
เดินทางโดยสายการบิน นกแอร

วันที่ 1       เชียงใหม – สวนสนสามใบ - ชุมชนบานละอูบ – วัดพระธาตุดอยกองมู
                 วัดจองกลางจองคํา  - ถนนคนเดินแมฮองสอน 
วันที่ 2      สะพานซูตองเป – ลีไวนรักษไทยรีสอรท – จาโบ – พระธาตุแมเย็น
                 หมูบานสันติชล – ถนนคนเดิน
วันที่ 3       ชมทะเลหมอกหยุนไหล – วัดนํ้าฮู – สะพานปาย – รานกาแฟ 
                  Coffee in Love – เชียงใหม - กรุงเทพฯ



วันที่ 1       เชียงใหม – สวนสนสามใบ - ชุมชนบานละอูบ – วัดพระธาตุดอยกองมู
                 วัดจองกลางจองคํา  - ถนนคนเดินแมฮองสอน 

05.00 น.       คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาเตอรสายการบินนกแอร เจาหนาที่
                     ฟนทริป..คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง

07.00 น.       เหินฟาสูสนามบินเชียงใหม โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD 8302

08.10 น.       นําคณะออกเดินทางสู จังหวัดแมฮองสอน โดยรถตูปรับอากาศ ตามเสนทาง
 จอมทอง - ฮอด - แมสะเรียง ระหวางทางบริการทานดวย อาหารกลอง(1)
 พรอมเครื่องดื่มเย็น ๆ ถึงอําเภอฮอดแวะออบหลวง ชม แกรนดแคนยอนสยาม
 และสวนสนบอแกว สวนสนสามใบที่ปลูกเรียงรายอยางงดงาม

   เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหารอินทิรา (2)อ.แมสะเรียง

 เดินทางสู ชุมชนละอูบ “ละวาชน คนภูเขา” ชุมชน OTOP นวัตวิถีตนแบบแหงแมฮองสอน
 จากนั้นเดินทางสู วัดพระธาตุดอยกองมู วัดคูบานคูเมืองที่ตั้งอยูบนเขา
 มีพระธาตุเจดีย 2 องค 

แกรนดแคนยอนสยาม 



 ซึ่งสามารถมองเห็นวิวของตัวเมืองแมฮองสอนไดอยางสวยงาม จากนั้นนําทาน
 ชมวัดจองกลางจองคํา เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยูกลางเมืองแมฮองสอนเปนเสมือน
 สัญลักษณทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญที่มีความงดงามทางศิลปะทางชาติพันธุ

     เย็น บริการอาหารเย็น ณ รานอาหารไขมุก (3)
 ที่พัก อิมพีเรียลธารา หรือเทียบเทา

อิมพีเรียลธารา หรือเทียบเทา



วันที่ 2       สะพานซูตองเป – ลีไวนรักษไทยรีสอรท – จาโบ – พระธาตุแมเย็น              
                  หมูบานสันติชล – ถนนคนเดิน

        เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท (4)

 เดินทางสู สะพานไมซูตองเป นับวาเปนสะพานไมไผที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
 กวาง 2 เมตรยาวประมาณ 500 เมตร เปนภาษาไทใหญแปลวา อธิษฐานสําเร็จ
 ซึ่งมีความเชื่อกันวาหากไดมายืนอยูกลางสะพานแลวอธิษฐานขอ ความสําเร็จใด ๆ
 ก็จะพบกับความสมหวังเปนสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการรวมแรงรวมใจ
 ของพระภิกษุสงฆและชาวบานกุงไมสักที่ตางก็ชวยกันลงแรงสานพื้นสะพานดวย
 ไมไผทอดยาว ขามผานทุงนาและแมนํ้าสายเล็ก ๆ เพื่อใหพระภิกษุสงฆและชาวบาน
 ที่อยูอีกฝงไดใชสัญจรไป มาระหวางหมูบานไดสะดวกขึ้น นําชม ลีไวนรักไทยรีสอรท
 มนตเสนหไรชาและขุนเขา บานดินออกแบบเปนบานสไตลจีนผสมผสานกับลานนา

      เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ลีไวนรักษไทย ไรชาชุมชนคนจีนยูนาน (5)

      บาย เดินทางตอสู   ชุมชนบานจาโบ ชื่อของชุมชนชาวเขาแหงหนึ่งบนดอยสูง อ.ปางมะผา
 จ.แมฮองสอน ชาวบานสวนใหญเปนชาวลาหูที่โยกยายถิ่นฐานมาจากหวยยาว

แกรนดแคนยอนสยาม 



 นําโดย นายจาโบ ไพรเนติธรรม เลยเปนที่มาของชื่อชุมชนแหงนี้ แวะ จุดชมวิวกิ่วลม
 เบื้องหนาเปนภูเขาสลับซับซอน จากนั้นชมอาทิตยอัสดงตกดิน ณ พระธาตุแมเย็น
 พระธาตุคูเมืองปาย นําชม หมูบานสันติชล หมูบานคนจีนยูนาน
 ที่สรางขึ้นจากดินเหนียวทั้งหลัง 

     เย็น บริการอาหารเย็น ณ รานอาหารของ รีสอรท (6)
  ที่พัก เบลวิลลา ปาย หรือเทียบเทา จากนั้นนําทานเดินชอปปง ถนนคนเดินปาย

เบลวิลลา ปาย 



วันที่ 2       ชมทะเลหมอกหยุนไหล – วัดนํ้าฮู – สะพานปาย – รานกาแฟ 
                 Coffee in Love – เชียงใหม - กรุงเทพฯ

05.45 น.  โปรแกรมตื่นเชา นั่งรถขึ้นไปชมอาทิตยขึ้นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล
 หลังพระอาทิตยขึ้นแลวกลับที่พัก บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท (7)

08.30 น. นําทานเดินทางสู วัดนํ้าฮู สักการะหลวงพออุนเมือง พระพุทธรูปคูบานคูเมืองปายที่
 เคารพและศักดิ์สิทธิ์แวะชม สะพานประวัติศาสตรปาย สรางโดยสงครามโลกครั้งที่ 2
 เหมือนสะพานขามแมนํ้าแควแวะถายรูปชมรานกาแฟ COFFEE IN LOVE ที่มีชื่อเสียง
 จากการถายละคร แวะถายรูป สะพานประวัติศาสตรปาย 

      เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร (8)

      บาย นําชม วัดอุโมงค หรือ สวนพุทธธรรม โบราณสถานที่อยูคูเมืองเชียงใหมมากกวา 700 ป
 สรางขึ้นในสมัยพญามังราย ตอมาพญากือนาทรงสรางอุโมงคขึ้นเพื่อใหพระมหาเถระ
 จันทรใชเปนที่วิปสสานากรรมฐาน กําแพงภายในและใตพระเจดียศิลปะพุทธแบบ
 ลังกาวงศเปนอุโมงคหลายชองทางเดินทะลุกันได ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่มี
 ความเกาแกอยูภายในอุโมงคจากนั้นเดินทางสู รานกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ บานถวาย
 รานกาแฟอาหารและเครื่องดื่มสุดฮิต วิวหลักลาน

18.00 น. นําทานเดินทางสู วนัสนันท ซื้อของฝาก สินคาอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เชน ไสอั่ว แหนม
 นํ้าพริกหนุม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย พรอมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 กอนนําทานเดินทางสูสนามบินเชียงใหม

COFFEE IN LOVE สะพานประวัติศาสตรปาย



20.40 น. เหินฟาสู สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD 8325 

21.45 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 คาตั๋วเครื่องบินสายการนกแอร ชั้นประหยัด พรอมนํ้าหนัก 20 ก.ก
     คารถตูปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 คาที่พักอิมพีเรียล แมฮองสอน 1 คืน / เบลวิลลาปาย จํานวน 1 คืน(หองละ 2 ทาน)
 คาธรรมเนียมอุทยาน และคาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 คาอาหารเลิศรส จํานวน 8 มื้อ 
 คาไกดทองถิ่นนําเที่ยว 
 คาประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตอทาน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

รานกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ บานถวาย

อัตราคาบริการนี้รวม

 คาใชจายสวนตัวตาง ๆอาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

อัตราคาบริการนี้รวม




