
QEHGN-VN002 ทวัรเ์ที่ยวไทย แม่ฮ่องสอน 3วนั 2คืน  สายการบินเวียตเจ็ทแอร ์(VZ)  

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เทีย่วปาย แมฮ่อ่งสอน เสน้ทางสายโรแมนตกิ พรอ้มไกดด์แูลตลอดการเดนิทาง 
-ปลอ่ยชวีติไหลไปชา้ๆ แลว้ลมืการมอียูข่องเวลาทีบ่า้นรกัไทย 
-สดูกลิน่ไอธรรมชาตกิลางหบุเขาแหง่รกัทีป่างอุง๋ 
-สะพานซูตองเป้ มหศัจรรยแ์หง่ศรทัธาของชาวเมอืงสามหมอก 
-ชลิลมหนาว ฟินสายหมอกที ่'จดุชมววิทะเลหมอกหยนุไหล'           
 

 

เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น 
วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ-วัดพระธาตศุรจีอมทองวรวหิาร-ชมวน

อทุยานถ้ําแกว้โกมล-พระธาตดุอยกองม ู
   

วนัที ่2 ปางอุง๋-บา้นรักไทย-สะพานซตูองเป้-วัดพระธาตแุมเ่ย็น-ถนนคน
เดนิเมอืงปาย 

   

วนัที ่3 ชมววิทะเลหมอกหยนุไหล-หมูบ่า้นสนัตชิล-วัดน้ําฮ-ูสะพาน
ประวัตศิาสตรป์าย-แดนเทวดา-วัดบา้นเดน่สะหลศีรเีมอืงแกน-
เชยีงใหม-่กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ 

   

เชยีงใหม ่- แมฮ่อ่งสอน 
ปาย – ปางอุง๋ 3วนั 2คนื   

สายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์(VZ) 

ราคา  
 

บาท 
13,590 
 

 

 

ใชส้ทิธิโ์ครงการทวัรเ์ทีย่วไทย 

จา่ยเพยีง  8,590บาท/
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Day 
1 

 

กรงุเทพฯ 
- 

แมฮ่อ่งสอน 
 

 
วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ-วดัพระธาตศุรจีอมทองวรวหิาร-ชมวนอทุยานถํา้แกว้

โกมล-พระธาตดุอยกองม ู
04.30 น. คณะพรอ้มกนั จดุนัดพบ ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร ์สายการบนิไทยเวยีดเจ็ท 

(VZ) โดยมมีัคคเุทศกค์อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มคอยอํานวยความสะดวกดา้นเชค็อนิ  
07.30 น. ออกเดนิทางสู ่จังหวัดเชยีงใหม ่โดย เทีย่วบนิที ่VZ114 (BKK-CNX 07.30-08.50)  
08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่ 
10.00 น. เดนิทางนําท่านเดนิทางไปแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางนําท่านแวะ วดัพระธาตุศรจีอมทองวรวหิาร

ไหวพ้ระเป็นสริมิงคล 
12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นบา้นไมแ้ดง (มือ้ที ่1) 
14.00 น. นําทา่นเทีย่วชมวนอุทยานถํา้แกว้โกมล เป็นถ้ําผลกึแคลไซต ์ทีม่คีวามใสบรสิทุธิ ์จากนัน้นําทา่น

ชมพระอาทติยต์ก ทีพ่ระธาตดุอยกองม ูเป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวจังหวัดแมฮ่อ่งสอน 
นมัสการพระธาตดุอยกองม ูชมทัศนียภาพอันงดงามของเมอืงสามหมอกจากมมุสงู วัดเกา่แกคู่เ่มอืง
แมฮ่อ่งสอนมาแตโ่บราณตัง้อยูบ่นยอดเขา มคีวามสงู 1,300 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล ประกอบดว้ย
พระธาตุเจดยี ์2 องค ์พระเจดยีอ์งคใ์หญ่ สรา้งโดย จองต่องสู ่เมือ่ พ.ศ.2403 เป็นทีบ่รรจุพระธาตุ
ของพระโมคคัลลานะเกระ ซึง่นํามาจากประเทศพมา่ สว่นพระธาตเุจดยีอ์งคเ์ล็กสรา้งเมือ่ พ.ศ.2417 
โดยพระยาสงิหนาทราชา เจา้เมอืงแมฮ่อ่งสอนคนแรก 

17.00 น. นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก ณ โรงแรมอมิพเีรยีล แมฮ่อ่งสอน 
18.00 น. บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหารไขม่กุ (มือ้ที ่2) 
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Day 
2 

 

 
แมฮ่อ่งสอน 

- 
ปาย 

  
วนัที ่2 ปางอุง๋-บา้นรกัไทย-สะพานชูตองเป้-พระธาตแุมเ่ย็น -ถนนคนเดนิปาย 
05.00 น. เชค็เอา้ทอ์อกจากทีพ่ักนําทา่นออกเดนิทางสูป่างอุง๋ ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัววิสวติเซอรแ์ลนด์

เมอืงไทย จากนัน้เดนิทางกลับ เดนิเลน่ถา่ยรปูทีบ่า้นรกัไทย จนเหมาะสม เดนิทางตอ่ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที ่รา้นชาสา รกัไทย (มือ้ที3่) 
 เทีย่วชม บา้นรกัไทย เป็นหมูบ่า้นชาวไทยเชือ้สายยนูนานไดข้ึน้ชือ่วา่เป็นดนิแดนโรแมนตกิทีร่าย

ลอ้มดว้ยหบุเขา อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี อยูส่งูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,800 เมตร ่ชว่งหนา้
หนาวอากาศจะหนาวมาก ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศ ทา่มกลางหบุเขา ไอหมอก ทะเลสาบ วถิชีวีติ
และวัฒนธรมทีด่ร้ับอทิธพิลจากยนูนาน 

09.00 น. นําทา่นออกเดนิทางตอ่ยัง อ.ปาย ระหวา่งทางแวะสะพานชูตองเป้ สะพานบญุทีทํ่ามาจากไมท้อด
ยาวกบัทุง่นาทีก่วา้งไกล จากนัน้เดนิทางตอ่สูอ่.ปางมะผา้ แวะชมววิกิว่ลมทีป่างมะผา้ 

12.00 น. นําทา่นรับประทานอาหารเทีย่ง(มือ้ที4่)  ใหท้า่นไดท้านสม้ตําแซป่ๆแกเ้วยีนหัว กว๋ยเตีย๋ว และชา
เย็น กาแฟเย็นอรอ่ยๆ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงปาย  

บา่ย เดนิทางถงึ ปาย นําทา่นเทีย่ว พระธาตแุมเ่ย็น ชมววิพระอาทติยต์กดนิ เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ูเ่มอืง
ปายมานานบรเิวณวัดเงยีบสงบ มรืน่ มจีดุเดน่อยูท่ีพ่ระพทุธรปูสขีาวขนาดใหญ ่อยูบ่นภเูขามองเห็น
ไดช้ดัจากตัว อ.ปาย โดยประวัตขิองวดัพระธาตแุมเ่ย็นไมม่ปีรากฏวา่สรา้งขึน้ในสมัยใดดา้นหลัง
โบสถเ์ป็นทีต่ัง้ของเจดยีเ์กา่หรอืทีเ่รยีกวา่ "เจดยีพ์ระธาตแุมเ่ย็น" เป็นเจดยีท์รงระฆงัสขีาวฐาน
กลม สงูประมาณ 3 เมตร โดดเดน่ทีม่ยีอดฉัตรแบบเจดยีพ์มา่ 
จากนัน้เขา้ทีพ่ักทีป่าย 

17.00 น. เขา้ทีพ่ัก โยมา โฮเทล  พักผอ่นจนไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิเลน่ถนนคนเดนิปาย อสิระอาหาร
เย็น ใหท้า่นไดช้มิอาหารอรอ่ยๆพืน้เมอืงของปาย   

 พักผอ่นจนไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิเลน่ถนนคนเดนิปาย อสิระอาหารเย็น ใหท้า่นไดช้มิอาหาร
อรอ่ยๆพืน้เมอืงของปาย 
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Day 
3 

 
 

ปาย 
- 

กรงุเทพฯ 

วนัที ่3 ชมววิทะเลหมอกหยนุไหล-หมูบ่า้นสนัตชิล-วดันํา้ฮ-ูบา้นสนัตชิล-สะพาน
ประวตัศิาสตรป์าย-ปายอนิเลฟิ-เชยีงใหม-่กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ 

06.00 น. นําทา่นชมววิพระอาทติยข์ ึน้ทีจ่ดุชมววิหยนุไหล นําทํานชมทะเลหมอกจดุชมววิหยนุไหล ตัง้อยูท่ี่
หมูบ่า้นสนัตชิล ตําบลเวยีงใต ้อําเภอปาย จังหวัดแมฮ่อ่งสอน หา่งจากหมูบ่า้นสนัตชิล ประมาณ 1.6 
กโิลเมตรเป็นจดุชมทะเลหมอกและพระอาทติยข์ ึน้ทีส่วยงามของอําเภอปาย ซึง่เป็นทีน่ยิมของ
นักทอ่งเทีย่ว สามารถมองเห็นทะเลน หมอกทีถ่กูรายลอ้มไปดว้ยทวิเขานอ้ยใหญ ่และทัศนยีภาพ
บา้นเรอืนของเมอืงปายทีถ่กูปกคลมุดว้ยสายหมอก คําวา่ หยนุไหล เป็นภาษาจนีกลาง หมายถงึ 
แหลง่ทีเ่มฆไหลมารวมกนั ซึง่เปรยีบเสมอืนคนจนียนูานทีอ่พยพมาจากเมอืงจนี แตใ่นทีส่ดุก็อพยพ
ยา้ยถิน่ฐานมารวมกนั จดุชมทะเลหมอกหยนุไหล สามารถชมไดทั้ง้ฤดฝูนและฤดหูนาว 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที ่โรงแรมทีพ่ัก (มือ้ที5่) 
 จากนัน้เชค็เอา้ท ์ออกเดนิทางไปเทีย่ว วดันํา้ฮ ูเชือ่กนัวา่มน้ํีาออกจากเศรยีรของพระจากนัน้เทีย่ว

บา้นสนัตชิล เลอืกซือ้ของฝากจากจนี เลน่ชงิชา้ ถา่ยรปูววิสวยๆ วัดน้ําฮ ูเป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่
หนึง่ของเมอืงปายเป็นทีป่ระดษิฐานของเจา้พอ่อุน่เมอืง ซึง่เป็นพระพทุธรปูศักดิส์ทิธิทํ์าดว้ยโลหะ
ทองสมัฤทธิพ์ระพทุธรปูองคน์ี ้ พระเศยีรกลวง สว่นบนเปิดปิดไดแ้ละมน้ํีาขงัอยู ่มน้ํีาไหลออกมาอกี 
ในลักษณะซมึออกมาตลอดเวลา จงึมผีูค้นหล่ังไหลมาขอน้ํามนตไ์ปสกัการะอยูเ่นอืงๆ 

กลางวนั รับประทานอาหารเทีย่ง(มือ้ที6่) ที ่บา้นสนัตชิม ชมิอาหารจนียนูาน ขาหม ูหมั่นโถว เขา้กบัอากาศ
หนาวๆ จากนัน้เดนิทางตอ่หมูบ่า้นสนัตชิล 

 เดนิทางสูส่ะพานประวตัศิาสตรป์าย ถา่ยรปูกบัสะพาน สะพานโครงเหล็กสเีขยีวเขม้ ขา้ม 
ลําน้ําปาย เปรยีบเสมอืนประตสููอํ่าเภอปาย เชือ่มถนนจากเชยีงใหมเ่ขา้สู ่อ.ปาย 
แมฮ่อ่งสอน ตัง้อยูท่ี ่รมิถนนสาย 1095 สะพานแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 
โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น ใชข้า้มแมน้ํ่าปายและลําเลยีงเสบยีงและอาวธุเพือ่เขา้โจมต ี
ประเทศ ในอดตีสะพานแหง่นีถ้กูสรา้งดว้ยไม ้กองทหารญีปุ่่ นไดเ้กณฑช์าวไทยจากหมูบ่า้น 
ตา่งๆ ใหข้ดุถางเสน้ทางจาก จ.เชยีงใหม ่ไปยัง จ.แมฮ่อ่งสอน ในขณะเดยีวกนัชาวบา้นอกี 
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ฝ่ังจากทาง จ.แมฮ่อ่งสอน ก็ถกูเกณฑว์า่จา้งใหข้ดุถากถางเสน้ทางมุง่หนา้ไปยัง จ.เชยีงใหม ่
โดยทัง้สองทางตง่มาบรรจบกนัทีฝ่ั่งแมน้ํ่า บรเิวณบา้นทําปาย อ.ปาย แลว้จงึรว่มแรงกนัใช ้
ขา้งลากไมใ้หญห่นา้ 30 นิว้ ออกจากปํา ตัง้เป็นเสาสรา้งขึน้เป็นสะพาน บรรจบทัง้สองฝ่ังเขา้ดว้ยกนั
เหนอืแมน้ํ่าปาย กลายเป็นเสน้ทางและสะพานแหง่ประวัตศิาสตรส์งครามแวะจปิเครือ่งดืม่ที ่ปายอนิ
เลฟิ  

16.00 น. นําทา่นสง่สนามบนิเชยีงใหม ่ 
20.20 น. เดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ121 (CNX-BKK 20.20-

21.40)   
21.40 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

 
 
หมายเหต ุ(กรณุาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นทําการจอง 
2. กรณุาปฏบิัตรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะนํา เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภัยดา้น

สขุอนามัย) และเพือ่ความปลอดภัยในการทอ่งเทีย่ว 
3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วัน 
4. กําหนดการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีก่ําหนด 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
กําหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 
10-12 ธันวาคม 2564 13,590 บาท 

พักเดีย่ว ชําระเพิม่ 3,000 บาท  
 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1. รวมตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ไมร่วมน้ําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 
2. คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และทอ่งเทีย่วตามรายการ  
3. คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ  
4. คา่อาหารตามระบใุนรายการ 
5. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์
6. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์
7. หัวหนา้ทัวรด์แูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
8. คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 
1. ไมร่วมน้ําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง   

คา่น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เทีย่ว  
( หากทา่นตอ้งการซือ้น้ําหนักกระเป๋าเพิม่ รบกวนแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่น 48 ชัว่โมง ) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล 
(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตัว) 

3. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ จํานวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
4. คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

 
การจองทวัรแ์ละสํารองทีน่ ัง่ (โครงการทวัรเ์ทีย่วไทย) 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง  
2. กรณุาสง่สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง

อยา่งตํา่ 10 วัน   
3. รายการทัวรเ์มือ่ชําระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ และไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 
4. ชําระคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน ไมม่กีารชําระมัดจํา 
5. ไมส่ามารถเลือ่นหรอืเปลีย่นแปลงวันเดนิทางได ้
6. โปรแกรมทัวรอ์าจมกีารสลับลําดับการเทีย่วเพือ่ความเหมาะสม 
7. รับชําระดว้ยแอฟพลเิคชัน่ เป๋าตัง เทา่นัน้ 
8. ไมส่ามารถคนืเงนิบางสว่นกรณีทีไ่มไ่ดร้ว่มทรปิในบางวัน 

 
หมายเหต*ุเมือ่ลกูคา้ดําเนนิการชําระเงนิคา่ทัวร ์60% กบัทางบรษัิทแลว้ จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลง หรอื
ยกเลกิการเดนิทางได ้และสทิธขิองลกูคา้ในการรับการสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะสิน้สดุลง และไมส่ามารถ
นํากลับมาใชส้ทิธไิด ้
** กรณีรัฐบาลมคํีาสัง่ระงับการเดนิทาง อนัเนือ่งจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควดิ-19) ทางบรษัิทฯ จะคนืเงนิใหก้บันักทอ่งเทีย่ว โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ตามประกาศ
คณะกรรมการธรุกจินําเทีย่วและมัคคเุทศก ์เรือ่งหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการกําหนดอตัราการจา่ยเงนิคา่บรกิารคนื
ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว พ.ศ.2563 
 
***โปรแกรมทัวรอ์าจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์นิ
เปลีย่นแปลง โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้เพือ่ใหท้า่นไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม และคํานงึถงึผลประโยนช์
ของทา่นเป็นหลัก*** 
 
ขอ้แนะนําสาํหรบัการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควทิ 19 มาตรการการบรกิารบนรถ 

1. กรณุาตราจสอบมาตการเขา้-ออกของจังหวัดและปฎบิัตติามอยา่งเครง่คัด 
2. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 
3. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วัดไข ้และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ 

ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยูบ่นรถ 
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บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


