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แพค็เกจทัวร์ เชยีงใหม่ ปาย แม่ฮอ่งสอน 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว
โดยเครือ่งบิน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - เชียงใหม่

ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม
ชมความสวยงามของอุทยานแหง่ชาติห้วยน้ำดัง
หยุนไหลเพื่อชมทะเลหมอกท่ีปกคลุมเมืองปาย
ชมถ้ำน้ำลอดหรอืถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า
ชมภูโคลนคันทรีค่ลับ สถานท่ีเป็น UNSEEN IN THAILAND
ชมกะเหรีย่งคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า
ชมพระอาทิตย์ตกดิน ท่ีวัดพระธาตุดอยกองมู



 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  6 - 7  คน 7,900.-

เดินทาง  8 - 10  คน 7,500.-

หมายเหตุ..
รับกรุ๊ปส่วนตัวข้ันต่ำ 6 ท่านข้ึนไป

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินเชียงใหม่ - ปาย - สะพานปาย - หมู่บ้านจีนสันติชล - วัดพระธาตุแม่เยน็ -
ถนนคนเดินปาย 

การเดินทาง ช่วงเช้า  
00.00  พบกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ันผู้ โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน...
ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

00.00  เหนิฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเท่ียวบินท่ี...

00.00  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่...
ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ พร้อมออกเดินทางสู่ อ.ปาย
ระหว่างการเดินทางแวะชมธรรมชาติท่ีจุดชมวิวดอยกิ่วลม  

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน ชมหมู่บ้านจีนสันติชล  นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง 
พระธาตุแม่เย็น ถนนคนเดินปาย



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า  
11:30
 เดินทางสู่อำเภอปาย  เริม่กันท่ีสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย,สร้างข้ึนในสมัยสงครามโ
ลกคร้ังท่ีสอง ขณะท่ีญี่ปุ่นมีเรอืงอำนาจอยู่ในประเทศไทย
โดยมีวัตถประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงกำลังพล และอาวุธสู่พม่า
ในอดีตสะพานนี้ เคยถูกใช้เป็นเส้นทางเดินทางของประชาชนท่ัวไป
จนกระท่ังปัจจุบันก็มีการสร้างสะพานคอนกรตีมาตรฐานแทนท่ี
และเป็นแหล่งท่องเท่ียวจุดสำคัญของเมืองปายไปแล้ว
นักท่องเท่ียวสามารถเดินบนสะพานได้ และถ่ายรปูได้
มีนทิรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสะพาน
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มักจะเดินทางมาถ่ายรปู และเดินเท้าข้ามสะพานแหง่นี้
เพื่อเป็นท่ีระลึกในการมาเยือน อ.ปาย

ช่วงบ่าย  
13:00  หลังอาหารพาท่านเท่ียวชมหมู่บ้านจีนสันติชล
จากน้ัน เท่ียวชม  นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง
ท่ีมีความพิเศษตรงพระโมฬ(ีมวยผม)สามารถเปิดออกได้ และจะมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนฐิานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ
ในขณะเดินทัพผ่านบรเิวณนี้ ด้วย 

15:00 พาท่านนมัสการ ณ วัดพระธาตุแม่เย็น ซึ่งต้ังอยู่บนเขาเหนอืเมืองปาย
อยากเหน็ปายในมุมสูง จูงมือคนรู้ ใจข้ึนบันไดไปไหว้พระ ชมวิวท่ีพระธาตุแม่เย็น
จากจุดนี้ สามารถมองเหน็ทิวทัศน์ของอำเภอปายได้แบบพาโนราม่า
ว่ากันว่าขอพรพระธาตุแหง่นี้ ศักดิ์ สิทธ ิ์ นัก

16:30 จากน้ันจึงนำท่านเข้าสู่ท่ีพัก ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันงดงาม
และธรรมชาติอันบรสิุทธ ิ์ของเมืองปาย

ช่วงค่ำ 
18:00 พาท่านไปยังถนนคนปาย เดินช้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัย สองข้างทางมีอาหาร,
ขนมพื้ นบ้าน และของท่ีระลึกนา่รักๆ มากมายจนกระท่ังได้เวลาอันสมควรกลับโรงแรม
พักผ่อน นอนอุ่นๆ

วันท่ี 1
สนามบินเชียงใหม่ - ปาย - สะพานปาย - หมู่บ้านจีนสันติชล - วัดพระธาตุแม่เยน็ -
ถนนคนเดินปาย 



อาหาร มื้ อกลางวัน  
ท่ีร้านอาหาร

มื้ อเย็น        
อิสระตามอัธยาศัย ท่ีถนนคนเดินปาย

ท่ีพัก เบลล่า วิลล่ารสีอร์ท ปาย ระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 1
สนามบินเชียงใหม่ - ปาย - สะพานปาย - หมู่บ้านจีนสันติชล - วัดพระธาตุแม่เยน็ -
ถนนคนเดินปาย 

วันท่ี 2
ปาย - จุดชมวิวก่ิวลม - ล่องแพถ้ำลอด - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - ภูโคลน - ดอยกองมู

การเดินทาง ช่วงเช้า 
07:30  เช็คเอ้าท์เดินทางออกจากท่ีพัก แวะชมจุดชมวิวกิ่ว
จากน้ันออกเดินทางสู่ตัวเมืองแม่ฮอ่งสอน ถึง อ.ปางมะผ้า แวะชม ถ้ำลอด
ช่วงบ่าย      
ชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น หมู่บ้านรักไทย ปางอุ๋ ง ภูโคลน พระธาตุดอยกองมู

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า  
08:00  นำท่านออกเดินทางสู่แม่ฮอ่งสอน แวะจุดชมวิวกิ่วลม
ซึ่งมีลักษณะเป็นช่องเขาสูง และเป็นทางลมพอดี ทำให้บรเิวณนี้ ลมแรงตลอดปี
และแม้ว่าบรเิวณอื่น อากาศจะไม่หนาว แต่ถ้ามายืนท่ีจุดชมวิวนี้
จะสัมผัสลมหนาวได้เย็นยะเยือกมากทีเดียว

10:30  จากน้ันเราจะมาถึง อ.ปางมะผ้า แวะเข้าชม Hight Light สำคัญอีกจุดหนึง่คือ
ถ้ำลอด ซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีธารน้ำไหล ผ่านถ้ำ มีห้องโถงใหญ่ท้ังหมด 3 ห้อง
คือถ้ำเสาหนิ ถ้ำตุ๊ กตา และถ้ำผีแมน
มีหนิงอกและหนิย้อยท่ีสมบูรณ์มากๆเราจะนัง่แพเข้าชม พร้อมไกด์บรรยาย
โปรแกรมนี้ สนกุมากๆ

ช่วงบ่าย 
13.00  เดินทางสู่อำเภอเมืองแม่ฮอ่งสอน 



14.00  พาคณะเท่ียวชมโครงการพระราชดำรปิางตอง หรอืท่ีเรารู้ จักกันในชื่อปางอุ๋ง
หรอืสวิสเซอแลนด์เมืองไทย
ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำท่ีล้อมรอบด้วยป่าสนชมดอกไม้เมืองหนาวท่ีปลูกประดับไว้ยามเ
ช้าเวลาจิบกาแฟ มองสายหมอกลอยบางๆอยู่เหนอืผิวน้ำ งามสุดๆ ถ่ายรปูพักผ่อน

จากน้ันเดินทางมายังภูโคลนแหล่งโคลนช้ันดี ซึ่งอุดมไปด้วยแรธ่าตุใต้ดิน
เม่ือธรรมชาติหลอมรวมเอาความร้อนใต้ผืนพิภพ แรงดัน
ธารน้ำและแรธ่าตุสำคัญจากช้ันหนิต่างๆ เข้าด้วยกัน
ก่อเกิดเป็นแหล่งน้ำแรท่ี่ไหลผ่านชะเอาตะกอนดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแรธ่าตุดันข้ึนสู่
ผิวโลกกลายเป็นดินโคลนเดือดสีดำ ซึ่งมีการศึกษายืนยันว่า
เป็นโคลนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะแก่การนำมาพอกบำรงุผิวพรรณ
และเป็นประโยชน์ต่อระบบไหลเวียนโลหติของมนษุย์ "ภูโคลน" หรอื
"โป่งเดือดแม่สะงา"คือหนึง่ในแหล่งโคลนซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวท่ีสามารถพบได้เพียงไ
ม่กี่แหง่ในโลก มีแรธ่าตุหลากหลายชนดิเทียบเท่ากับโคลนจากทะเลสาบเดดซี (Dead
Sea) และโคลนลาวาภูเขาไฟในประเทศโรมาเนยีอันมีชื่อเสียง
สรรพคุณเป็นโคลนบำบัดผิวและสุขภาพเป็นท่ียอมรับมาอย่างยาวนานให้ท่านพอกโคลน
ตามอัธยาศัย

17.30  เข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดแม่ฮอ่งสอน
พาท่านแวะไหว้พระธาตุคู่เมืองแม่ฮอ่งสอนกันก่อน พระธาตุดอยกองมู มาถึงท่ีนีแ่ล้ว
ต้องทำบุญ แล้วเขียนชื่อใส่ใบโพธ์ทอง และแขวนไว้เป็นสัญลักษณ์ยืนยันการมาเยือน
เผื่อมาคร้ังหน้าจะได้มาแหวกๆหาดู เผื่อเจอชื่อของเรา
ช่วงค่ำ  
19.00  หลังอาหารท่านสามารถเดินชมถนนคนเดิน ทานขนมพื้ นเมืองอรอ่ยๆ
ก่อนจะพักผ่อนยามค่ำคืน (บรเิวณถนนคนเดิน จะเป็นท่ีต้ังของวัดจองคำ-
จองกลางซึ่งเป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮอ่งสอน ท่านสามารถเดินเข้าไปชม ก่อนจะเดินเล่น
ท่ีถนนคนเดิน)

อาหาร มื้ อเช้า      
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน  
ท่ีหมู่บ้านรักไทย รมิชายแดนไทย - พม่า

มื้ อเย็น        
ร้านอาหารใบเฟิร์น

ท่ีพัก แมฮ่่องสอน เมาท์เทน่อนิน์ ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วันท่ี 2
ปาย - จุดชมวิวก่ิวลม - ล่องแพถ้ำลอด - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - ภูโคลน - ดอยกองมู



วันท่ี 3
แม่ฮอ่งสอน ชมกะเหรีย่งคอยาว - ปาย - Coffee in Love - สนามบินเชียงใหม่ 

การเดินทาง ช่วงเช้า     
07:30  เช็คเอ้าท์ เดินทางออกจากท่ีพักและชม กะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า

ช่วงบ่าย      
เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ และ แวะซื้ อของฝากท่ี ร้านวนัสนันท์
 ก่อนจะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00  เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน... เท่ียวบินท่ี...

00.00  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ ภาพ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า          

08:30  พาคณะเท่ียวชม กะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า ท่ีอยู่ใกล้เมืองมากท่ีสุด
รถยนต์สามารถเข้าถึงจึงมีนักท่องเท่ียวแวะเข้ามาเท่ียวชม
กะเหรีย่งคอยาวท่ีนีเ่ป็นจำนวนมาก กะเหรีย่งคอยาวท่ีนีจ่ะมีประมาณ 20 หลังคาเรอืน
อพยพลี้ ภัยสงครามเข้ามา อยู่ท่ีแม่ฮอ่งสอนนานแล้ว ดำรงชีวิตแบบด้ังเดิม
ภายในหมู่นักท่องเท่ียวสามารถมาชมวิถีชีวิต และถ่ายรปูกับ
กะเหรีย่งคอยาวไดหากมาในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ยังจะได้พูดคุยและถ่ายรปูกับเด็ก
ๆ ชาวกระเหรีย่งซึ่งแต่ ละคนหน้าตานา่รักและช่างเจรจา ซึ่งวันธรรมดาเด็ก ๆ
พวกนี้ จะไปโรงเรยีน นอกจากนี้ บ้านแต่ละ หลังจะมีการนำ
ของท่ีระลึกมาขายให้กับนักท่องเท่ียวเพื่อเป็นการสร้างรายได้
สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้ อผ้าและเครือ่งประดับ เล็ก ๆ น้อยราคาไม่แพงมาก 

ช่วงบ่าย  
13:00  หลังรับประทานอาหารพาท่านแวะจิบกาแฟท่ีร้านดังพร้อมท้ังเขียนโปสการ์ด
มองวิวเขางามๆ อากาศเย็นๆ สบายๆเก็บความประทับใจไว้ ท่ีร้าน Coffee in Love 

ก่อนกลับบ้านพาทุกท่านแวะซื้ อของฝาก ณ “ร้านวนัสนันท์”ร้านขายอาหาร ของฝาก
พื้ นเมืองของเชียงใหม่  

17:30  ส่งคณะท่ีสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ 



อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม  

มื้ อกลางวัน    
ร้านอาหารท่ี ปาย

วันท่ี 3
แม่ฮอ่งสอน ชมกะเหรีย่งคอยาว - ปาย - Coffee in Love - สนามบินเชียงใหม่ 

ราคานี้ รวม

ค่ารถตู้ ปรับอากาศ พร้อมน้ำมัน คนขับ ไกด์
ค่าท่ีพัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน 
ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรมทัวร์ (6 ม้ือ) 
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมอุทยานแหง่ชาติห้วยน้ำดัง
ไกด์ สต๊าฟ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน 1,000,000 บาท

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - เชียงใหม่
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเครือ่งดื่มท่ีมีแอลกอฮอลล์

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

 



ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/chiang-mai/1030
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