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1) พฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564      กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ปาย 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 05.00 น.  สมาชิกพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาออก  
(น าบตัรประชาชนติดตวัไปดว้ย) เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
06.50 น. ออกเดินทางโดย สายการบินนกแอร ์ DD 1 
08.00 น. ถึง สนามบินนานาชาตจิงัหวดัเชียงใหม่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตูป้รบัอากาศ  
อาหารเชา้ที่ภตัตาคาร 
ชมความสวยงามสถาปัตยกรรมลา้นนาที่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (53กม./1.10ชม.) เดิมวดัแห่งนีเ้ป็นวดัเล็กๆ แต่
ดว้ยบุญบารมี ของท่านครูบาเจา้เทือง ซึ่งท่านมีลูกศิษยล์ูกหาที่ใหค้วามเคารพนับถือมากมายทัง้ชาวไทย จีน ไทยใหญ่
กะเหรี่ยง และชาวเขาเผ่าต่างๆ เป็นที่เรียกขานว่าเป็นเกจิสหายหรือครูบาสองพี่นอ้งกบัครูบาบุญชุ่ม เกจิดงัแห่งสามเหลี่ยม
ทองค า และดว้ยแรงศรทัธาของสาธุชนท าใหว้ดัแห่งนีม้ีสิ่งปลกูสรา้งใหญ่โตสวยงามมาก  
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
หลงัอาหารเดินทางสู่อ  าเภอปาย (96 กม./2 ชม.) ชม สะพานประวัติศาสตรท์่าปาย สรา้งขึน้ในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 
โดยกองทหารประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลียงเสบียงและอาวธุขา้มแม่น า้ปายเขา้ไปยงัประเทศพม่า ปัจจุบนัเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสญัลกัษณบ์อกใหเ้รารูว่้าถึงปายแลว้นะ!! เดินชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหรือจะจบัจ่ายของที่ระลึกก็มี
รา้นคา้อยู่ไม่ไกล 

 
 
 

 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

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

บินโดยสายการบินนกแอร์  
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จากนั้นเดินทางไป วัดพระธาตุแม่เย็น (11กม./17นาที) วัดศักด์ิสิทธิ์คู่เมืองปายมาแต่โบราณ ภายในวัดมีพระพุทธรูป
ศกัด์ิสิทธิ์คือ พระพทุธโลกุตระมหามุนี เป็นพระพุทธรูปสีขาวองคใ์หญ่ เจดียพ์ระธาตแุม่เย็น เป็นเจดียท์รงระฆงัฐานกลม 
สงูประมาณ 3 เมตรมียอดฉตัรแบบเจดียพ์ม่า นอกจากนีย้งัเป็นจดุชมทิวทศันเ์มืองปายแบบพาโนราม่าอีกดว้ย  
อาหารค ่าที่ รา้นบา้นปาย ... หลงัอาหารเดินเที่ยวชมบรรยากาศถนนคนเดินตามอธัยาศยั  
ที่พกั  โรงแรมเดอะ ควอเตอร ์ปาย หรือเทียบเท่า 
 

  

 

 

 

 

 
 

2)  ศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564        ปาย – แม่ฮ่องสอน 
 

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
สกัการะ หลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปปางมารวิชยัที่ศกัด์ิสิทธิ์อายุกว่า 500 ปี ณ วัดน ้าฮู  (3 กม.)  พระพุทธรูปองคน์ีม้ี
ลกัษณะพิเศษคือมีพระเศียรกลวง พระโมฬีปิด-เปิดได ้และมีน า้ซมึขงัอยู่ในพระเศียรตลอดเวลามีเพียงสององคเ์ท่านัน้ใน
เมืองไทย วดัน า้ฮแูห่งนีย้งัมีเรื่องราวเก่ียวกบัประวตัิการกูเ้อกราชของกรุงศรีอยธุยา ภายในวดัจึงมีสถปูที่บรรจพุระอฐิัและ
พระเกศาของพระพี่นางสุพรรณกัลยา พระเชษฐภคินีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นชม หมู่บ้านจีนยูนนาน  
หรือ หมู่บ้านสันติชน เป็นบา้นเรือนของชาวจีนฮ่อที่สรา้งจากดิน มีรา้นคา้มีแนวก าแพงที่จ  าลองมาจากก าแพงเมืองจีน 
เลือกซือ้ของฝากเป็นชาเลิศรสต่างๆ 
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
หลังอาหารเดินทางสู่ บ้านจ่าโบ่ (56 กม./1.5 ชม.)  อ าเภอปางมะผ้า เป็นชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอสัมผัสวิถีชีวิตและ
ธรรมชาติที่สวยงาม เชิญชมวิวทิวเขาที่มีความสวยงามเกินค าบรรยาย  
จากนัน้เดินทางสูต่วัเมืองแม่ฮ่องสอน (59 กม./1 ชม.)    
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น าชม วัดจองกลาง วัดจองค า เป็นวดัไทยใหญ่ที่มีความสวยงามของเมืองแม่ฮ่องสอน ตัง้อยู่คู่กนัในรัว้ก าแพงเดียวกันมี
ลักษณะศิลปะแบบไทยใหญ่ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหิงคจ์  าลอง  กราบไหว้ขอพรตามอัธยาศัย ชมภาพ
จิตรกรรมบนแผ่นกระจกเรื่องราวเก่ียวกับพุทธประวัติและความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นซึ่งบางภาพจะมีค าบรรยายเป็น
ภาษาพม่า   
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร   
ที่พกั  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน (พกั 2 คนื)  หรือเทียบเทา่  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564    สะพานซูตองเป้-ดอยแม่อูคอ(ชมดอกบัวตอง)  
 

06.00 น. เดินทางสู ่สะพานไม้ซูตองเป้ (14 กม./ 20 นาที) เป็นสะพานไมม้หศัจรรยแ์ห่งศรทัธาของชาวแม่ฮ่องสอนสรา้ง
ขึน้จากความรว่มใจรว่มแรงของพระภิกษุสงฆแ์ละชาวบา้นในหมู่บา้นกงุไมส้กั ที่ช่วยกนัสานไมไ้ผ่เป็นแผ่นทอดยาวขา้มทุ่ง
นาซึ่งเจา้ของที่นาไดอุ้ทิศผืนนาถวายใหแ้ก่วัด (สถานปฏิบัติธรรมสวนธรรมภูสมะ) จนกลายเป็นสะพานไมไ้ผ่เชื่อมโยง
พระพทุธศาสนาเขา้มาสูช่มุชน และยงัเป็นตน้แบบใหก้บัสะพานอีกหลายๆ พืน้ที่อีกดว้ย   
เชิญท่านใส่บาตรพระบนสะพานไม ้จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัที่พกั  
อาหารเชา้ที่โรงแรม   
ออกเดินทางสู ่ดอยแม่อูคอ (100 กม./ 2 ชม.) อ าเภอขนุยวม ชมความสวยงามของ ดอกบวัตอง เป็นดอกไมท้ี่บานสะพรั่ง
ในช่วงปลายฤดฝูนและจะรว่งโรยไปเมื่อเขา้สูฤ่ดหูนาว จะออกดอกบานในระยะเวลาสัน้ๆ ระหว่างเดอืนพ.ย. –ตน้ธ.ค.   
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  
จากนัน้น ากลบัสูต่วัเมืองแม่ฮ่องสอน (70 กม./ 1 ชม.) แวะ ชุมชนกะเหร่ียงคอยาวหมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า เพื่อชมวิถีชีวิต
ของกระเหรี่ยงคอยาว เลือกซือ้ของที่ระลกึต่างๆ ที่น่าสนใจ คือ การแต่งกายของกะเหรี่ยงคอยาว  และชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่
มีเอกลกัษณน์่าสนใจ  
เดินทางขึน้สู่ดอยกองมู สกัการะ พระธาตุดอยกองมู เป็นพระธาตศุกัด์ิสิทธิ์คู่เมืองแม่ฮ่องสอนมี 2 องค ์เจดียอ์งคใ์หญ่
สรา้งโดย จองต่องสู ่เมื่อปี พ.ศ. 2403 ภายในบรรจพุระธาตขุองพระโมคคลัลานะเถระ ซึ่งน ามาจากประเทศพม่า สว่นพระ
ธาตเุจดียอ์งคเ์ล็กสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชาเจา้เมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก น าท่านพกัผ่อนที่โรงแรม   
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อาหารค ่าที่ภตัตาคาร   
 

4) อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564      ปางอุ๋ง–บ้านรักไทย–แม่ฮ่องสอน–กรุงเทพฯ 
 

06.00 น. เดินทางสูด่ินแดนสดุโรแมนติกเสมือนในเทพนิยายที่ไม่อยากเชื่อว่ามีอยู่จรงิ ปางอุ๋ง (46 กม. /1 ชม.) มนตเ์สน่ห์
แห่งทิวสน และทะเลสาบกลางหุบเขา ความสงบนิ่งบนความงามนีเ้อง  ที่ท  าให้หลายท่านเปรียบปางอุ๋งเป็นเหมือน
สวิตเซอรแ์ลนดเ์มืองไทย สดูลมหายใจใหเ้ต็มปอดสมัผสัลมหนาวชมสายหมอกเลาะเลียบผิวน า้และตามซอกเขาดื่มด ่า
บรรยากาศเก็บภาพความสวยงามใหเ้ต็มที่ จากนัน้เดินทางสู่ บ้านรักไทย (13 กม./25 นาที.)  ตัง้อยู่ต  าบลหมอกจ าแป่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บา้นชาวจีนยูนนานอดีตทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตั๋ง” อยู่สูงจาก
ระดบัน า้ทะเลกว่า 1,776 เมตร ท าใหพ้ืน้ที่บริเวณนีม้ีอากาศเย็นสบายเหมาะสมกับการปลกูชาพนัธุด์ีและพืชเมืองหนาว 
ตวัหมู่บา้นถกูโอบลอ้มดว้ยทิวเขาแมกไมท้ี่อดุมสมบรูณ ์สมัผสัวถิีชีวติชาวจีนยูนนานทานอาหารพืน้เมืองจิบชารสเลิศ  
08.00 น. อาหารเชา้ที่หมู่บา้นรกัไทย   
น าท่านสู ่วสิาหกิจชุมชนไร่องุ่นหวานซึง้ ตัง้อยู่บนพืน้ที่สงูจากระดบัน า้ทะเล 1,250 เมตร แวดลอ้มดว้ยภเูขามีแม่น า้ไหล
ผ่านมีทุ่งนาอากาศเย็นสบายตลอดปี เฉลี่ยอณุหภมูิตอนอากาศรอ้นประมาณ 25 องศา ที่ไรไ่ดป้ลกูองุ่นพนัธุบ์ิวตีซ้ีดเลท ที่
ศนูยส์ง่เสรมิการพฒันาอาชีพเกษตรที่สงูปางตอง (โครงการพระราชด าร)ิ ไดม้าแนะน าและสง่เสรมิใหป้ลกู ไรห่วานซึง้ปลกู
ทัง้หมด 100 ตน้ในพืน้ที่1 ไร2่ งาน และไดผ้ลผลิตองุ่นสดรุน่ละประมาณ 1,500 ถึง 2,000 กิโลกรมัต่อรุน่ ในหนึ่งปีจะมี
ผลผลิตออก สองรุน่ ประกอบกบัในชมุชนมไีรอ่งุ่นอีกสองถึงสามครวัเรือนจึงชกัชวนกนัมาตัง้กลุม่เพื่อน าผลผลิตมาแปรรูป 
จึงไดม้ีการจดทะเบียนวิสาหกจิชมุชนไรอ่งุ่นหวานซึง้ไวนแ์ละวิสาหกิจชมุชนไดผ้ลิตไวนอ์งุ่น  ใหท้่านไดช้มไรอ่งุ่นและ เลือก
ซือ้สินคา้จากทางวิสาหกิจชมุชน  
จากนัน้ เดินทางสู ่ภูโคลน (8 กม. / 13 นาที) แหลง่สปาชัน้ยอดของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีโคลนเดือดบรสิทุธิ์สีด าที่มาจาก
สายน ้าแร่ใต้ดิน ทสะอาดและไม่มีกลิ่นของก ามะถัน มีความรอ้นตั้งแต่ 60-140 องศา ซึ่งอุดมไปดว้ยแร่ธาตุ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผิวหนัง และระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย์ ท าให้ที่คือหนึ่งในสามแหล่งของโลกที่มีการค้นพบโคลน
ธรรมชาติ และททท.ไดบ้รรจุที่นี่ไวใ้น Unseen Thailand และ Spa in Paradise เป็น 1 ใน 50 สปา  กิจกรรรมที่ตอ้งหา้ม
พลาดในการมาที่ ภโูคลนนี ้คือ การแช่เทา้และการแช่ตวัในบ่อน า้รอ้น รวมไปถึง การพอกหนา้ดว้ยโคลนธรรมชาติ หรือ จะ
มานวดแผนไทย นวดน า้มนั จากนัน้เดินทางกลบัตวัเมืองแม่ฮ่องสอน (36 กม. / 1ชม.) 
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบิน 
16.50 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร โดยสายการบินนกแอร ์ DD155 
17.40 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ รบัสมัภาระตรวจเช็คใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
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อตัราคา่บรกิาร  

 

สมาชกิ 4 ทา่น / 1 ตู ้  ผูใ้หญ่     ท่านละ  23,900.- บาท 

สมาชกิ 6 ทา่น / 1 ตู ้  ผูใ้หญ่     ท่านละ  19,800.- บาท 

สมาชกิ 8 ทา่น / 1 ตู ้  ผูใ้หญ่     ท่านละ  18,200.- บาท 

สมาชกิ 10 ท่าน / 2 ตู ้ ผูใ้หญ่     ท่านละ  19,000.- บาท 
        พกัเด่ียว  เพิ่ม       3,000.- บาท 

 

อตัรานีร้วม   

1.  ค่าตั๋วสายการบินนกแอร ์ไป – กลบั ดอนเมือง – เชียงใหม ่// แม่ฮ่องสอน – ดอนเมือง    
2.  รถตูป้รบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  

    3.  ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
    4.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้
    5.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

    6.  ทนุประกนัอบุติัเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
          -  วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุติัเหตทุ่านละ  500,000  บาท  

7.  มคัคเุทศก ์1 ท่าน  
    

อตัรานีไ้มร่วม   
1. ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ ANTIGEN TEST KIT  

กรณีไม่มีหลกัการฐานการรบัวคัซีนครบตามเกณฑ ์
2. เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  

    3.  ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร,์ ค่าซกัรีด 
 
ม 

สิง่อำนวยความสะดวกในรถ แอลกอฮอลส์เปรย ์, หนา้กากอนามยั 
ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

เง่ือนไขการจอง    ยืนยนัการเดินทางโดย ช าระมดัจ า ท่านละ  10,000  บาท พรอ้มสง่ ส  าเนาบตัรประชาชน 
  ค่าบรกิารสว่นที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 15 วนั  
   เม่ือโอนแลว้กรุณา สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line / โทรสาร. 02 211 0119  

    

ติดตอ่  :   02 212 8431 , 080 571 5551, 065 635 1997 

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

 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th
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