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1) วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – แม่ลา  

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 06.00 น.  ทกุท่านพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ชัน้ 4)  ประต ู3  
 (กรุณาน าบตัรประชาชนติดตวัไปด้วย)  เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก   
 อาหารเช้าบริการแซนด์วิช น า้ผลไม้ 

08.00 น.  ออกเดินทางโดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG 215 
09.40 น.  ถึง สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศ  
อาหารกลางวนัที่ ร้านข้าวซอยกะโหล้ง 

เดินทางสู ่อทุยานแห่งชาติออบหลวง พบทศันียภาพอนัแปลกตาของภผูา ป่าไม้ สายน า้ ซึง่ธรรมชาติสร้างสรรค์  
ความสวยงามไว้แต่ก็ดนู่าเกรงขาม เบือ้งลา่งเป็นแม่น า้ที่ไหลคดเคีย้วผ่านช่องเขาขาดที่มีลกัษณะเป็นผาสงูชนัและแคบ 
บีบทางน า้ไหล ท าให้แมน่ า้ไหลเชี่ยวกระทบหน้าผาเกิดเสียงดงัสนัน่โดยรอบ   ด้านบนมีสะพานเชื่อมช่องเขาขาดเพื่อให้ 
นกัท่องเที่ยวได้ชมทศันียภาพอนังดงามของออบหลวงจากด้านบนลงมา จากนัน้เดินทางไปชมธรรมชาติอนัสวยงามกนั 

ต่อที่ สวนสนบ่อแก้ว บรรยากาศราวอยู่ต่างประเทศ นบัเป็นสถานทีท่่องเที่ยวสดุชิค!!!  อีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ 
สถานที่แห่งนีถ้่ายรูปสวยทกุมมุและยงัมีอากาศที่เย็นสบายอีกด้วย แอ็คชัน่ แชะ แชร์ กนัตามอธัยาศยั  
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จากนัน้เดินทางสูอ่ าเภอแม่ลาน้อย สมัผสัอากาศบริสทุธ์ิท่ามกลางท้องทุ่งนาอนัเขียวขจี ลกัษณะการปลูกข้าวแบบนา
ขัน้บนัไดลดลัน่ลงมาตามไหล่เขาสวยงามมาก  
ที่พกั เฮือนไตรีสอร์ท   
อาหารค ่าที่รีสอร์ท 
 

2)  วันที่สองของการเดินทาง            บ้านห้อยห้อม ขุนยวน บ้านผาบ่อง แม่ฮ่องสอน 

 

อาหารเช้าที่รีสอร์ท 

น าชมความสวยงามของบ้านหว้ยหอ้มหมู่บ้านเล็กๆในอ้อมกอดของหบุเขา อยู่ในเขตรับผิดชอบของศนูย์พฒันาโครงการ
หลวงแม่ลาน้อย แหลง่ท่องเทีย่วเชิงเกษตรที่อบอุ่นไปด้วยวิถีชีวิตที่งดงามของชาวเขา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
ทัง้สองพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวบ้านป่าแป๋และบ้านห้วยห้อม ในครัง้แรกได้พระราชทานทนุทรัพย์จ านวน 20,000 บาท 
จดัตัง้ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2546  ได้เสด็จพระราชด าเนินมาเยี่ยมราษฎรทัง้สองหมู่บ้านเป็นครัง้ที่ 2 
และทรงรับสัง่ให้ประธานมลูนธิิโครงการหลวงเข้าช่วยเหลือพฒันาอาชีพแก่ชาวเขาแทนการปลกูฝ่ินและการท าไร่เลื่อนลอย   
ปัจจบุนัหมู่บ้านแห่งนีไ้ด้รับการพฒันาให้มีการปลกูกาแฟ การท าฟาร์มเลีย้งแกะแล้วน าขนแกะมาท าผลิตภณัฑ์ผ้าทอขนแกะ 
จ าหน่ายให้กบันกัท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ดื่มด ่ากบับรรยากาศพร้อมลิม้ลองกาแฟรสชาตินุ่มละมนุ สมควรแก่
เวลาเดินทางเข้าสูอ่ าเภอขนุยวน 
อาหารกลางวนัที่ .....  

หลงัอาหารน าท่านชม วดัม่อยต่อ สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2432 โดยเจ้านางเมียะ ซึง่เป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนในสมยันัน้ ชือ่วดั
นีไ้ด้มาจากเจ้าอาวาสรูปแรกย้ายมาจากวดัม่วยต่อ ในรัฐฉานของประเทศพม่า ชาวบ้านจึงเรียกกนัว่า “จองหม่วยต่อ” มาจน 

ถึงปัจจบุนั  จากนัน้ชม พิพิธภณัฑ์สงครามโลกครั้งที ่2 หรือ อนสุรณ์สถานมิตรภาพไทย–ญ่ีปุ่ น เนื่องด้วยในตอนนัน้ทหาร
ญ่ีปุ่ นใช้เส้นทางบริเวณนีเ้ดินทางไปยงัประเทศพม่า ท าให้มีเร่ืองราวเหตกุารณ์ต่างๆมากมาย พนัต ารวจโทเชิดชาย ชมธวชั ผู้
ซึง่ตระหนกั ถึงความส าคญัของประวตัิศาสตร์ดงักลา่ว จึงได้รวบรวมเคร่ืองใช้ไม้สอยของทหารญ่ีปุ่ นที่กระจดักระจายอยู่
ตามที่ต่างในอ าเภอขนุยวม รวมกบัที่ตวัเองเก็บสะสมไว้ น ามาจดัตัง้พิพิธภณัฑ์แห่งนีข้ึน้ เพือ่เป็นอนสุรณ์ว่า ครัง้หนึ่งจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนมีสว่นเก่ียวข้องกบัสงครามโลกครัง้ที่ 2 อย่างไร จากนัน้เดินทางสูอ่ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแวะชมและซือ้ถัว่คัว่ของ

ฝากขึน้ชื่อของที่นี่ และไปถ่ายรูปกบั สะพานข้าว ก้าวเพือ่สขุ ที่ทอดยาวผ่านกลางทุ่งนาข้าวของชมุชน บ้านผาป่อง  
ที่พกั ...อิมพีเรียลธารารีสอร์ท (พกั 2 คืน)   
อาหารค ่าที่ รีสอร์ท 
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3) วันที่สามของการเดินทาง         แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยเสือเฒ่า ปางอุ๋ง 
 

05.00 น. อรุณสวสัด์ิ...ต่ืนเช้าสดูอากาศบริสทุธ์ิรอรับแสงอรุณกลางสะพานไม้แห่งอธิษฐานสูค่วามส าเร็จ น าท่านร่วม 

ใสบ่าตรพระสงฆ์ที่ สะพานไม้ซูตองเป้ เป็นสะพานไม้ที่ปพูืน้ด้วยไม้ไผ่ซึง่มลีกัษณะพืน้สบัฟาก พืน้ขดัแตะ(เหมือนฝาบ้าน) 
 มีความกว้างประมาณ 2 เมตร  แต่ยาวถึง 500 เมตร  ได้รับการยกย่องให้เป็นสะพานไม้ไผท่ีย่าวที่สดุในเมืองไทย สะพานไม้ 
แห่งนีเ้กิดจากแรงกายแรงใจของทัง้พระภิกษุสามเณร และชาวบ้านกงุไม้สกั  โดยการน าของพระปลดัจิตตพฒัน์ อคคฺปัญโญ 
ประธานสงฆ์สวนธรรมภสูมะ ที่ได้ร่วมกนัสร้างขึน้ทอดข้ามแม่น า้สะงาและข้ามทุ่งนาของชาวบ้านเชื่อม สวนธรรมภูสมะ                      
สถานปฏิบตัิธรรมอนัปลีกวิเวกสงบกบัหมู่บ้านกงุไม้สกั  เพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินบิณฑบาต และรวมถึงชาวบ้านที่อาศยั

อยู่ในบริเวณนัน้ได้เดินข้ามสญัจรไปมาด้วยเช่นกนั  ชม สวนธรรมภูสมะ เป็นพทุธศาสนสถานอนัปลีกวิเวก ตัง้อยู่บนเนิน
เขาลกัษณะศิลปะแบบพม่าและไทใหญ่รวมถึงงานร่วมสมยัที่ทางวดัน ามาประดบัตกแต่งไว้ โดยอาคารต่างๆจะดโูดดเดน่

ด้วยหลงัคาฉลสุงักะสีแบบศิลปะพม่าแต่ที่เป็นไฮไลท์คือ องค์พระพทุธรูปทรงเคร่ือง ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไมม่ีฝา
ผนงัปิด ภายในวดัยงัมีถ้อยค าธรรมะ คติเตือนใจ และรูปปัน้ปริศนาธรรมต่างๆลองทายกนัดนูะ!!  แต่เมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็ไม่
ควรพลาดเขียนชื่อใสป่า้ยแขวนพร้อมค าอธิษฐานไว้ด้วย  
อาหารเช้าที่ รีสอร์ท 

หลงัอาหารเดินทางสู ่บ้านหว้ยเสือเฒ่า หมู่บ้านกะเหร่ียงคอยาวมีประมาณ 20 หลงัคาเรือน อพยพลีภ้ยัสงครามเข้ามาอยู่
ที่แม่ฮ่องสอนนานแล้วแตย่งัคงด ารงชีวิตและวฒันธรรมแบบดัง้เดิม เที่ยวชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ภายในหมู่บ้านและ
อดุหนนุผลิตภณัฑ์ของทีร่ะลกึต่างๆสินค้าสว่นใหญ่จะเป็นพวกผ้าทอ เคร่ืองประดบั และยงัมีสินค้าที่รับจากที่อื่นมาจ าหนา่ย 
เช่น เสือ้ผ้า กระเป๋า ผ้าคลมุเตยีง เป็นต้น จากนัน้เดินทางสูบ้่านรักไทย 
อาหารกลางวนัที่ ร้านรีไวน์รักไทย 
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หลงัอาหารเดินทางขึน้ชมความสวยงามของทิวสนและหมู่บ้านรวมไทยที่ตัง้อยู่อ่างเก็บน า้ ปางอุ๋ง สถานที่ซึง่มีบรรยากาศสดุ
แสนโรแมนติกทิวทศัน์กส็วยงามราวกบัภาพในเทพนิยาย พกัผ่อนเก็บภาพสวยๆสดูอากาศบริสทุธ์ิให้เต็มปอด สมควรแก่
เวลาเดินทางกลบัเข้าสูต่วัเมืองแม่ฮ่องสอน 
อาหารค ่าที่ .... 
หลงัอาหารเดินชมและช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองที่ถนนคนเดินซึง่จะมีชาวบ้านและชาวเขาเผ่าต่างๆน าสินค้ามาวางจ าหน่าย
ในช่วงเย็นถึงค ่าเพื่อให้นกัท่องเที่ยวได้เลือกซือ้สินค้าราคาไม่แพงอดุหนนุกนัได้ตามอธัยาศยั 

 

4) วันที่สี่ของการเดินทาง       แม่ฮ่องสอน – กรุงเทพฯ 
 

05.30 น. เชิญชวนสมาชิกชมบรรยากาศตลาดเช้าของเมืองแม่ฮ่องสอน และร่วมใสบ่าตร(ตามอธัยาศยั)  
อาหารเช้าที่ รีสอร์ท 

น าท่านสกัการะ พระธาตดุอยกองมู ปชูนียสถานส าคญัของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ภายในบรรจพุระธาตขุองพระโมคคลัลนะ 
ซึง่น ามาจากประเทศอินเดีย ชมทิวทศัน์ของตวัเมืองแม่ฮ่องสอน แล้วลงมาชิลล์ๆกนัต่อที่ ร้านคอฟฟ่ีมอร์น่ิง  ร้านกาแฟ
ตกแต่งแบบวินเทจบรรยากาศอบอุ่นหอมกรุ่นกล่ินกาแฟเคก้เห็นแล้วน่าก๊ินน่ากิน!! จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑ์มีชีวิต
เมืองแม่ฮ่องสอน ภาพชีวิตที่ยงัคงเคลื่อนไหวไปอย่างช้าๆ ท่ามกลางความชดัเจนและงดงามของเมืองแม่ฮ่องสอน ซึง่มี
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมที่โดดเด่นเห็นได้ชดัผ่านภาษา อาหาร และการแต่งกาย รวมถึงประวตัิศาสตร์ที่ผ่านมาอย่าง
ยาวนาน ประเพณีที่สบืสานกนัมาจากรุ่นสูรุ่่น สามารถบอกเลา่เร่ืองราวแห่งตวัตนของคนไตได้เป็นอย่างดี 
อาหารกลางวนัที่ …. 

น าชม วดัจองค า เป็นวดัเก่าแก่ที่สร้างโดยช่างชาวไทใหญ่ ลกัษณะเด่นอยู่ที่หลงัคาของวดัซึง่เป็นรูปปราสาทเพราะมีคติ
ความเชื่อว่าปราสาทเป็นของสงูและเป็นที่ประทบัของพระมหากษัตริย์ ภายในวิหารประดษิฐานหลวงพ่อโต  ซึง่มีลกัษณะ

คล้ายพระศรีศากยมนุี (หลวงพ่อโต) ของวดัสทุศัน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ติดกนันัน้จะมี วดัจองกลาง ซึง่ประดิษฐาน
พระพทุธสิหิงค์จ าลอง นอกจากนีภ้ายในวดัยงัเป็นที่ตัง้ของพิพิธภณัฑ์ ซึง่จดัแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลกัและภาพจิตรกรรมบน
แผ่นกระจกเร่ืองเก่ียวกบัพทุธประวตัิ และความเป็นอยู่ของคนสมยันัน้บางภาพมีค าบรรยายเป็นภาษาพม่าอีกด้วย   
สมควรแก่เวลาเดินทางสูส่นามบินแม่ฮ่องสอน ตรวจเช็คสมัภาระก่อนท าการเช็คอิน 
17.05 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG 354 (พกัเปลี่ยนเคร่ือง 1 จดุ ) PG 220 
20.25 น. ถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ รอรับสมัภาระ ตรวจเช็คให้ครบถ้วนถกูต้อง  
เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม  
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อัตราค่าบริการ (สมาชิก 6-7 ท่าน / 1 ตู้)  

   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  21,400.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  17,500.- บาท (พกัเสริมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พกัเด่ียว  เพิ่ม    2,500.- บาท 

 

อัตรานี้รวม  1.  ตัว๋สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) กรุงเทพฯ– เชียงใหม ่, และ แม่ฮ่องสอน – กรุงเทพฯ
          - น า้หนกักระเป๋าโหลดได้ 20 กิโลกรัม / ท่าน และถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม / ท่าน 

           - กรณีออกตัว๋เองลดค่าบริการ 6,000 บาท  
2.  รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (6  - 7 ท่าน / ตู้ ) 

    3.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
    4.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
    5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
    6.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
               -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตุท่านละ  500,000  บาท  

    7.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์ 
    8.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %      

อัตรานี้ไม่รวม 
 

     1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
    2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 
 

เงื่อนไขการจอง  ยืนยนัการจอง  ช าระมดัจ าท่านละ 8,000 บาท 
   สว่นที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง  

การยกเลิก    1. ยกเลิกการเดินทาง หลงัช าระมดัจ า คิดค่าบริการตามจริง 

     2. ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วนั หกัค่าบริการ 50 % 

    3. ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 7 วนั หกัค่าบริการ 100 % 

ชำระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    
บริษัท ชยัทวัร์ จ ากดั  เลขที่ :  010 – 1 – 30348 – 3 

ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที ่0 2212 8431 หรือ ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ ส่งแฟ็กมาที ่0 2211 0119 

 
 

 ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

