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Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 26 ก.ย. 2020 14:08

แพค็เกจทัวร์แม่ฮอ่งสอน ปางอุ๋ง กะเหรีย่งคอยาวบ้านปแูกง 4
วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - แม่ฮอ่งสอน.....อิสระอาหารกลางวันและเย็น
ลูกค้าจ่ายเอง ไกด์จะแนะนำร้านอาหารให้

             นมัสการ ไหว้พระ

วัดพระธาตุดอยกองมู
นมัสการรอยพระพุทธบาท
นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง



             ตื่นตากับธรรมชาติ

สะพานไม้ไผ่ซูตองเป้
บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ ง)
บ้านรักไทย
ล่องเรอืแม่น้ำปาย
กระเหรยีมคอยาวบ้านห้วยปูแกง
พอกโคลนน้ำแรธ่รรมชาติ
ปายแคนยอน
สะพานประวัติศาสตร์
ปายเลิฟสตอเบอรี่
ทะเลหมอกหยุนไหล

             สบายๆกับ

ถนนคนเดินปาย
ซื้ อของฝากร้านเฮด็กื๊ อเหลว

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  2 - 3  คน 9,350

เดินทาง  4 - 5  คน 8,550

เดินทาง  6 - 8  คน 7,750

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินแม่ฮอ่งสอน - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Bangkok/Mae+Hong+Son+Airport+
(HGN),+Khunlumprapas+Chong+Kham,+Mueang+Mae+Hong+Son+District,+Mae+Hong+S
on/@16.5169146,97.0288151,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x311d6032280
d61f3:0x10100b25de24820!2m2!1d100.5017651!2d13.7563309!1m5!1m1!1s0x30daa60981
095163:0x326873761c1b0c69!2m2!1d97.975!2d19.3016669?hl=en

กำหนดการ
11:00      พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช้ัน 3 สายการบินนกแอร์ 
13:05      เหนิฟ้าสู่สนามบินแม่ฮอ่งสอน เท่ียวบินท่ี DD8214
14:45      ถึงสนามบินแม่ฮอ่งสอน 
ไกด์รอต้อนรับท่ีสนามบินแม่ฮอ่งสอน จากน้ันเดินทางเข้าเช็คอินท่ีโรงแรมงามตา
หรอืเทียบเท่าในเมืองแม่ฮอ่งสอน 

เดินทางไปชม วัดพระธาตุดอยกองมู  ชมพระอาทิตย์ตกดินท่ี ร้านกาแฟ sun
set จากน้ันรับประทานอาหารเย็น และไปช็อปป้ิงซื้ อสินค้าท่ีถนนคนเดิน

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดพระธาตุดอยกองมู ถวายดอกไม้ บูชาพระประจำวันเกิด

พระอาทิตย์ตกดิน...ท่ีร้านกาแฟ sun set
วัดจองคำจองกลาง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทยใหญ่ อยู่ใกล้กับโรงแ
รมงามตา
ถนนคนเดิน เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองของแม่ฮอ่งสอน 

อาหาร
เย็น     อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก โรงแรมงามตา

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินแม่ฮอ่งสอน - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน

วันท่ี 2
ตักบาตรพระสงฆ์ - เดินชมตลาดเช้า - ชมพระอาทิตย์ข้ึนวัดดอยกองมู -
ล่องเรอืแม่น้ำปายสูบ้่านกระเหรีย่งคอยาวบ้านปูแกง - ภูโคลน -  ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย

https://www.google.co.th/maps/dir/Bangkok/Mae+Hong+Son+Airport+(HGN),+Khunlumprapas+Chong+Kham,+Mueang+Mae+Hong+Son+District,+Mae+Hong+Son/@16.5169146,97.0288151,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x311d6032280d61f3:0x10100b25de24820!2m2!1d100.5017651!2d13.7563309!1m5!1m1!1s0x30daa60981095163:0x326873761c1b0c69!2m2!1d97.975!2d19.3016669?hl=en


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/NGamta+Hotel+-
+%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B
8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2,+5%2F9+%E0%B8%82%E0%
B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%
E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA+Khunlumprapas+Rd,+Tambon+Cho
ng+Kham,+Amphoe+Mueang+Mae+Hong+Son,+Chang+Wat+Mae+Hong+Son+58000/Ba
n+Rak+Thai,+Unnamed+Road+Mok+Cham+Pae,+Mueang+Mae+Hong+Son+District,+Ma
e+Hong+Son+58000/@19.4874258,97.9064968,11z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30d
aa5f96051552b:0x19ebf148684a0508!2m2!1d97.9657866!2d19.2997369!1m5!1m1!1s0x30
d01ab4837d1c5f:0x7212da48050a52e3!2m2!1d97.9426113!2d19.5864633?hl=en

กำหนดการ
05:30   เดินทางไปตักบาตรยามเช้า  เดินชมตลาด ดูพระอาทิตย์ข้ึนท่ีวัดดอยกองมู
กลับท่ีพักเพื่อทานอาหารเช้า ก่อนท่ีจะเดินทาง
นัง่เรอืสู่บ้านกระเหรีย่งคอยาวบ้านปูแกง
13:30    หลังอาหารกลางวันเดินทางสู่บ้านรักไทย ระหว่างทางแวะ ภูโคลน ปางอุ๋ ง 

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ตักบาตรเช้าพระสงฆ์   ด้านหน้าตลาดเช้า ทำบุญแล้วเดินชมตลาดเช้า

วัดพระธาตุดอยกองมู   ชมพระอาทิตย์ ข้ึนและทะเลหมอก
ล่องเร ือแม่น้ำปาย         สู่หมู่บ้านกะเหรีย่งคอยาวบ้านห้วยปูแกง
ภูโคลน  สถานท่ีท่องเท่ียวและการให้บรกิารด้าน สุขภาพ
และความงามด้วยโคลนและน้ำแรธ่รรมชาติ
บ้านรวมไทย ปางอุ๋ง มีลักษณะเป็นพื้ นท่ีเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงเป็นเสมือน
สวิตเซอร์แลนด์แหง่เมืองไทย
ปางอุ๋ง  นัง่แพชมทัศนยีภาพและ บรรยากาศโดยรอบ 
ชมไม้ไผ่ลำใหญ่บ้านลุงปาละ และต้องไม่พลาดสำหรับคอกาเเฟ Pala Coffee House 
บ้านรักไทย เช็คอินท่ี ชาสา รสีอร์ท หรอืหมู่บ้านโฮมสเตย์แบบไทยใหญ่
อิสระเดินเล่นในหมู่บ้าน นัง่ชิลล์ๆ ชิมชา จิบชา เลือกซื้ อผลไม้แช่อิ่มสตรอเบอรีอ่บแห้ง
อัลมอนต์ มะเขือเทศอบแห้ง ชา เป็นของฝาก 

วันท่ี 2
ตักบาตรพระสงฆ์ - เดินชมตลาดเช้า - ชมพระอาทิตย์ข้ึนวัดดอยกองมู -
ล่องเรอืแม่น้ำปายสูบ้่านกระเหรีย่งคอยาวบ้านปูแกง - ภูโคลน -  ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย

https://www.google.co.th/maps/dir/NGamta+Hotel+-+%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2,+5%252F9+%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA+Khunlumprapas+Rd,+Tambon+Chong+Kham,+Amphoe+Mueang+Mae+Hong+Son,+Chang+Wat+Mae+Hong+Son+58000/Ban+Rak+Thai,+Unnamed+Road+Mok+Cham+Pae,+Mueang+Mae+Hong+Son+District,+Mae+Hong+Son+58000/@19.4874258,97.9064968,11z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30daa5f96051552b:0x19ebf148684a0508!2m2!1d97.9657866!2d19.2997369!1m5!1m1!1s0x30d01ab4837d1c5f:0x7212da48050a52e3!2m2!1d97.9426113!2d19.5864633?hl=en


อาหาร
เช้า           ห้องอาหารรสีอร์ท
กลางวัน    อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

เย็น          อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก ชาสา รีสอร์ท 

วันท่ี 2
ตักบาตรพระสงฆ์ - เดินชมตลาดเช้า - ชมพระอาทิตย์ข้ึนวัดดอยกองมู -
ล่องเรอืแม่น้ำปายสูบ้่านกระเหรีย่งคอยาวบ้านปูแกง - ภูโคลน -  ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย

วันท่ี 3
บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - เช็คอนิท่ีพักปาย - ปายแคนยอน - ถนนคนเดินปาย

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Ban+Rak+Thai,+Unnamed+Road+Mok+Cham+Pae,+
Mueang+Mae+Hong+Son+District,+Mae+Hong+Son+58000/Pai,+Pai+District,+Mae+Hong
+Son+58130/@19.4722578,98.0446399,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30
d01ab4837d1c5f:0x7212da48050a52e3!2m2!1d97.9426113!2d19.5864633!1m5!1m1!1s0x3
0da81b0e91eaceb:0x40079e40c8939ddf!2m2!1d98.4404863!2d19.3582191?hl=en

กำหนดการ
08:30   หลังอาหารเช้า ชิลล์ๆกับบรยากาศรอบสระน้ำ ก่อนท่ีจะเดินทางสู่ซูตองเป้
13:30    เดินทางต่อไปยังปาย แวะชมความงาม ปายแคนยอน ถนนคนเดินปาย

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว สะพานซูตองเป้  เป็นสะพานไม้ซึ่งกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนยิม

ปายแคนยอน หรอืกองแลน เป็นไฮไลท์อันดับต้นๆของคนมาเท่ียวปาย
สำหรับดูพระอาทิตย์ข้ึนและตกในท่ีเดียวกัน 
ถนนคนเดินปาย  แหล่งรวบรวมของกิน ของฝากนา่รัก

https://www.google.co.th/maps/dir/Ban+Rak+Thai,+Unnamed+Road+Mok+Cham+Pae,+Mueang+Mae+Hong+Son+District,+Mae+Hong+Son+58000/Pai,+Pai+District,+Mae+Hong+Son+58130/@19.4722578,98.0446399,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30d01ab4837d1c5f:0x7212da48050a52e3!2m2!1d97.9426113!2d19.5864633!1m5!1m1!1s0x30da81b0e91eaceb:0x40079e40c8939ddf!2m2!1d98.4404863!2d19.3582191?hl=en


อาหาร
เช้า           ห้องอาหารรสีอร์ท
กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก เบลล์เวลล่า ร ีสอร์ท

วันท่ี 3
บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - เช็คอนิท่ีพักปาย - ปายแคนยอน - ถนนคนเดินปาย

วันท่ี 4
ชมทะเลหมอกท่ีหยุน่ไหล - Coffee In Love - ปายเลิฟสตอเบอรี ่- สะพานประวัติศาสตร์-
นมัสการหลวงพ่ออุน่เมือง - บ้านสันติชล -  สนามบิน - กรงุเทพฯ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Belle+Villa+Resort+Pai,+113+Moo+6+HuayPoo+Wia
ngNua+Road,+Wiangtai,+Pai+District,+Mae+Hong+Son+58130/Mae+Hong+Son+Airport,+
Khunlumprapas+Chong+Kham,+Amphoe+Mueang+Mae+Hong+Son,+Chang+Wat+Mae+
Hong+Son+58000/@19.4333835,98.0604948,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s
0x311b6a9163c2dfe3:0x9868d550b1276e7!2m2!1d98.4396277!2d19.3715748!1m5!1m1!1s
0x30daa60981095163:0x326873761c1b0c69!2m2!1d97.975!2d19.3016669?hl=en

กำหนดการ
05:30     ออกเดินทางสู่จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล 
08:30    หลังทานอาหารเช้า เช็คเอาท์ แล้วเดินทาง  Coffee In Love 
ปายเลิฟสตอเบอรี ่สะพานประวัติศาสตร์ นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมืองท่ีวัดน้ำฮ ู
บ้านสันติชล
13:00    กลับสู่ตัวเมืองแม่ฮอ่งสอน ซื้ อของฝากก่อนเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอิน 
16:00    เดินทางสู่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD8215
17:40     ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

https://www.google.co.th/maps/dir/Belle+Villa+Resort+Pai,+113+Moo+6+HuayPoo+WiangNua+Road,+Wiangtai,+Pai+District,+Mae+Hong+Son+58130/Mae+Hong+Son+Airport,+Khunlumprapas+Chong+Kham,+Amphoe+Mueang+Mae+Hong+Son,+Chang+Wat+Mae+Hong+Son+58000/@19.4333835,98.0604948,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x311b6a9163c2dfe3:0x9868d550b1276e7!2m2!1d98.4396277!2d19.3715748!1m5!1m1!1s0x30daa60981095163:0x326873761c1b0c69!2m2!1d97.975!2d19.3016669?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล  อยู่ท่ีหมู่บ้านสันติชล อำเภอปาย

 เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ึนท่ีสวยงามของอำเภอปาย 
Coffee In Love ร้านกาแฟสุดชิลล์
ปายเลิฟสตอเบอรี่ หรอืเลิฟ สตรอเบอร์รีป่าย เป็นร้าน Strawberry outlet
 แหล่งรวมผลิตภัณฑ์จากสตรอว์เบอร์รี ่
สะพานประวัติศาสตร์ปาย  เป็นอีกหนึง่แลนด์มาร์คของปายท่ีไม่ควรพลาด
หลวงพ่ออุ่นเมือง ท่ีวัดน้ำฮ ูชื่อวัดมาจากการท่ีมีน้ำไหลออกมาจาก ฮ ูหรอืรนัูน่เอง 
บ้านสันติชล  ชุมชนของชาวจีนยูนนาน
เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กโดยชาวจีนยูนนานท่ีอพยพย้ายถิ่นมายังประเทศไทย
เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าตัวในเมืองแม่ฮอ่งสอน
ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวัน 

อาหาร เช้า           ห้องอาหารรสีอร์ท
กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

วันท่ี 4
ชมทะเลหมอกท่ีหยุน่ไหล - Coffee In Love - ปายเลิฟสตอเบอรี ่- สะพานประวัติศาสตร์-
นมัสการหลวงพ่ออุน่เมือง - บ้านสันติชล -  สนามบิน - กรงุเทพฯ

ราคาน้ีรวม

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน+ไกด์ 
ค่าท่ีพัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณเีศษเสรมิเตียงพัก 3 ท่าน) 
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีตามรายการสำหรับคนไทย / ต่างชาติจ่ายค่าธรรมเนยีมหน้างาน
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ราคาน้ีไมร่วม  

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ ดอนเมือง - แม่ฮอ่งสอน
อาหารกลางวัน + เย็น ไกด์แนะนำร้านให้ ลูกค้าจ่ายเอง
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ี สำหรับชาวต่างชาติ (จ่ายเองท่ีหน้างาน)
ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนอืจากรายการระบุ



ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3% 
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/maehongson/1068

https://www.atsiamtour.com/maehongson/1068
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