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เชียงใหม-่แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน 

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล.์.แบบกินดี..อยู่ดี..มีมัคคุเทศก์ดูแล  

พัก..อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน / ปาย 1 คืน 



วันแรก  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ปาย – กะเหรี่ยงคอยาว -สะพานซูตองเป ้

             พระธาตดุอยกองมู – ถนนคนเดิน - วัดจองกลาง - จองคำ  

05.30 น. คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ    เคาเตอร์ D 

สายการบินไทยสไมล์  เจ้าหน้าที่ SodA..คอยให้การ

ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการ

เดินทาง พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ 

07.25 น. เหนิฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล ์

เที่ยวบินท่ี WE 121 (บนเคร่ืองบริการอาหารว่าง แต่ใหน้ำมาทานด้านล่าง) 

08.45 น. นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทาง ปาย - แม่

มาลัย – แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น 

ๆ ระหวา่งการเดินทางแวะพักอริยบทและถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวสายน้ำปาย (2)อ.ปาย 

บ่าย นำทุกท่านเดินทางสู่  สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย 

กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เชื่อมระหว่างภูสมะและบ้านกุงไม้สัก “ซูตองเป้”

เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพาน

แล้วอธิษฐานขอ ความสำเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็นสะพานที่เกิดจากความ

ศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันลงแรง

สานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว ข้ามผ่านทุ่งนา และลำน้ำแม่สะงา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์

และชาวบ้านทีอ่ยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมูบ่้านไดส้ะดวกขึ้น 

16.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านสู่  หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว “ห้วยเสือ

เฒ่า”เป็นกะเหรี่ยงคอยาวที่อพยพมาจากบ้านน้ำเพียงดิน บ้านในสอยเป็นชุมชนกะเหรี่ยง

ขนาดใหญ่พอๆ กับที่บ้านน้ำ เพียงดินมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีคล้ายกัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ใน

หุบเขา มีลำห้วยไหลผ่าน 

18.00 น. นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ให้ท่านได้

นมัสการพระธาตุดอยกองมู   และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง

กันตามอัธยาศัย  



 

 

 

 

 

 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใบเฟิรน์ (3) 

จากนั้นนำชม วัดจองกลางจองคำ เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน 

เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะทางชาติ

พันธุแ์ละถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลา นำท่าน Check in เข้าที่พัก 

ที่พัก อิมพีเรียลธารา หรือเทียบเท่า ได้มาตรฐาน SHA 

 

 

 

 



วนัทีส่องของการเดินทาง ปางอุ๋ง – หมู่บ้านรักไทย – ถ้ำน้ำลอด – จุดชมวิวกิ๋วลม 

                              พระธาตุแม่เย็น - หมู่บ้านสันติชล – ถนนคนเดินปาย 

04.30 น     นำท่านเดินทางสูป่างอุ๋ง ชมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงสัมผัสคล่ืนทะเลหมอก และ 

ชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามทีส่ะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี.สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำคณะเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนยูนาน ชิมชา บ้านรักไทย..บริการอาหารเช้า

(4) ณ ร้านอาหารชาสา รักไทย อิ่มอร่อยนำคณะเดินทางต่อสู่ ถ้ำปลา อ.ปางมะผ้า 

ระหว่างทางแวะให้ท่านถ่ายรูปสวย ๆ กับเสน่ห์แห่งขุนเขาและไร่ชา @ ลีไวน์รักษไ์ทย  

 

 

 

 

 

 

10.00 น. คณะเดินทางถึง ถ้ำปลา อิสระให้ท่านเท่ียวชม     และถ่ายรูปกับฝูงปลาพวงนับแสน ๆ ตัว  



เดินทางสู ่ถ้ำน้ำลอด 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารบา้นแก้วโมรา (5) 

บา่ย เดินทางต่อสู่ ถ้ำน้ำลอด  หนึ่งใน Unseen in Thailand ให้ท่านได้ชมถ้ำที่สวยงาม   อาทิ

เช่น ถ้ำเสาหินหลวง,ถ้ำตุ๊กตา เข้าไปชมหินงอกหินย้อย    พร้อมชมเสาหินลักษณะคล้ายกับ

ตุ๊กตา ตั้งเรียงรายอยู่ภายในถ้ำ นั่งแพล่องไปตามลำน้ำสู่  ถ้ำผีแมน ที่ชาวต่างชาติชอบ

เดินทางมาท่องเที่ยวที่ถ้ำนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ อ.ปาย ระหว่างการเดินทางแวะ จุดชมวิวกิ่วลม เบื้อง

หน้าเป็นภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย ก่อนนำ

ชม หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านคนจีนยูนาน ที่สร้างขึ้นจากดินเหนียวทั้งหลัง ก่อนเดินทางสู่

ร้านอาหาร 

 

 

 

 



ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารชาลี แอนด์ เล็ก (6)  หลังอาหารอิสระให้ท่านเดิน 

ช้อปป้ิง ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ทีพั่ก 

 

 

         

 

 

                            

 

 

ที่พัก เบลวิลล่า ปาย ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ได้มาตฐาน SHA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ามของการเดินทาง     ชมทะเลหมอกหยุน่ไหล – วัดนำ้ฮู – สะพานปาย – ร้าน 

กาแฟ Coffee in Love – วัดบ้านแด่น - แดนเทวดา - กรุงเทพฯ 

05.45 น.  โปรแกรมตื่นเช้า นั่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล  

หลังพระอาทิตย์ข้ึนแล้วกลับทีพ่ักบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7) 

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปายที่

เคารพและศักดิ์สิทธิ์แวะถ่ายรูปชมร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE ที่มีชื่อเสียงจากการ

ถ่ายละคร แวะถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างโดยสงครามโลกครั้งที ่2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ้านสวนชมจนัทร์  (8) 

บ่าย นำชม วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เต็มไปด้วยความ

วิจิตรตระการตา อลังการ รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 

ล้านบาท    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.00 น. นำคณะเดินทางสู่  อ.แม่แตง ชมแลนด์มาร์กใหม่สุดอลังฯ ในชื่อ “แดนเทวดา” ตื่นตาไป

กับหน้าผาน้ำตกจำลองที่สามารถเดินขึ้นไปและมีช่องกลางน้ำตกสำหรับถ่ายภาพที่นี่

แบ่งเป็น 4 โซนหลักๆ คือ โซนที่ 1 คือร้านกาแฟ โซนที่ 2 เป็นสวนดอกไม้หน้าน้ำตก 

โซนที่ 3 เป็นสวนญี่ปุ่นอยู่หลังน้ำตกโซนที่ 4 จำลองตลาดเก่าของแม่แตง มีสินค้าโอท็อป

จำหน่ายดอกไม้ที่อยู่ด้านหน้าน้ำตกเป็นแปลงดอกมากาเร็ต และ ดอก Celosia แต่ถ้าเดิน

อ้อมไปหลังน้ำตกอารมณ์จะเปลี่ยนไปทันที เป็นสวนและร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น มีลำธาร

ไหลผ่าน และมีพร็อพทางเดินไมแ้ละสะพานให้ถ่ายภาพ 

18.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วนัสนันท์ ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม 

น้ำพริกหนุ่ม แคปหม ูอื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม ่

21.15 น. เหนิฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ WE 121  

22.35 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การันตี บริการระดับ  

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 



ตารางวันเดินทาง 

วันเดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 

22 – 24 ตุลาคม 2564 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

29 – 31 ตุลาคม 2564 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

5 – 7 พฤศจิกายน 2564 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

8 – 10 พฤศจิกายน 2564 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

10 – 12 ธนัวาคม 2564 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

13 – 15 ธนัวาคม 2564 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

17 – 19 ธนัวาคม 2564 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

20 – 22 ธนัวาคม 2564 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

24 – 26 ธนัวาคม 2564 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

27 – 29 ธนัวาคม 2564 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

31 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

3 – 5 มกราคม 2565 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

7 – 9 มกราคม 2565 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

10 – 13 มกราคม 2565 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

14 – 16 มกราคม 2565 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

17 – 19 มกราคม 2565 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

21 –23 มกราคม 2565 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

28 –30 มกราคม 2565 13,900.-บาท 1,800.-บาท 

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ชำระเป็นเงินสดกับมัคคุเทศก์หนา้งาน 

1. ส่วนต่างแถวที่หมายถึงทีน่ั่งบนรถตู้ แถวที ่1 เพิ่ม  600 บาท/แถวที่ 2 เพิ่ม 300 บาท 

2. และส่วนต่างวันหยุดตอ่เนือ่ง เพิ่ม 1,000 บาทต่อท่าน  เทศกาลปีใหม่เพิ่ม 1,500 บาทต่อทา่น 

อัตราค่าบริการนี้รวม 



     ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการไทยสไมล ์พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก. 

     ค่า รถตู้ปรบัอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดนิทาง 

ค่าที่พักอิมพีเรยีล แม่ฮ่องสอน 1 คืน / เบลวลิล่าปาย จำนวน 1 คืน(ห้องละ 2 ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานทีต่่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มือ้  

ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว  

ค่าประกันภัยอบัุติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาท ิคา่โทรศัพท์ คา่ซักรีด คา่อาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 

 ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทตอ่ทริป  

เงื่อนไขการจอง  

-รายการทวัร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ ี

-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระเงินมัดจำ 

-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได ้

-โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพ่ือความเหมาะสม 

-รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น 

-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีทีไ่ม่ได้ร่วมทริปในบางวัน 

 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  

 ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ                                  



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


