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ทริปที่ 1: วันอังคำรที่ 3 - วันศุกร์ท่ี 6 
เมษำยน พ.ศ. 2561 (4 วัน 3 คืน)
ทริปที่ 2: วันพุธที่ 4 - วันเสำร์ที่ 7 เมษำยน 
พ.ศ. 2561 (4 วัน 3 คืน)
จัดโดย: บริษัท สุขนิยมทัวร์ จ�ำกัด

06.00 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์เช็คอิน แถว F  
  สำยกำรบนิบำงกอกแอร์เวย์ส เจ้าหน้าทีส่ขุนยิมทวัร์ให้การต้อนรบัและอ�านวย 
  ความสะดวก ภายหลังการเช็คอินเชิญทุกท่านพักผ่อนพร้อมรับประทาน 
  ของว่างที่ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
08.05 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำยกำรบินบำงกอกแอร์เวย์ส 

เที่ยวบินที่ PG 215 
09.20 น. ถงึจงัหวดัเชยีงใหม่ (เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู ้6 ท่าน / คนั) น�าท่านเดนิทาง 

สูเ่มอืงโบราณ เวยีงกมุกำม เดนิทางถงึเวยีงกมุกาม (เปลีย่นยานพาหนะเป็น 
รถราง 16 ท่าน / คนั) หนึง่ใน Unseen Thailand เป็นเมอืงทีถ่กูกลบฝัง 
ด้วยตะกอนจากน�า้ท่วมครัง้ใหญ่ในอดตี มกีารพสิจูน์ว่า “เวยีงกมุกาม” คอื 
“เวยีงเก่า” หรอืเมอืงหลวงแห่งแรกของอาณาจกัรล้านนาทีพ่ญามงัรายสร้างขึน้ 
เมือ่ พ.ศ. 1892 (“กมุ” หมายถงึ ปกป้องรกัษา ส่วน “กาม” แปลว่า เมอืง) 
โบราณสถานในเวียงกุมกามเป็นแหล่งความรู ้ในการศึกษาแบบแผนของ 
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมล้านนาบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นรากฐานที่ส�าคัญของ 
วฒันธรรมล้านนาในยคุต่อมา

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย เดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต่อเครื่องไปยังจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
15.35 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย สำยกำรบินบำงกอกแอร์เวย์ส 

เที่ยวบินที่ PG 239
16.20 น. ถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้ 6 ท่าน / คัน)
  น�าทกุท่านเข้าสู ่โรงแรมด ิอมิพเีรยีล แม่ฮ่องสอน รสีอร์ท ให้ทกุท่านพกัผ่อน 

ตามอัธยาศัย
 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 วันแรก กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

ประเพณีปอยส่ำงลอง 
บวชเณรลูกแก้ว 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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 วันที่สอง พระธำตุดอยกองมู - หมู่บ้ำนกะเหรี่ยงคอยำว - วัดจองกลำง - วัดจองค�ำ

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  น�าทุกท่านเดินทางสู ่ พระธำตุดอยกองมู วัดศักดิ์สิทธิ์คู ่บ ้านคู ่ เมืองของชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย

พระธาตุเจดีย์ที่สวยงามสององค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดยจองต่องสู่ เม่ือ พ.ศ. 2403 เป็นท่ีบรรจุ 
พระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซ่ึงน�ามาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเม่ือ พ.ศ. 2417 
โดยพญาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก จากวัดพระธาตุดอยกองมูท่านจะได้ชมทิวทัศน์ตัวเมือง 
แม่ฮ่องสอนที่สวยงาม จากนั้นบริการท่านด้วยเครื่องดื่มเย็นที่ร้าน Before Sunset Coffee (อยู่บริเวณเดียวกับ 
พระธาตุดอยกองมู)

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย ออกเดินทางสู่ หมู่บ้ำนกะเหรี่ยงคอยำว บ้านห้วยเสือเฒ่า มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 20 หลังคาเรือน เป็นชาวเขา 

เผ่าหน่ึงที่เคยอาศัยอยู่ในพม่า ซึ่งในอดีตมีการสู้รบบ่อยครั้งจึงได้อพยพมาอาศัยอยู่ในไทย ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิต 
และความเป็นอยูข่องชาวกะเหรีย่งคอยาว และภายในหมูบ้่านมสีถานทีจ่�าหน่ายผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึให้แก่นกัท่องเทีย่ว 
อาทิ ผ้าทอและเครื่องประดับ 

  ออกเดินทางสู่ วัดจองกลำง น�าท่านนมัสการหลวงพ่อโต 
ภายในวิหารมีแท่นบูชาต้ังพระพุทธสิหิงค์จ�าลองปิดทอง 
เหลืองอร่ามทั้งองค์ มีตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคนและ 
สตัว์เกีย่วกบัพระเวสสนัดรชาดก ฝีมอืแกะสลกัจากช่างชาวพม่า 
ซึ่งน�ามาจากพม่าตั้งแต่ พ.ศ. 2400 จากน้ันน�าท่านสู่ 
วัดจองค�ำ วัดเก่าแก่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 เป็นศิลปะแบบ 
ไทยใหญ่ที่งดงามมาก หลังคาวัดเป็นรูปปราสาท เพราะคต ิ
ท่ีว่าปราสาทเป็นของสงู ผูท้ีป่ระทบัควรจะเป็นพระมหากษตัรย์ิ 
หรือตัวแทนพระศาสนา

  น�าทุกท่านเข้าสู ่โรงแรมดิ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท
 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย



d
el

ig
ht

 a
ct

iv
ity

8

 วันที่สำม ประเพณีแห่ปอยส่ำงลอง - ภูโคลน - ถ�้ำปลำ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 น�าท่านเดินทางสู ่วัดในอ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อชม 

ขบวนแห่อันงดงำมตระกำรตำในวันแห่ครัวหลู่ หรือวันแห่ 
เครื่องไทยทาน มีการแห่ส่างลองกับเครื่องไทยทานจากวัด 
ไปตามถนนสายต่าง ๆ  ซึง่มผีูม้จีติศรทัธาร่วมขบวนมากมาย 
เพ่ือช่วยกันแบกหามเคร่ืองอัฐบริขาร เคร่ืองไทยธรรม 
ทั้งเล็กและใหญ่ ขบวนแห่ประกอบด้วยจีเจ่ (กังสดาล 
ม้าเจ้าเมือง ต้นตะเป่ส่าพระพุทธ ต้นตะเป่ส่าพระสงฆ์ 
ปุก๊เข้าแตก เทยีนเงนิเทยีนทอง พุม่เงนิพุม่ทอง อูต่่องปานต่อง 
หม้อน�้าต่า อัฐบริขาร ดนตรีประโคม และขบวนแห่ส่างลอง 
โดยให้ส่างลองขี่คอพ่ีเลี้ยงเรียกว่า “ตะแปส่างลอง” ม ี
กลดทองหรอื “ทคี�า” แบบพม่าไว้บงัแดด น�าทกุท่านเดนิทาง 
กลับโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย น�าท่านไปสัมผัสความงามของบ่อน�้าร้อนธรรมชาติที่ ภูโคลนคันทรีคลับ บ่อโคลนอันดับที่ 3 ของโลกที่มีการค้นพบ 
  โคลนธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อผิวหนังและระบบไหลเวียนโลหิต มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับโคลน 
  จากทะเลสาบเดดซีในจอร์แดนและโคลนลาวาภูเขาไฟในโรมาเนีย ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ท�ากิจกรรมพอกหน้า พอกตัว 
  ด้วยโคลน และขัดผิวหน้า ผิวกาย ด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เชิญทุกท่ำนรับบริกำรพอกโคลน (หน้ำ) ท่ำนละ  
  1 คอร์ส ใช้เวลำ 20 นำที 
  น�าทกุท่านเดนิทางสู ่อทุยำนแห่งชำตถิ�ำ้ปลำ น�ำ้ตกผำเสือ่ ถ�า้ปลาเป็นแอ่งน�า้ขนาดใหญ่กว้าง 2 เมตร ลกึ 1.50 เมตร 
  มีน�้าไหลออกจากถ�้าใต้ภูเขาตลอดเวลาและมีปลามุง (หรือปลาคัง) จ�านวนมาก “น�้าตกผาเสื่อ” เป็นน�้าตกสูง 
  15 เมตร กว้าง 30 เมตร ช่วงฤดูฝนจะมีน�้าไหลเต็มหน้าผา ท�าให้ดูคล้ายปูผืนเสื่อ ในฤดูแล้งจะมีน�้าน้อยแต่ก็ยัง 
  สวยงามและพักผ่อนได้ตลอดทั้งปี
 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  น�าทุกท่านกลับเข้าที่พัก
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 วันที่สี่ สะพำนซูตองเป้ - หมู่บ้ำนรักไทย - เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า
  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  น�าทุกท่านเดินทางไปยัง สะพำน
  ซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุด 
  ในเมืองไทย กว้าง 2 เมตร ยาว  
  500 เมตร (ซูตองเป้เป็นภาษา 
  ไทยใหญ่ แปลว่า อธษิฐานส�าเรจ็) 
  เป็นสะพานทีเ่กดิจากความศรทัธา 
  ความร่วมแรงร่วมใจของพระ 
  ภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สัก 
  ท่ีช่วยกนัสานพืน้สะพานด้วยไม้ไผ่ 
  ทอดยาวเพ่ือเช่ือมต่อระหว่าง 
  สวนธรรมภูสมะกับหมู ่บ ้ าน 
  กงุไม้สกั ข้ามผ่านทุง่นาและแม่น�า้ 
  สายเล็ก ๆ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ 
  และชาวบ้านที่อยู ่อีกฝั ่งได้ใช ้
  สัญจรไปมาระหว ่างหมู ่บ ้ าน 

  จากน้ันเดินทางไปยัง หมู่บ้ำนรักไทย (ใช้เวลา 
  ประมาณ 1 ชั่วโมง) หมู่บ้านของชาวจีนยูนนาน 
  ท่านจะได้ชมิชาเลศิรสจากชาพนัธุด์ ีอาท ิชาชงิชงิ  
  ชาอู่หลง ชาโสม ชามะลิ เท่ียวชมวิถีชีวิตและ 
  วัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ ซึ่งยังคงสืบทอด 
  ประเพณีไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกัน
 เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ลไีวน์รกัไทย รสีอร์ท 
 บ่าย เดินทางกลับตัวเมืองแม่ฮ่องสอน (ใช้เวลา 
  ประมาณ 1 ชัว่โมง) เชญิทกุท่านแวะซือ้ของฝาก 
  ในตัวเมือง เช่น น�้าผึ้งป่า ใบชา ผ้าพื้นเมือง 
  เครื่องประดับพื้นเมือง ถั่วแปยี ถั่วแปหล่อ  
  ข้าวซอยตัด  
  ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนำมบินจังหวัด 
  แม่ฮ่องสอน น�าทุกท่านเช็คอินกระเป๋าสัมภาระ 
 17.05 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม่ โดย สำยกำรบนิ 
  บำงกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 240
 17.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
  เชิญทุกท่านพักผ่อน พร้อมรับประทานของว่าง 
  ที่ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 19.00 น. ออกเดินทางสู ่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน 
  บำงกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 220 
 20.20 น.  ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ
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กจิกรรม :	 ประเพณีปอยส่างลอง	บวชเณรลูกแก้ว	จังหวัด		
	 	 แม่ฮ่องสอน	

บรษิทัทวัร์ : บริษัท	สุขนิยมทัวร์	จ�ากัด
วนัเดนิทาง : 
ทรปิท่ี	1	:	วนัองัคารที	่3	-	วนัศกุร์ที	่6	เมษายน	พ.ศ.	2561	(4	วัน	3	คนื)

ทริปที ่2	:	วันพุธที่	4	-	วันเสาร์ที่	7	เมษายน	พ.ศ.	2561	(4	วัน	3	คืน)

จ�านวน  :	 20	-	24	ท่าน/ทริป
อัตราค่าบริการ บาท/ท่าน

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตาม	1	ท่าน	(พักห้องละ	2	ท่าน) 26,900	บาท/ท่าน

บุคคลทั่วไป 27,900	บาท/ท่าน

พักเดี่ยว	(ช�าระเพิ่ม) 3,500	บาท/ท่าน

เด็กอายุ	4	-	11	ปี	พักกับผู้ใหญ่	1	ท่าน 26,900	บาท/ท่าน

เด็กอายุ	4	-	11	ปี	พักกับผู้ใหญ่	2	ท่าน	(มีเตียงเสริม) 26,500	บาท/ท่าน

เด็กอายุ	4	-	11	ปี	พักกับผู้ใหญ่	2	ท่าน	(ไม่มีเตียงเสริม) 25,400	บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการรวม
•	 ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส	 ช้ันประหยัด 
เส้นทางไป-กลับ	(กรุงเทพฯ	-	เชียงใหม่	-	แม่ฮ่องสอน	และ	
แม่ฮ่องสอน	-	เชยีงใหม่	-	กรงุเทพฯ)

•	 ค่าพาหนะเดินทาง	รถตู้ปรับอากาศ	D4D	ในระหว่างน�าเที่ยว 
ตามทีร่ะบใุนรายการทีเ่ชยีงใหม่และแม่ฮ่องสอน

•	 ค่าทีพ่กั	3	คนื	(ระดบั	4	ดาว)	พกัห้องละ	2	ท่าน	(Deluxe	
Room)	และค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ

•	 ค่าบริการพอกหน้าท่านละ	1	คอร์ส	(20	นาที)	ที่ภูโคลน 
คันทรีคลับ

•	 ค่าเข้าชมสถานทีต่่าง	ๆ	ทีร่ะบใุนรายการ	และมคัคเุทศก์อ�านวย
ความสะดวกตลอดการเดนิทาง	 	

•	 ประกันอบุตัเิหตใุนวงเงนิท่านละ	1,000,000	บาท	ตามเงือ่นไข
กรมธรรม์	(กรณีที่ผู้เดินทางอายุ	75	ปีข้ึนไป	วงเงินประกัน 
จะลดลง	50%	ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์)

•	 ค่าภาษหีกั	ณ	ทีจ่่าย	3%	และภาษมีลูค่าเพิม่	7%

อัตราค่าบริการไม่รวม

•	 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว	 เช่น	 มินิบาร์	อาหาร	และเครื่องดื่ม 
ที่สั่งพิเศษ	กิจกรรมส่วนตัวที่มีค่าใช้จ่าย	ฯลฯ

การแจ้งสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม

แจ้งผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทางโทรศัพท์  

ในวันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 

วิธีสมัครผ่ำน SMS

รหัสกิจกรรม TR1803	(ทริปที่	1)

รหัสกิจกรรม TR1804	(ทริปที่	2)

ตัวอย่าง พิมพ์ TR1804 <เว้นวรรค> ตามด้วย 
เลขบัตรสมาชิก SCG Debenture Club 11 หลัก 
และส่ง SMS ไปที่ 4554599

การช�าระค่าบริการ

ช�าระค่าบริการเต็มจ�านวน

ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนราชพฤกษ์ 

(ปตท.ประดับดาว) ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี	 655-2-14777-2

ชื่อบัญชี		 บจก.สุขนิยมทัวร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะคริสตัล พีทีที 

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี		407-209717-6

ชื่อบัญชี		 บริษัท	สุขนิยมทัวร์	จ�ากัด

*	เมือ่ช�ำระค่ำบรกิำรแล้ว	กรณุำส่งหลกัฐำนกำรช�ำระเงนิ

	 พร้อมแจ้งชือ่-สกลุ	มำทีอ่เีมล	debentureclub@scg.com	 

หรอืโทรสำร	0-2586-4977

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

•	 ยกเลกิก่อนวนัที	่28	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2561	คนืเงนิค่าทวัร์	50%
•	 ยกเลกิหลงัวนัที	่1	มนีาคม	พ.ศ.	2561	ขอสงวนสทิธิค์นืค่าทวัร์ 
ทั้งหมด




