NTE : แพคเกจทัวร์ แม่ฮ่องสอน – ปางอุ๋ง
3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินไทยสมายส์ TG
หรือ บางกอกแอร์เวย์ PG
เชียงใหม่ – ออบหลวง – แม่สะเรียง – ถา้ แก้วโกมล – แม่ฮ่องสอน –
ดอยกองมู – กระเหรี่ยงคอยาว – ปางอุ๋ง – ปาย – ห้วยน้าดัง – น้าตก
หมอกฟ้ า – เวียงกุมกาม

กาหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ถึง 31 มีนาคม 2562
ราคานี้ เดินทางตัง้ แต่ 2 ท่านขึ้นไป
ราคานี้ ยกเว้นช่ วงเทศกาล และ วันหยุด LONG WEEKEND โปรดสอบถามค่ะ
อัตราค่าบริการท่านละ ราคา ต่อ คน - PRIVATE GROUP
2 ท่าน
3 ท่าน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
17,500
15,500
14,500
13,500
13,500
12,900
12,500
เด็กอาย ุ 2-11 ปี (เสริมเตียง) ราคา เท่ากับผูใ้ หญ่
เด็กอาย ุ 2-11 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง) ลดท่านละ 2,500 บาท จากราคาผูใ้ หญ่
ชาวต่างชาติ เพิ่ม ท่านละ 500 บาท
วันแรก

เชียงใหม่ – ออบหลวง – แม่สะเรียง – ถา้ แก้วโกมล – แม่ฮ่องสอน

..................
...................

เช็คอิน ณ สนามบินดอนเมือง หรือ สุวรรณภูม ิ ด้วยตนเอง
เหิรฟ้ าสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายส์ (TG) หรือ บางกอกแอร์เวย์ (PG)
เที่ยวบิ นเลือก
TG1150
TG1154
TG102
TG 104
TG 106
TG 1160
TG 2158
TG 110

( ขาไป ) ได้ดงั นี้
DONMUANG – CHIANGMAI
DONMUANG – CHIANGMAI
BANGKOK – CHIANGMAI
BANGKOK – CHIANGMAI
BANGKOK – CHIANGMAI
DONMUANG – CHIANGMAI
DONMUANG – CHIANGMAI
BANGKOK – CHIANGMAI

(เที่ยง , เย็น)

06.50 – 08.50
07.40 – 08.55
07.50 – 09.10
08.45 – 09.55
10.30 – 11.40
10.50 – 12.00
12.20 – 13.35
13.15 – 14.25

************************************************************

PG 213
PG 270
PG 217
PG 262

BANGKOK – CHIANGMAI
BANGKOK – CHIANGMAI
BANGKOK – CHIANGMAI
BANGKOK – CHIANGMAI

08.00 – 09.15
10.00 – 11.15
12.10 – 13.25
15.10 – 16.25

************************************************************

เที่ยวบิ นเลือก ( ขากลับ ) ได้ดงั นี้
TG1155
CHIANMAI – DONMUANG
TG111
CHIANMAI – BANGKOK
TG2163
CHIANGMAI – BANGKOK
TG117
CHIANGMAI – BANGKOK
TG1167
CHIANGMAI – DONMUANG

15.00 – 16.15
15.20 – 16.30
17.25 – 18.40
19.20 – 20.30
19.45 – 21.00

************************************************************

PG 907
PG 226
PG 220
PG 228

CHIANGMAI – BANGKOK
CHIANGMAI – BANGKOK
CHIANGMAI – BANGKOK
CHIANGMAI – BANGKOK

14.10 – 15.30
17.15 – 18.35
19.10 – 20.30
21.40 – 23.00

***********************************************************

...................
เทีย่ ง

ค่า

เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยเทีย่ วบินที่ ........ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ให้การต้อนรับ
เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติออบหลวง ชมแม่น้ าสลักหิน จุดทีแ่ คบทีส่ ุดของลาน้ าแม่แจ่ม เดินทางสู่
แม่สะเรียง ชมทิวทัศน์อนั สวยงามของสวนสนบ่อแก้ว
รับประทานอาหารกลางวันทีห่ อ้ งอาหาร (มือ้ ที่ 1) หลังอาหาร เดินทางสู่ถ้าแก้วโกมล (ถ้าน้าแข็ง)
ซึง่ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ได้เลือกให้เป็ นหนึ่งใน UNSEEN ของประเทศไทย ชมความงาม
ของรอบถ้าซึง่ เป็ นสีขาว ซึง่ เกิดจากแร่ Quartzite คล้ายดังปกคลุ
่
มไปด้วยน้าแข็งทีส่ วยงาม จากนัน้
เดินทางสู่แม่ฮ่องสอน นาท่านเข้าชมความสวยงามของ วัดจองคาจองกลาง ซึง่ สร้างโดยฝีมอื ชาวไทย
ใหญ่ เป็ นศิลปะแบบไทยใหญ่ทแ่ี ปลกตา และงดงามยิง่ ชมตุ๊กตาไม้แกะสลักเกีย่ วกับเรือ่ งพระ
เวสสันดรชาดก นาท่านขึน้ สู่ ดอยกองมู เพื่อนมัสการ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุทส่ี าคัญของ
แม่ฮ่องสอน
รับประทานอาหารค่าทีห่ อ้ งอาหาร (มือ้ ที่ 2) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั พักโรงแรม IMPEDIAL MAE HONG SON RESORT ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า (ทาเลสะดวกสบาย)

วันที่สอง

กระเหรี่ยงคอยาว – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – ถา้ ปลา – ปาย

06.00 น.

นาท่านสู่ตลาดแสงเทียน หรือตลาดเช้าของแม่ฮ่องสอน ชมวิถชี วี ติ ของชาวแม่ฮ่องสอน หรือ
ตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์ตามอัธยาศัย พร้อมนมัสการองค์พระเจ้าพาราละแข่ง พระพุทธรูปจาลอง
พระมหามุนีทเ่ี มืองมัณฑเลย์พระเทศพม่า พุทธลักษณะงดงามยิง่
รับประทานอาหารเช้าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 3 ) นาท่านเดินทางสู่บา้ นห้วยเสือเฒ่า ชม
ชีวติ ความเป็ นอยู่ ของกะเหรีย่ งคอยาวหรือชนเผ่าปาดอง กระเหรีย่ งหูยาว และเผ่าคะยา ทีม่ ชี วี ติ อยู่
อย่างธรรมชาติพร้อมถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึก เดินทางสู่บา้ นรวมไทย ชมทิวทัศน์ของบรรยากาศอันงดงาม
จนได้รบั สมญานามว่าเป็ นสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ชมแปลงเพาะปลูกพันธุไ์ ม้ต่างๆ ในโครงการ
พระราชดาริปางตอง 2 หรือปางอุ๋ง ชมความเป็ นอยูข่ องชาวเผ่ากระเหรีย่ ง และไทยใหญ่ จากนัน้
เดินทางสู่บา้ นรักไทย หมูบ่ า้ นชายแดนไทย-พม่า ซึง่ เป็ นหมูบ่ า้ นชาวจีนฮ่อ ชมทิวทัศน์แนวชายแดน
ไทย-พม่า ชมไร่ใบชา พร้อมชิมชารสเยีย่ ม
รับประทานอาหารกลางวันแบบจีนยูนนาน (มือ้ ที่ 4) ทีห่ อ้ งอาหารภายในหมูบ่ า้ น
เดินทางสู่น้าตกผาเสื่อ

เทีย่ ง

( เช้า, เที่ยง , เย็น)

ค่า

ซึง่ เป็ นน้าตกทีส่ วยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางสู่ วนอุทยานถ้าปลา ให้ท่านได้
สนุกสนานกับการให้อาหารปลามุงหรือปลาพลวงทีอ่ าศัยอยูภ่ ายในถ้านับพันตัว เดินทางสู่อาเภอปาย
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ทส่ี วยงามตลอดการเดินทาง นาสู่ทพ่ี กั พักปาย
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั พักโรงแรม BELLE VILLA RESORT PAI ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
(ทาเลสะดวกสบาย)
รับประทานอาหารค่าทีห่ อ้ งอาหาร (มือ้ ที่ 5) อิสระพักผ่อน หรือท่องราตรีอาเภอปายตามอัธยาศัย

วันที่สาม

ปาย – ห้วยน้าดัง – น้าตกหมอกฟ้ า – เชียงใหม่ – เวียงกุมกาม – กรุงเทพฯ
( เช้า, เทีย่ ง)

เช้า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเช้าทีห่ อ้ งอาหารในทีพ่ กั (มือ้ ที่ 6) นาสู่พระธาตุแม่เย็น ชมทิวทัศน์ของหุบเขา
อาเภอปาย เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหว้ ยน้าดัง ชมทิวทัศน์ของขุนเขาสลับซับซ้อน และแปลงไม้ดอก
อันสวยงามจากนัน้ เดินทางสู่น้าตกหมอกฟ้ า น้าตกทีส่ วยงามอีกแห่งของภาคเหนือ
รับประทานอาหารกลางวันทีห่ อ้ งอาหาร (มือ่ ที่ 7) หลังอาหาร เดินทางสู่เวียงกุมกาม เมืองโบราณใต้
พิภพ ซึง่ พญามังรายโปรดให้สร้างขึน้ ก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ ชมโบราณสถานต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การขุด
แต่งโดยกรมศิลปากร ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่
อาลาเชียงใหม่ โดยเทีย่ วบินที่ ........
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจยิง่

หมายเหตุ
กาหนดการเดินทางนี้ อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการ
จราจร และสภาพภูมอิ ากาศในขณะนัน้ ตามความเป็ นจริงทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ผูจ้ ดั สามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่เป็ น
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นประการสาคัญ

อัตรานี้ รวม
1. ตั ๋วเครือ่ งบิน ไป-กลับ โดยสายการบินไทยสมายส์ (TG) หรือ บางกอกแอร์เวย์ (PG)
2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. น้าหนักกระเป๋ า 20 ก.ก.
4. ห้องพักทีโ่ รงแรมแม่ฮ่องสอน 1 คืน
5. ห้องพักทีโ่ รงแรมปาย 1 คืน
6. อาหารเช้า ณ โรงแรม
3. รถปรับอากาศนาเทีย่ วตลอดทริป
4. อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ รวม 7 มือ้
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามระบุในรายการ
6. ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
7. มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ นาเทีย่ ว คอยอานวยความสะดวกตลอดรายการ เริม่ ทีส่ นามบินเชียงใหม่ และ
เชียงราย
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ่ งดื่มสังพิ
่ เศษ ค่าโทรศัพท์ ฯ
2. ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

