้ ามีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบด้วยห้องโถงใหญ่อีก 3 ห้อง
เรี ยกชื่อต่างๆ กันคือ ถา้ เสาหินหลวง เป็ นถ้ ากว้างใหญ่ มีหินงอกหิ นย้อยสวยงาม ถา้ ตุ๊กตา มีหินงอกเป็ นปุ่ มปม

12.30 น.
บ่าย

เล็กๆ คล้ายตุก๊ ตาเรี ยงรายอยูม่ ากมาย และด้านหนึ่งของผนังถ้ ายังปรากฏ ภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถ้ า
นี้เป็ นถ้ าที่กว้างและยาวที่สุดในถ้ าลอด ถ้ าสุ ดท้ายอยูด่ า้ นทางออกคือ ถา้ ผีแมน นาท่านล่องแพไม้ไผ่สู่ถ้ าผีแมน
( กรุ ณาเตรี ยมเสื้ อผ้าพร้อมสาหรับการล่องแพไม้ไผ่ )
บริการอาหารกลางวัน(3) ณ แก้วโมรา แล้วเดินทางสู่ อ.แม่ฮ่องสอน ชมทิวทัศน์ที่งดงามสองฝั่งทางแวะชม
สะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทสไทย ณ สะพานซู ตองเป้ จากนั้นเดินทางต่อ
นาท่านชมวัดจองคาและวัดจองกลาง วัดไทยแบบพม่าที่ต้ งั อยูร่ ิ มหนองจองคา วัดคู่
เคียงที่งดงามแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอนชมตุก๊ ตาไม้โบราณแบบพม่าถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
บริการอาหารค่า(4) ณ ซันฟลาวเวอร์ หลังอาหารเดินทางสู่ พระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็ น
เอกลักษณ์และมีความสาคัญมาก สาหรับชาวแม่ฮ่องสอนและชาวไทย ชมความงดงาม
ขององค์พระธาตุอนั ศักดิ์สิทธิ์ และทัศนียภาพที่มองลงมาเห็นเมืองได้อย่างชัดเจน แล้วเดินทางสู่ ถนนคนเดิน
(พักค้ างคืน ณ โรงแรม แม่ ฮ่องสอนเมาเท่นอินท์ หรื อเทียบเท่า ปรับอากาศห้ องละ 2-3 ท่าน)
ล่องแม่ นา้ ปายหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว-วัดหัวเวียง-ถา้ ปลา-ภูโคลน-อ.ปาย-วัดแม่ เย็น-ถนนคนเดิน
ปลุกท่านยามเช้า นาท่านสู่ ตลาดเช้าเมืองแม่ฮ่องสอน ชิมโจ๊ กเสวย โจ๊กที่มีชื่อเสี ยงของชาวแม่ฮ่องสอน หรื อ
ทาบุญตักบาตรที่บรรยากาศแสนอบอุ่น
บริการอาหารเช้ า(5) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อห้ วยเดื่อเพื่อล่องแม่ นา้ ปาย จุดสุ ดยอดของโปรแกรม ถ้า
มาแม่ฮอ่ งสอนแล้วไม่มาล่องแม่น้ าปาย จะมาไม่ถึง แม่น้ าสายนี้เป็ นแม่น้ าสายแคบๆ
ตื้นไม่เป็ นอันตราย ท่านจะสดชื่นกับบรรยากาศที่เป็ นธรรมชาติ และแม่น้ าปายสายนี้
ยังนาท่านสู่ หมู่บ้านกระเหรี่ ยงคอยาวชาวปะดอง ที่อพยพจากพม่า ชมวิถีชีวติ ท้องถิ่น และ
เลือกซื้ อของที่ระลึกต่างๆ
ชมวัดหัวเวียง สักการะพระเจ้ าพาราละแข่ ง เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ทรงเครื่ องฝี มือ
ช่างมัณฑะเลย์จาลองจากพระมหามุนีองค์จริ งที่ประดิษฐานอยูเ่ มืองมัณฑะเลย์ การหล่อพระ
เจ้าพาละแข่ง ช่างได้หล่อเป็ นท่อนๆจานวน 9 ท่อน อัญเชิ ญล่องมาตามแม่น้ าปาย แล้วนามา
ประกอบที่วดั พระนอนจากนั้นจึงนามาประดิษฐานที่วดั หัวเวียง
บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้ านเถงนา
นาท่านแวะชมวนอุทยานถ้ าปลา ชมฝูงปลาพลวงที่อาศัยอยู่หนาแน่นถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก

14.30 น.

นาท่านเดินทางเข้าสู่ ภูโคลน นาท่านพอกโคลนธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย พิเศษสุ ด!! แพ็คเก็จ

12.30 น.
17.00 น.
18.00 น.

วันทีส่ าม
05.00 น.
07.00 น.
08.30 น.

11.00 น.

พอกหน้ าเพื่อความสดชื่ นกระจ่ างใส ท่ านละ 1 แพ็คเก็จ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ
17.30 น.
18.30 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ อ.ปาย
นาท่านสั กการะพระธาตุแม่ เย็น และให้ท่านได้ชมวิวเมืองปายยามเย็น
บริการอาหารค่า(7) ณ ระเบียงปาย หลังอาหารให้ท่านได้อิสระชมบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติกยามค่าคืนของ
ถนนคนเดินเมืองปาย สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย.......
พักค ้างคืน ณ โรงแรม หรือรีสอร์ทระดับ 3 ด่วรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ปรับอากาศห ้องละ 2-3 ท่าน

วันทีส่ ี่

ทะเลหมอกหยุนไหล-วัดนา้ ฮู-หมู่บ้านสั นติชล-COFFEE IN LOVE-สะพานญีป่ ุ่ น-เชียงใหม่ -ขันโตก

05.00 น.

ปลุกท่านยามเช้า นาท่านสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ให้ท่านได้ชมทะเลหมอกแบบพานอราม่า อิ่มเอม

12.30 น.

กับบรรยากาศที่งดงาม บริการอาหารเช้ า(8) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อาลาที่พกั ...... นาท่านสักการะพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ ที่วดั นา้ ฮู เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลจากนั้นนา ท่าน
ชมหมู่บ้านสั นติชล ชมบ้านดินที่เป็ นที่อยูอ่ าศัยได้จริ ง เลือกซื้ อของฝากมากมาย
เช่น ผลไม้แช่อิ่ม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วดั ป่ าห้ วยคายคีรี ชมสะพานบุญโซกุ
โร่ ซึ่งทาจากไม้ ไผ่ จากนั้นเดินทางสู่ บ่ อนา้ ผุร้อนไทรงาม จากนั้นเดินทางสู่ วดั
ศรีดอนชัย วัดแห่ งแรกในอ.ปาย
บริการอาหารกลางวัน(9)ที่ ครัวสั นติชล ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูขาหมูยนู าน

บ่าย

อาลาเมืองปาย เดินทางกลับ ระหว่างทางแวะ Coffee in love ร้านกาแฟ สุ ดฮิต

17.00 น.
18.00 น.

สถานที่ถ่ายทามิวสิ ควีดีโออีกมากมายนาท่านชมสะพานประวัติศาสตร์ ปาย
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองเชียงใหม่
บริการอาหารค่า(10) แบบขันโตกดินเนอร์ แล้วเดินทางกลับกรุ งเทพฯ

09.00 น.

วันทีห่ ้ า

กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึง กรุ งเทพฯ พร้อมความประทับใจ..................
หมายเหตุ
รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม แต่ คานึงถึงลูกค้ าเป็ นหลัก
วันเดินทาง
7-11 ธันวาคม 2561

ราคาผู้ใหญ่
6,999

ราคาเด็ก3-10 ปี
6,499

28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

6,999

6,499

อัตรานีร้ วม

อัตรานีไ้ ม่รวม

หมายเหตุ
เด็กนั่งตักนอนกับผู้ปกครอง(ไม่ มี
เตียงเด็ก) คิดราคา75%จากราคาเต็ม
เด็กนั่งตักนอนกับผู้ปกครอง(ไม่ มี
เตียงเด็ก) คิดราคา75%จากราคาเต็ม

- รถโค้ชปรับอากาศ , รถตูป้ รับอากาศ - อาหารตามรายการที่ระบุ และ เครื่ องดื่มตลอดการเดินทาง
- ที่พกั ปาย พัก ณ ทีพ่ กั ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า 1 คืน (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
แม่ ฮ่องสอนเมาเท่ นอินท์
หรื อเทียบเท่า 1 คืน (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
- วงเงินประกันชีวติ 1,000,000 บาท,วงเงินอุบตั ิเหตุ 100,000 บาท
- มัคคุเทศก์ , ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ , เรื อหางยาวล่องแม่น้ าปาย
- ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สงั่ เพิ่ม
- ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้ องถิน่ ท่ านละ 50 บาทต่ อคนต่ อวัน 4 วัน 200 บาท/1 คน

เงื่อนไขการชาระเงิน มัดจาท่านละ 1,500 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 14 วัน
***** ส่ วนที่เหลือ ชาระก่อนการเดินทาง 14 วัน มิฉะนันถือว่าสละสิ ทธิ์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ *****

