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เที่ยวสบายๆ....

ปาย แม่แตง แม่ฮ่องสอน

วันเดินทาง : พุธที่ 11 - อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

1) พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ปาย

06.30 น.
สมาชิกพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก ประตู 2
(นาบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย) เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
บริการแซนวิชและเครื่องดื่ม
08.30 น.
ออกเดินทางโดย สายการบินไทยสมายล์ WE 104
09.50 น.
ถึง สนามบินนานาชาติจงั หวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนพาหนะเป็ นรถตูป้ รับอากาศ
นาท่านสู่ ไอเลิฟฟาวเวอร์ฟาร์ม (28 กม./ 35 นาที.) (I Love Flower Farm) สวนดอกไม้แสนสวย ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่
ให้ฟิลล์เหมือนอยู่ต่างประเทศ สวนดอกไม้ขนาด 8 ไร่ สะพรั่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้หลากหลายชนิด ทัง้ ดอกคัตเตอร์สีขาว
ละมุน ดอกลาเวนเดอร์สีม่วงสดใส และดอกมาร์กาเร็ต สีม่วงอ่อนที่ถ่ายรูปมุมไหนก็ออกมาสวย
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารเดินทางสูอ่ าเภอปาย (111กม./2.20ชม.) ชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึน้ ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่
2 โดยกองทหารประเทศญี่ ปนุ่ เพื่อใช้เป็ นเส้นทางลาเลียงเสบียงและอาวุธข้ามแม่นา้ ปายเข้าไปยังประเทศพม่า ปั จจุบัน
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นสัญลักษณ์บอกให้เรารูว้ ่าถึงปายแล้วนะ!! เดินชมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกหรือจะจับจ่ายของที่ระลึกก็
มีรา้ นค้าอยู่ไม่ไกล

ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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จากนั้นเดินทางไป วัดพระธาตุแม่เย็น (11กม./17นาที) วัดศักดิ์สิทธิ์ค่เู มืองปายมาแต่โบราณ ภายในวัดมีพระพุทธรู ป
ศักดิ์สิทธิ์คือ พระพุทธโลกุตระมหามุนี เป็ นพระพุทธรู ปสีขาวองค์ใหญ่ เจดียพ์ ระธาตุแม่เย็น เป็ นเจดียท์ รงระฆังฐานกลม
สูงประมาณ 3 เมตรมียอดฉัตรแบบเจดียพ์ ม่า นอกจากนีย้ งั เป็ นจุดชมทิวทัศน์เมืองปายแบบพาโนราม่าอีกด้วย
อาหารค่าที่ ร้านบ้านปาย ... หลังอาหารเดินเที่ยวชมบรรยากาศถนนคนเดินตามอัธยาศัย
ที่พกั โรงแรมโยมา ปาย

2) พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ปาย – แม่ฮ่องสอน

อาหารเช้าที่โรงแรม
สักการะ หลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรู ปปางมารวิชยั ที่ศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 500 ปี ณ วัดน้าฮู (3 กม.) พระพุทธรู ปองค์นีม้ ี
ลักษณะพิเศษคือมีพระเศียรกลวง พระโมฬีปิด-เปิ ดได้ และมีนา้ ซึมขังอยู่ในพระเศียรตลอดเวลามีเพียงสององค์เท่านัน้ ใน
เมืองไทย วัดนา้ ฮูแห่งนีย้ งั มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการกูเ้ อกราชของกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดจึงมีสถูปที่บรรจุพระอัฐิและ
พระเกศาของพระพี่นางสุพรรณกัลยา พระเชษฐภคินีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้น ชม หมู่บ้านจีนยูนนาน
หรือ หมู่บ้านสันติชน เป็ นบ้านเรือนของชาวจีนฮ่อที่สร้างจากดิน มีรา้ นค้ามีแนวกาแพงที่จาลองมาจากกาแพงเมืองจีน
เลือกซือ้ ของฝากเป็ นชาเลิศรสต่างๆ
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารเดิ นทางสู่ บ้ านจ่าโบ่ (56 กม./1.5 ชม.) อาเภอปางมะผ้า เป็ น ชุมชนชาวเขาเผ่ ามูเซอสัมผัส วิถี ชีวิต และ
ธรรมชาติท่ีสวยงาม เชิญชมวิวทิวเขาที่มีความสวยงามเกินคาบรรยาย จากนัน้ เดินทางสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน (59 กม./1
ชม.) นาชม วัดจองกลาง วัดจองคา เป็ นวัดไทยใหญ่ท่ีมีความสวยงามของเมืองแม่ฮ่องสอน ตัง้ อยู่ค่กู ันในรัว้ กาแพง
เดียวกันมีลกั ษณะศิลปะแบบไทยใหญ่ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จาลอง กราบไหว้ขอพรตามอัธยาศัย
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ชมภาพจิตรกรรมบนแผ่นกระจกเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและความเป็ นอยู่ของคนสมัยนัน้ ซึ่งบางภาพจะมีคาบรรยาย
เป็ นภาษาพม่า
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน (พัก 2 คืน)

3) ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ปางอุ๋ง–บ้านรักไทย-สะพานซูตองเป้-พระธาตุดอยกองมู
06.00 น. เดินทางสูด่ ินแดนสุดโรแมนติกเสมือนในเทพนิยายที่ไม่อยากเชื่อว่ามีอยู่จริง ปางอุ๋ง (46 กม./1 ชม.) มนต์เสน่ห ์
แห่ งทิ วสน และทะเลสาบกลางหุบ เขา ความสงบนิ่ งบนความงามนี เ้ อง ที่ ท าให้ห ลายท่ านเปรีย บปางอุ๋งเป็ น เหมือน
สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย สูดลมหายใจให้เต็มปอดสัมผัสลมหนาวชมสายหมอกเลาะเลียบผิวนา้ และตามซอกเขาดื่มด่า
บรรยากาศเก็บภาพความสวยงามให้เต็มที่ จากนัน้ เดินทางสู่ บ้านรักไทย (13 กม./25 นาที.) ตัง้ อยู่ตาบลหมอกจาแป่
อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นหมู่บา้ นชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตั๋ง” อยู่สูงจาก
ระดับนา้ ทะเลกว่า 1,776 เมตร ทาให้พืน้ ที่บริเวณนีม้ ีอากาศเย็นสบายเหมาะสมกับการปลูกชาพันธุด์ ีและพืชเมืองหนาว
ตัวหมู่บา้ นถูกโอบล้อมด้วยทิวเขาแมกไม้ท่ีอดุ มสมบูรณ์ สัมผัสวิถีชีวติ ชาวจีนยูนนานทานอาหารพืน้ เมืองจิบชารสเลิศ
อาหารเช้าที่หมู่บา้ นรักไทย

จากนัน้ เดินทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้ (22 กม./ 40 นาที) เป็ นสะพานไม้มหัศจรรย์แห่งศรัทธาของชาวแม่ฮ่องสอนสร้าง
ขึน้ จากความร่วมใจร่วมแรงของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านในหมู่บา้ นกุงไม้สกั ที่ช่วยกันสานไม้ไผ่เป็ นแผ่นทอดยาวข้ามทุ่ง
นาซึ่งเจ้าของที่นาได้อุทิศผืนนาถวายให้แก่วดั (สถานปฏิบัติธรรมสวนธรรมภูสมะ) จนกลายเป็ นสะพานไม้ไ ผ่เชื่อมโยง
พระพุท ธศาสนาเข้ามาสู่ชุมชน และยังเป็ น ต้น แบบให้กับ สะพานอีกหลายๆพื น้ ที่ อีก ด้วย จากนั้นเดินทางสู่ หมู่ บ้ า น
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กะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า (22 กม./40 นาที) กะเหรี่ยงคอยาวที่น่ีจะมีประมาณ 20 หลังคาเรือน อพยพลีภ้ ัย
สงครามเข้ามา อยู่ท่แี ม่ฮ่องสอนนานแล้ว ดารงชีวิตแบบดัง้ เดิม ภายในหมู่นกั ท่องเที่ยวสามารถมาชมวิถีชีวิต และถ่ายรู ป
กับ กะเหรี่ยงคอยาวได้ นอกจากนีบ้ ้านแต่ละหลังจะมีการนา ของที่ระลึกมาขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็ นการสร้าง
รายได้ สินค้าส่วนใหญ่จะเป็ นพวกเสือ้ ผ้าและเครื่องประดับ เล็ก ๆ น้อยๆ

อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
จากนัน้ นากลับสู่ตวั เมืองแม่ฮ่องสอน (12 กม./ 30 นาที) เดินทางขึน้ สู่ดอยกองมู สักการะ พระธาตุดอยกองมู เป็ นพระ
ธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ค่เู มืองแม่ฮ่องสอนมี 2 องค์ เจดียอ์ งค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อปี พ.ศ. 2403 ภายในบรรจุพระธาตุของ
พระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนามาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดียอ์ งค์เล็กสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาท
ราชาเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก นาท่านพักผ่อนที่โรงแรม
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร

4) เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

ดอยแม่อูคอ–สวนสนบ่อแก้ว-ออบหลวง-เชียงใหม่

อาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ดอยแม่อูคอ (88 กม./ 1.45 ชม.) อาเภอขุนยวม ชมความสวยงามของ ดอกบัวตอง เป็ นดอกไม้ท่ี บาน
สะพรั่ง ในช่ ว งปลายฤดู ฝ นและจะร่วงโรยไปเมื่ อ เข้า สู่ ฤ ดู ห นาว จะออกดอกบานในระยะเวลาสั้น ๆ ระหว่ างเดื อ น
พฤศจิกายน –ต้นธันวาคมเท่านัน้ จากนัน้ เดินทางสูอ่ าเภอแม่สะเรียง (131 กม./2.4 ชม.) เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารเดินทางไปชม สวนสนบ่อแก้ว (70 กม./ 1 ชม.) เกาหลีก็เคยไป ญี่ ปนก็
ุ่ เคย มาสวนสนบ้านเราบ้างสวยงามไม่
แพ้ท่ไี หนๆ ไม่ตอ้ งบรรยายมากไปชมกันเองด้วยตาเลยดีกว่านะคะ... เก็บภาพสวยๆราวกับอยู่เมืองนอกแล้วออกเดินทาง
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ไปชม หน้าผาจู บ ณ อุท ยานแห่ งชาติออบหลวง ธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงามและน่ าเกรงขามไว้ในที่ เดีย วกัน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของออบหลวงที่เบือ้ งล่างเป็ นแม่นา้ ที่ไหลคดเคีย้ วผ่านช่องเขาขาดเป็ นผาที่มีความสูงชันและแคบ
มาก ดังนัน้ แม่นา้ ตรงนีจ้ ึงเชี่ยวจัดเสียงนา้ กระทบหน้าผาดัง สนั่นโดยรอบ วัดใจกันซักหน่อยเดินบนสะพานเชื่อมช่องเขา
ขาด แล้วเก็บภาพสวยๆอัพลงโซเชี่ยลอวดเพื่อนๆกัน สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ตวั เมืองเชียงใหม่ (129กม. /2.17 ชม.)
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั โรงแรมสไมล์ลา้ นนา

5) อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่อาเภอแม่แตง ชมความสวยงามสถาปั ตยกรรมล้านนาที่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (49 กม./1ชม.) เดิม
วัดแห่งนีเ้ ป็ นวัดเล็กๆ แต่ดว้ ยบุญบารมี ของท่านครูบาเจ้าเทือง ซึ่งท่านมีลกู ศิษย์ลกู หาที่ให้ความเคารพนับถือมากมายทัง้
ชาวไทย จีน ไทยใหญ่กะเหรี่ยง และชาวเขาเผ่าต่างๆ เป็ นที่เรียกขานว่าเป็ นเกจิสหายหรือครู บาสองพี่นอ้ งกับครูบาบุญชุ่ม
เกจิดงั แห่งสามเหลี่ยมทองคา และด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนทาให้วดั แห่งนีม้ ีสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตสวยงามมาก
จากนัน้ เดินทางสู่ อาเภอหางดงนาชม สวนกุหลาบหลวงโครงการหลวงห้วยผักไผ่ (70กม./ 1.5 ชม.) เป็ นส่วนหนึ่งของ
ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงทุ่งเริง ตาบลบ้านปง เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ที่ให้นกั ท่องเที่ยวได้ชมและสัมผัส
กับความงดงามของกุหลาบหลากสีสนั นานาพันธุ์ ที่ตกแต่งสวนสวยงามตามสไตล์องั กฤษ เดินชมสวนสูดกลิ่นหอมของ
ดอกกุหลาบพร้อมเก็บภาพถ่ายสวยๆ ตามอัธยาศัย
อาหารกลางวันท่ามกลางสวนสวยเสิรฟ์ อาหารพร้อมเครื่องดื่มและขนมเค้กผักกาดกวางตุง้ ...สูตรพิเศษจากโครงการหลวง
เดินทางกลับสูอ่ าเภอเมืองเชียงใหม่ (32กม./45นาที) แวะซือ้ ของฝากตามความเหมาะสม
15.30 น.
เดินทางสูส่ นามบินนานาชาติเชียงใหม่ ตรวจเช็คสัมภาระก่อนทาการเช็คอิน บริการอาหารค่าบนเครื่อง
16.55 น.
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยสมายล์ WE 165
18.20 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ รับสัมภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วนถูกต้อง
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ

c

กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

เที่ยวสบายๆ ปาย แม่แตง แม่ฮ่องสอน | 6

อัตราค่าบริการ (สมาชิก 6 - 7 ท่าน / 1 ตู้)

@
@

อัตรานี้รวม

1.
2.
3.
4.
5.

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดี่ยว เพิม่

23,500.- บาท
4,000.- บาท

รถตูป้ รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท

6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าตั๋วสายการบินไทยสมายล์ ไป – กลับ กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เชียงใหม่
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด
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สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ แอลกอฮอล์สเปรย์ , หน้ากากอนามัย , จัดที่น่งั โดยเว้นระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING)

ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด
เงื่อนไขการจอง

ยืนยันการเดินทางโดย ชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่ง สาเนาบัตรประชาชน
ค่าบริการส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 15 วัน
เมื่อโอนแล้วกรุณา ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line / โทรสาร. 02 211 0119

ติดต่อ :

02 212 8431 , 080 571 5551, 065 635 1997

Line ID: @chaitour E-mail domestic@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

