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25-28 พ.ย. , 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 64 ( 4วัน 3 คืน)
บินโดยสายการบินนกแอร์

1) พฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ปาย

05.00 น.
สมาชิกพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาออก
(นาบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย) เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
06.50 น.
ออกเดินทางโดย สายการบินนกแอร์ DD 1
08.00 น.
ถึง สนามบินนานาชาติจงั หวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนพาหนะเป็ นรถตูป้ รับอากาศ
อาหารเช้าที่ภตั ตาคาร
ชมความสวยงามสถาปั ตยกรรมล้านนาที่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (53กม./1.10ชม.) เดิมวัดแห่งนีเ้ ป็ นวัดเล็กๆ แต่
ด้วยบุญบารมี ของท่านครู บาเจ้าเทือง ซึ่ง ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาที่ให้ความเคารพนับถือมากมายทัง้ ชาวไทย จีน ไทยใหญ่
กะเหรี่ยง และชาวเขาเผ่าต่างๆ เป็ นที่เรียกขานว่าเป็ นเกจิสหายหรือครูบาสองพี่นอ้ งกับครูบาบุญชุ่ม เกจิดงั แห่งสามเหลี่ยม
ทองคา และด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนทาให้วดั แห่งนีม้ ีสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตสวยงามมาก
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารเดินทางสู่อาเภอปาย (96 กม./2 ชม.) ชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึน้ ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2
โดยกองทหารประเทศญี่ปนุ่ เพื่อใช้เป็ นเส้นทางลาเลียงเสบียงและอาวุธข้ามแม่นา้ ปายเข้าไปยังประเทศพม่า ปั จจุบนั เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นสัญลักษณ์บอกให้เรารู ว้ ่าถึงปายแล้วนะ!! เดินชมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกหรือจะจับจ่ายของที่ระลึกก็มี
ร้านค้าอยู่ไม่ไกล
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 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ ปาย หรือเทียบเท่า

2) ศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ปาย – แม่ฮ่องสอน

อาหารเช้าที่โรงแรม
สักการะ หลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรู ปปางมารวิชยั ที่ศกั ดิ์สิทธิ์อายุกว่า 500 ปี ณ วัดน้าฮู (3 กม.) พระพุทธรู ปองค์นีม้ ี
ลักษณะพิเศษคือมีพระเศียรกลวง พระโมฬีปิด-เปิ ดได้ และมีนา้ ซึมขังอยู่ในพระเศียรตลอดเวลามีเพียงสององค์เท่านัน้ ใน
เมืองไทย วัดนา้ ฮูแห่งนีย้ งั มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการกูเ้ อกราชของกรุ งศรีอยุธยา ภายในวัดจึงมีสถูปที่บรรจุพระอัฐิและ
พระเกศาของพระพี่นางสุพรรณกัลยา พระเชษฐภคินีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นชม หมู่บ้านจีนยูนนาน
หรือ หมู่บ้านสันติชน เป็ นบ้านเรือนของชาวจีนฮ่อที่สร้างจากดิน มีรา้ นค้ามีแนวกาแพงที่จาลองมาจากกาแพงเมืองจีน
เลือกซือ้ ของฝากเป็ นชาเลิศรสต่างๆ
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารเดินทางสู่ บ้ า นจ่ า โบ่ (56 กม./1.5 ชม.) อาเภอปางมะผ้า เป็ นชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอสัมผัส วิถีชีวิตและ
ธรรมชาติท่ีสวยงาม เชิญชมวิวทิวเขาที่มีความสวยงามเกินคาบรรยาย
จากนัน้ เดินทางสูต่ วั เมืองแม่ฮ่องสอน (59 กม./1 ชม.)
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นาชม วัดจองกลาง วัดจองคา เป็ นวัดไทยใหญ่ท่มี ีความสวยงามของเมืองแม่ฮ่องสอน ตัง้ อยู่ค่กู นั ในรัว้ กาแพงเดียวกันมี
ลัก ษณะศิ ลปะแบบไทยใหญ่ ภายในวิ หารประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จ าลอง กราบไหว้ข อพรตามอัธ ยาศัย ชมภาพ
จิตรกรรมบนแผ่นกระจกเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและความเป็ นอยู่ของคนสมัยนั้นซึ่งบางภาพจะมีคาบรรยายเป็ น
ภาษาพม่า
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่า

3) เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

สะพานซูตองเป้-ดอยแม่อูคอ(ชมดอกบัวตอง)

06.00 น. เดินทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้ (14 กม./ 20 นาที) เป็ นสะพานไม้มหัศจรรย์แห่งศรัทธาของชาวแม่ฮ่องสอนสร้าง
ขึน้ จากความร่วมใจร่วมแรงของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านในหมู่บา้ นกุงไม้สกั ที่ช่วยกันสานไม้ไผ่เป็ นแผ่นทอดยาวข้ามทุ่ง
นาซึ่งเจ้าของที่นาได้อุทิศผืนนาถวายให้แก่วัด (สถานปฏิบัติธรรมสวนธรรมภูสมะ) จนกลายเป็ นสะพานไม้ไ ผ่เชื่อมโยง
พระพุทธศาสนาเข้ามาสูช่ มุ ชน และยังเป็ นต้นแบบให้กบั สะพานอีกหลายๆ พืน้ ที่อีกด้วย
เชิญท่านใส่บาตรพระบนสะพานไม้ จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับที่พกั
อาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่ ดอยแม่อูคอ (100 กม./ 2 ชม.) อาเภอขุนยวม ชมความสวยงามของ ดอกบัวตอง เป็ นดอกไม้ท่ีบานสะพรั่ง
ในช่วงปลายฤดูฝนและจะร่วงโรยไปเมื่อเข้าสูฤ่ ดูหนาว จะออกดอกบานในระยะเวลาสัน้ ๆ ระหว่างเดือนพ.ย. –ต้นธ.ค.
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
จากนัน้ นากลับสูต่ วั เมืองแม่ฮ่องสอน (70 กม./ 1 ชม.) แวะ ชุมชนกะเหรี่ยงคอยาวหมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า เพื่อชมวิถีชีวิต
ของกระเหรี่ยงคอยาว เลือกซือ้ ของที่ระลึกต่างๆ ที่น่าสนใจ คือ การแต่งกายของกะเหรี่ยงคอยาว และชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่
มีเอกลักษณ์น่าสนใจ
เดินทางขึน้ สู่ดอยกองมู สักการะ พระธาตุดอยกองมู เป็ นพระธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ค่เู มืองแม่ฮ่องสอนมี 2 องค์ เจดียอ์ งค์ใหญ่
สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อปี พ.ศ. 2403 ภายในบรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนามาจากประเทศพม่า ส่วนพระ
ธาตุเจดียอ์ งค์เล็กสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชาเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก นาท่านพักผ่อนที่โรงแรม
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อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
4) อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ปางอุ๋ง–บ้านรักไทย–แม่ฮ่องสอน–กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางสูด่ ินแดนสุดโรแมนติกเสมือนในเทพนิยายที่ไม่อยากเชื่อว่ามีอยู่จริง ปางอุ๋ง (46 กม. /1 ชม.) มนต์เสน่ห ์
แห่ ง ทิ วสน และทะเลสาบกลางหุบ เขา ความสงบนิ่ งบนความงามนีเ้ อง ที่ ท าให้หลายท่านเปรีย บปางอุ๋งเป็ นเหมือน
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
08.00 น. อาหารเช้าที่หมู่บา้ นรักไทย
นาท่านสู่ วิสาหกิจชุมชนไร่องุ่นหวานซึง้ ตัง้ อยู่บนพืน้ ที่สงู จากระดับนา้ ทะเล 1,250 เมตร แวดล้อมด้วยภูเขามีแม่นา้ ไหล
ผ่านมีท่งุ นาอากาศเย็นสบายตลอดปี เฉลี่ยอุณหภูมิตอนอากาศร้อนประมาณ 25 องศา ที่ไร่ได้ปลูกองุ่นพันธุบ์ ิวตีซ้ ีดเลท ที่
ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรที่สงู ปางตอง (โครงการพระราชดาริ) ได้มาแนะนาและส่งเสริมให้ปลูก ไร่หวานซึง้ ปลูก
ทัง้ หมด 100 ต้นในพืน้ ที่1 ไร่2 งาน และได้ผลผลิตองุ่นสดรุน่ ละประมาณ 1,500 ถึง 2,000 กิโลกรัมต่อรุน่ ในหนึ่งปี จะมี
ผลผลิตออก สองรุน่ ประกอบกับในชุมชนมีไร่องุ่นอีกสองถึงสามครัวเรือนจึงชักชวนกันมาตัง้ กลุม่ เพื่อนาผลผลิตมาแปรรูป
จึงได้มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนไร่องุ่นหวานซึง้ ไวน์และวิสาหกิจชุมชนได้ผลิตไวน์องุ่น ให้ท่านได้ชมไร่องุ่นและ เลือก
ซือ้ สินค้าจากทางวิสาหกิจชุมชน
จากนัน้ เดินทางสู่ ภูโคลน (8 กม. / 13 นาที) แหล่งสปาชัน้ ยอดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโคลนเดือดบริสทุ ธิ์สีดาที่มาจาก
สายน ้าแร่ใต้ดิ น ทสะอาดและไม่มีกลิ่ นของก ามะถัน มีความร้อนตั้งแต่ 60-140 องศา ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่ อผิ วหนัง และระบบไหลเวี ย นโลหิตของมนุษย์ ท าให้ท่ี คือหนึ่ งในสามแหล่งของโลกที่ มีก ารค้น พบโคลน
ธรรมชาติ และททท.ได้บรรจุท่ีน่ีไว้ใน Unseen Thailand และ Spa in Paradise เป็ น 1 ใน 50 สปา กิจกรรรมที่ตอ้ งห้าม
พลาดในการมาที่ ภูโคลนนี ้ คือ การแช่เท้าและการแช่ตวั ในบ่อนา้ ร้อน รวมไปถึง การพอกหน้าด้วยโคลนธรรมชาติ หรือ จะ
มานวดแผนไทย นวดนา้ มัน จากนัน้ เดินทางกลับตัวเมืองแม่ฮ่องสอน (36 กม. / 1ชม.)
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร หลังอาหารเดินทางสูส่ นามบิน
16.50 น.
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพมหานคร โดยสายการบินนกแอร์ DD155
17.40 น.
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ รับสัมภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วนถูกต้อง
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อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว

สมาชิก 4 ท่าน / 1 ตู้
สมาชิก 6 ท่าน / 1 ตู้
สมาชิก 8 ท่าน / 1 ตู้
สมาชิก 10 ท่าน / 2 ตู้

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
เพิ่ม

23,900.- บาท
19,800.- บาท
18,200.- บาท
19,000.- บาท
3,000.- บาท

อัตรานีร
้ วม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตั๋วสายการบินนกแอร์ ไป – กลับ ดอนเมือง – เชียงใหม่ // แม่ฮ่องสอน – ดอนเมือง
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

7. มัคคุเทศก์ 1 ท่าน
อัตรานีไ้ ม่รวม

1. ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ ANTIGEN TEST KIT
กรณีไม่มีหลักการฐานการรับวัคซีนครบตามเกณฑ์
2. เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
ม

สิง่ อำนวยความสะดวกในรถ แอลกอฮอล์สเปรย์ , หน้ากากอนามัย

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
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