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กาหนดการเดินทาง
วันแรก
16.00 น.
16.30 น.
เย็น
มื้อดึก
วันทีส่ อง
เช้า

เทีย่ ง

16 - 21 กุมภาพันธ์ 2562

เพชรบุรี – เชียงใหม่
คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ.เพชรบุรี พบเจ้าหน้าที่ บริษัท ยัวร์ ทริป แทรฟ
เวิล เอเจนซี่ จากัด คอยให้การต้อนรับและจัดเก็บสัมภาระให้กับท่าน
จากนั้นนาท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
 รับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
นาท่านออกเดินทาง (ต่อ) สู่จังหวัดเชียงใหม่
รับประทานข้าวต้มรอบดึก ณ ร้านอาหาร
หลังจากนั้นนาท่านออกเดินทาง (ต่อ)
เชียงใหม่ - ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว – ถ้าแก้วโกมล – แม่ฮ่องสอน - พระธาตุดอยกองมู – ที่พกั
นาท่านเดินทางถึง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านได้ทาธุระตามอัธยาศัย (ห้องละ 4-5 ท่าน)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จ.แม่ฮอ่ งสอน เปลี่ยนเป็นรถตู้ปรับอากาศ
นาท่านชม ออบหลวง เป็นช่องแคบของผาหินที่มีลักษณะผาหินพิงกัน โดยมี
ลาน้าแม่แจ่มไหลผ่านตรงกลาง อย่างน่าพิศวงปนความสงสัย ความลึกของ
หน้าผา วัดจากสะพานออบหลวงถึงระดับน้าปกติประมาณ 32 เมตร ส่วน
แคบสุด 2 เมตร ความยาวของช่องแคบประมาณ 300 เมตร
นาท่านชม สวนสนบ่อแก้ว โครงการสารวจวัตถุดิบเพื่อทาเยื่อกระดาษ และ
เป็นแปลงทดลองปลูกพืชชนิด สนสองใบ สนสามใบ และ ยูคาลิปตัส เนื้อ
ที่ทั้งหมด 2,072 ไร่ โดยมีถนนตัดผ่านตรงกลาง ให้นักท่องเที่ยวได้ขับรถ
หรือ เดินเข้ามาชม
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

แม่ฮ่องสอน-ปาย 6วัน 3คืน
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บ่าย

ค่า

วันทีส่ าม

นาท่านชม ถ้าแก้วโกมล เป็นถ้าผลึกแคลไซต์ (พบอยู่ 3 แห่งในโลกคือ
ออสเตรเลีย จีน และ ประเทศไทย) เชื่อกันว่าเป็นถ้าที่มีผลึกแคลไซต์
สวยงามที่สุดในประเทศ **ในการเข้าชมไม่อนุญาตให้นาสิ่งของพรุงพรัง เช่น
กระเป๋า กล้องถ่ายภาพ และไม่อนุญาตให้จับต้องแร่แคลไซค์ เพราะจะทาให้
เกิดผลกระทบต่อแร่แคลไซค์ที่จะเกิดขึ้นใหม่
นาท่านเดินทางสู่ แม่ฮอ่ งสอน นาท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยกองมู ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู ซึ่ง
เป็นวัดประจาจังหวัด และ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของรอบเมืองแม่ฮ่องสอน สนามบินแม่ฮ่องสอน ได้อย่าง
ชัดเจนและสวยงาม
 รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก กรีนเมาน์เทน รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

พระธาตุดอยกองมู – วัดจองคา – วัดจองกลาง – ดูงาน – สะพานชูตองเป้ - พระตาหนักปางตอง - บ้าน
รักไทย
เช้า
 รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดจองคา เป็นวัดแรกของ เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นวัดเก่าแก่
สร้างตามแบบอย่างศิลปไทย ใหญสิ่งที่โดดเด่นหลังคาทรงประสาท 9 ชั้น
และมีศาสนสถานที่สาคัญคือ วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูป องค์ใหญ่
ที่สุดของแม่ฮ่องสอน สร้างเมื่อ พ.ศ.2477 โดยช่างชาวพม่า
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดจองกลาง ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์
จาลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ มีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกเช่น ตุ๊กตา
แกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคนและสัตว์เกี่ยวกับ พระเวสสันดรชาดก ฝีมือแกะสลัก
ของช่างชาวพม่าซึ่งนามาจากพม่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2400 นอกจากนี้ทางด้าน
จิตรกรรม ยังมีภาพวาดบนแผ่นกระจก เรื่องพระเวสสันดรชาดก และ ภาพ
ประวัติเจ้าชายสิทธัตถะ ตลอดจนภาพแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคน
สมัยนั้นหลายภาพ
นาท่านศึกษาดูงาน ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮอ่ งสอน จากัด
เทีย่ ง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (ค่าอาหารไม่รวมในค่าใช้จา่ ย)
นาท่านชม สะพานชูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศ
ไทย สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานที่เกิดจาก ความศรัทธาและการร่วมแรง
ร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สัก ที่ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้น
สะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว ไปบนที่นาของเจ้าของที่อุทิศผืนนาถวาย โดย
สร้างเพื่อเชื่อมต่อระหว่างสวนธรรมภูสมะและหมู่บ้านกุงไม้สัก ข้ามผ่านทุ่งนา
และแม่น้าสายเล็กๆ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจร
ไป มาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น
นาท่านชม พระตาหนักปางตอง หรือ “ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง
ตามพระราชดาริ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ทั้งหมด 5,353 ไร่
โดยใช้เป็นสถานที่สาหรับการทดลองค้นคว้าวิจัย และ สาธิตชาวไทยภูเขาใน
พื้นที่สูง ได้แก่ บ้านปางตอง (ไทยใหญ่,กะเหรี่ยง) บ้านนาป่าแปก (ม้ง,ไทยใหญ่) บ้านห้วยมะเขือส้ม การ
แม่ฮ่องสอน-ปาย 6วัน 3คืน
2

ค่า

วันทีส่ ี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

เพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์เมืองหนาวเพื่อส่งเสริมให้แก่ราษฎร (ม้ง,ไทยไหญ่) และ บ้านรวมไทย (ไทย
ใหญ่) ที่ส่วนมากมีอาณาเขตติดขอบชายแดนพม่า
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก ชาสา รักไทย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (นอนห้องละ 4 ท่าน)
ปางอุง๋ - จุดชมวิวจ่าโบ่ - ถ้าน้าลอด – ปาย – สะพานประวัตศิ าสตร์ – COFFEE IN LOVE
หมู่บา้ นสันติชล - ถนนคนเดินปาย
นาท่านออกเดินทางสู่ ปางอุง๋ โครงการพระราชดาริ ปางตอง 2 ซึ่ง
เปรียบเสมือน สวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว จ่าโบ่ ที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวมูเซอ ที่นี่เป็นหมู่บ้าน
เล็ก มีประชาชนราวๆ 60 หลังคาเรือน มีความเงียบสงบ มีธรรมชาติที่
สวยงามมากๆ อยู่ท่ามกลางขุนเขา จุดเด่นของบ้านจ่าโบ่ คือ มีทะเลหมอก ที่
สวยงาม และขึ้นชื่อมากๆ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้าอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ ถ้าน้าลอด เป็นแหล่งโบราณคดีสาคัญ จากการพบเครื่องมือ
เครื่องใช้ โบราณในถ้าสันนิษฐานได้ว่ามีอายุประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว เป็น
ถ้าที่มีสายน้าไหลผ่านตั้งแต่ปากทางเข้าจนไปถึงถ้าสุดท้าย ประกอบด้วย 3
ถ้า ได้แก่ ถ้าเสาหิน ถ้าตุ๊กตา ถ้าผีแมน นาท่านล่องแพ ลาละ 4 ท่าน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ปาย นาทุกท่านเดินทางชม สะพานประวัตศิ าสตร์
สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกอง
ทหาร
ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อใช้ข้ามแม่น้าปายและลาเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยัง
ประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อาเภอปายจึงกลับคืนสู่
ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพาน
ประวัติศาสตร์” ได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ COFFEE IN LOVE เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลาย
คนอยากไปสัมผัส เมื่อเอ่ยถึงเมืองปาย หลายคนอาจจะนึกถึงทุ่งดอกบัวตองสีเหลืองอร่ามบนยอดเขา และถ้า
เอ่ยถึง Land Mark ต้องยกให้ Coffee In Love ร้านกาแฟบนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ากับบรรยากาศวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้าน ร้านกาแฟแห่งนี้ (บริการ เครื่องดื่มท่านละ 1
แก้ว)
นาท่านชม ศูนย์วฒ
ั นธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล เป็นหมู่บ้านศูนย์
วัฒนธรรมยูนาน พื้นที่ที่เคยถูกมองว่า เป็นสีแดง เขตค้ายาเสพย์ติดของว้า
แดงมาก่อน มีชาวเขาบ้านสันติชลเชื้อสายจีนพักพิงอยู่กว่า 1,000 ชีวิต หน้า
หมู่บ้านเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมยูนาน ซึงมีบ้านดิน ที่ตั้งเรียงรายอยู่
ร้านค้าของที่ระลึกที่ทาจากบ้านดิน อาคารร้านอาหารจีนยูนาน และมีก้อนหิน
สลักชื่อภาษาจีนตัวใหญ่ๆ วางเด่นเป็นสง่า ด้านหลังก้อนหินใช้เป็นเวทีกลางแจ้ง
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ค่า

 รับประทานอาหาร ค่า ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินปาย เป็นถนนคนเดินตอนเย็นในตัว อ.ปาย
ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีของขายหลายอย่าง เสื้อผ้า ของกิน ของที่
ระลึก งานแฮนด์เมด ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ
นาท่านเข้าสู่ที่พัก บีทู ปาย พรีเมียร์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่หา้
04.00 น.
04.30 น.

ห้วยน้าด้ง – โป่งเดือดป่าแป่ - เชียงใหม่ – วัดดอยคา - ซือ้ ของฝาก – เพชรบุรี
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
นาท่าน เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก จากนั้นมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติหว้ ยน้าดัง
มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้าลา
ธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอัน
ร่มรื่น โดยเฉพาะบริเวณห้วยน้าดัง ที่มีชื่อว่า ทะเลหมอกทีง่ ดงามยิง่ มี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย
 บริการอาหารเช้า แบบกล่อง
นาทุกท่านเดินทางเข้าชม โป่งเดือดป่าแป๋ เป็นน้าร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน
ในอดีตน้าพุแห่งนี้สูงถึง 5 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 1 เมตร รอบๆ บริเวณซึ่ง
เป็นป่าทึบจะอบอวลไปด้วยกลิ่นกามะถัน บริเวณโดยรอบสะอาด และจัด
นิทรรศการได้น่าสนใจน้าพุเกิดจากปริมาณน้าใต้ดินที่ส่วนใหญ่ได้จากน้าฝน
ที่ซับสู่ใต้ดิน หากดินมีความพรุนมาก ความพรุนของดินนี้เกิดจากต้นไม้ น้าพุ
ร้อนที่นี่คาดว่ามีการเกิดแบบน้าพุร้อนกีเซอร์ (Geyser type) ลักษณะของน้าพุ่งขึ้นจากระดับผิวดินเป็นครั้ง
คราวตลอดเวลา และคุณสมบัติของน้าพุร้อนอย่างหนึ่งคือ ช่วยรักษาโรคปวดตามข้อ
นาท่านเดินทางกลับสู่ จ.เชียงใหม่
 บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
นาท่านเที่ยวชม วัดพระธาตุดอยคา อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี มีจุดชมวิว ที่
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ ขอพร หลวงพ่อทันใจ มี
ชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมา
ขอพร บนบาน แล้ว ประสบความสาเร็จ และได้เดินทางกลับมาถวายดอก
มะลิเพื่อแก้บน (ความเชื่อส่วนบุคคล)
ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากให้กับคนทางบ้าน ณ ร้านวนัสนันท์
 รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ จ.เพชรบุรี

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

วันที่หก
07.00 น.

เพชรบุรี
เดินทางถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***** HAVE A NICE TRIP *****
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อัตราค่าบริการทัวร์ แม่ฮอ่ งสอน-ปาย 6วัน 3คืน
ราคานีส้ าหรับผูเ้ ดินทาง
กาหนดการเดินทาง

40 ท่าน
16 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่รวมวันหยุดเทศกาล)

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านละ

กุมภาพันธ์
10,900.-

อัตราค่าบริการนีร้ วม
 คารถบัสปรับอากาศ จานวน 1 คัน เส้นทาง เพชรบุรี-เชียงใหม่-เพชรบุรี
 คารถตู้ปรับอากาศ เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าหองพัก ที่ แม่ฮ่องสอน 1 คืน นอนห้องละ 2-3 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าหองพัก ที่ บ้านรักไทย 1 คืน นอนห้องละ 4 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าหองพัก ที่ ปาย 1 คืน นอนห้องละ 2-3 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 คาเขาชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 หัวหนาทัวร และ ผู้ช่วยหัวหน้าทัวร์
 ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม
 ฟรี กระเป๋าพับ ท่านละ 1 ใบ
 ฟรี เจ้าหน้าที่ 2 ท่าน ( สาหรับคนที่ 41 , 42 )
 ฟรี ป้ายไวนิล 1 ผืน
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ราคานีไ้ มรวมภาษีมลู คาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ าย 3% ( กรณีทตี่ องการใหออกใบกากับภาษี )
 คาอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ไมไดระบุไวในรายการ
 คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักรีด เปนตน
 ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 3 ทีด่ งู าน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮอ่ งสอน จากัด
หมายเหตุ
1. เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นสาคัญ
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการหรือถูกปฏิเสธ การเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับ ทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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