 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 26 ก.ย. 2020 14:08

แพค็ เกจทัวร์แมฮ่ อ่ งสอน ปางอ๋ งุ กะเหรย่ี งคอยาวบ้านปแู กง 4
วัน 3 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - แมฮ่ อ่ งสอน.....อิสระอาหารกลางวันและเย็น
ลูกค้าจา่ ยเอง ไกด์จะแนะนำร้านอาหารให้
นมัสการ ไหว้พระ

วัดพระธาตุดอยกองมู
นมัสการรอยพระพุทธบาท
นมัสการหลวงพอ่ อนุ่ เมือง

ตื่นตากับธรรมชาติ

สะพานไม้ไผซ่ ูตองเป้
บ้านรวมไทย (ปางอ๋ งุ )
บ้านรักไทย
ล่องเรอื แม่น้ำปาย
กระเหรยี มคอยาวบ้านห้วยปูแกง
พอกโคลนน้ำแรธ่ รรมชาติ
ปายแคนยอน
สะพานประวัติศาสตร์
ปายเลิฟสตอเบอรี่
ทะเลหมอกหยุนไหล
สบายๆกับ

ถนนคนเดินปาย
ซื้อของฝากร้านเฮด็ กื๊อเหลว




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 - 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 8 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

9,350
8,550
7,750
3,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินแม่ฮอ่ งสอน - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินแมฮ่ อ่ งสอน - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน
แผนที่

กำหนดการ

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

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

11:00 พร้อมกัน ณ สนามบนิ ดอนเมอื ง อาคาร 2 ชั้ น 3 สายการบนิ นกแอร์
13:05 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินแมฮ่ อ่ งสอน เที่ยวบินที่ DD8214
14:45 ถึงสนามบินแมฮ่ อ่ งสอน
ไกด์รอต้อนรับที่สนามบินแมฮ่ อ่ งสอน จากนั้ นเดินทางเข้าเช็คอินที่โรงแรมงามตา
หรอื เทียบเทา่ ในเมืองแมฮ่ อ่ งสอน
เดินทางไปชม วัดพระธาตดุ อยกองมู ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ ร้านกาแฟ sun
set จากนั้ นรับประทานอาหารเย็น และไปช็อปป้ ิงซื้อสินค้าที่ถนนคนเดิน
ถวายดอกไม้ บูชาพระประจำวันเกิด
พระอาทิตย์ตกดิน...ที่ร้านกาแฟ sun set
วัดจองคำจองกลาง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทยใหญ่ อยู่ใกล้กับโรงแ
รมงามตา
ถนนคนเดิน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของแมฮ่ อ่ งสอน
วัดพระธาตุดอยกองมู

อาหาร
เย็น อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ที่พัก

วันที่ 2

โรงแรมงามตา

ตักบาตรพระสงฆ์ - เดินชมตลาดเช้า - ชมพระอาทิตย์ข้ ึนวัดดอยกองมู ลอ่ งเรอื แมน่ ้ ำปายสบู่ ้ านกระเหรีย่ งคอยาวบ้านปแู กง - ภูโคลน - ปางอ๋งุ - บ้านรักไทย

วันที่ 2

ตักบาตรพระสงฆ์ - เดินชมตลาดเช้า - ชมพระอาทิตย์ข้ ึนวัดดอยกองมู ลอ่ งเรอื แมน่ ้ ำปายสบู่ ้ านกระเหรีย่ งคอยาวบ้านปูแกง - ภูโคลน - ปางอ๋งุ - บ้านรักไทย
แผนที่

กำหนดการ

สถานที่ท่องเ
ท่ียว

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

05:30 เดนิ ทางไปตักบาตรยามเช้า เดนิ ชมตลาด ดพู ระอาทิตย์ข้ ึนที่วัดดอยกองมู
กลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้า ก่อนที่จะเดินทาง
นัง่ เรอื สู่บ้านกระเหรีย่ งคอยาวบ้านปูแกง
13:30 หลังอาหารกลางวันเดินทางสู่บ้านรักไทย ระหว่างทางแวะ ภูโคลน ปางอ๋ งุ
ด้านหน้าตลาดเช้า ทำบุญแล้วเดินชมตลาดเช้า
ชมพระอาทิตย์ ขึ้นและทะเลหมอก
สหู่ มบู่ ้ านกะเหรีย่ งคอยาวบ้านห้วยปูแกง
สถานที่ท่องเที่ยวและการให้บรกิ ารด้าน สุขภาพ
และความงามด้วยโคลนและน้ำแรธ่ รรมชาติ
บ้านรวมไทย ปางอ๋ งุ มีลักษณะเป็นพื้นที่เป็นอา่ งเก็บน้ำขนาดใหญบ
่ นยอดเขาสงู เป็นเสมือน
สวิตเซอร์แลนด์แหง่ เมืองไทย
ปางอ๋ งุ นัง่ แพชมทัศนยี ภาพและ บรรยากาศโดยรอบ
ชมไม้ไผ่ลำใหญ่บ้านลุงปาละ และต้องไม่พลาดสำหรับคอกาเเฟ Pala Coffee House
บ้านรั กไทย เช็คอินที่ ชาสา รสี อร์ท หรอื หมบ
ู่ ้ านโฮมสเตย์แบบไทยใหญ่
อิสระเดินเล่นในหมู่บ้าน นัง่ ชิลล์ๆ ชิมชา จ ิบชา เลือกซื้อผลไม้แช่อ่มิ สตรอเบอรีอ่ บแห้ง
อัลมอนต์ มะเขือเทศอบแห้ง ชา เป็นของฝาก
ตักบาตรเช้าพระสงฆ์
วัดพระธาตุดอยกองมู
ลอ่ งเร ือแมน่ ้ ำปาย
ภูโคลน

วันที่ 2

ตักบาตรพระสงฆ์ - เดินชมตลาดเช้า - ชมพระอาทิตย์ข้ ึนวัดดอยกองมู ลอ่ งเรอื แมน่ ้ ำปายสบู่ ้ านกระเหรีย่ งคอยาวบ้านปูแกง - ภูโคลน - ปางอ๋งุ - บ้านรักไทย
อาหาร

ห้องอาหารรสี อร์ท

เช้า
กลางวั น

อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง

เย็น

ที่พัก

อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ชาสา ร ีสอร์ ท

วันที่ 3

บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - เช็คอนิ ที่พักปาย - ปายแคนยอน - ถนนคนเดินปาย
แผนที่

กำหนดการ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

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

08:30 หลังอาหารเช้า ชิลล์ๆกับบรยากาศรอบสระน้ำ ก่อนที่จะเดินทางสู่ซูตองเป้
13:30 เดนิ ทางตอ่ ไปยังปาย แวะชมความงาม ปายแคนยอน ถนนคนเดินปาย
เป็นสะพานไม้ซึ่งกลายเป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนยิ ม
หรอื กองแลน เป็นไฮไลท์อันดับต้นๆของคนมาเที่ยวปาย
สำหรับดูพระอาทิตย์ข้ ึนและตกในที่เดียวกัน
ถนนคนเดินปาย แหลง่ รวบรวมของกิน ของฝากนา่ รัก
สะพานซตู องเป้
ปายแคนยอน

วันที่ 3

บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - เช็คอนิ ที่พักปาย - ปายแคนยอน - ถนนคนเดินปาย
อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารรสี อร์ท
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง
อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

เบลล์เวลล่า ร ีสอร์ ท

วันที่ 4

ชมทะเลหมอกที่หยนุ่ ไหล - Coffee In Love - ปายเลิฟสตอเบอรี่ - สะพานประวัติศาสตร์นมัสการหลวงพอ่ อนุ่ เมือง - บ้านสันติชล - สนามบิน - กรงุ เทพฯ
แผนที่

กำหนดการ

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

05:30 ออกเดนิ ทางสู่จุดชมววิ ทะเลหมอกหยุนไหล
08:30 หลังทานอาหารเช้า เช็คเอาท์ แล้วเดินทาง Coffee In Love
ปายเลิฟสตอเบอรี่ สะพานประวัติศาสตร์ นมัสการหลวงพอ่ อนุ่ เมืองที่วัดน้ำฮู
บ้านสันติชล
13:00 กลับสตู่ ั วเมืองแมฮ่ อ่ งสอน ซื้อของฝากกอ่ นเดินทางสสู่ นามบิน
เพื่อทำการเช็คอิน
16:00 เดินทางสสู่ นามบินดอนเมืองโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8215
17:40 ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 4

ชมทะเลหมอกที่หยนุ่ ไหล - Coffee In Love - ปายเลิฟสตอเบอรี่ - สะพานประวัติศาสตร์นมัสการหลวงพอ่ อนุ่ เมือง - บ้านสันติชล - สนามบิน - กรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

อาหาร

อยทู่ ี่หมู่บ้านสันติชล อำเภอปาย
เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ ึนที่สวยงามของอำเภอปาย
Coffee In Love ร้านกาแฟสดุ ชิลล์
ปายเลิฟสตอเบอรี่ หรอื เลิฟ สตรอเบอร์รป่ี าย เป็นร้าน Strawberry outlet
แหลง่ รวมผลิตภัณฑ์จากสตรอว์เบอร์รี่
สะพานประวัติศาสตร์ ปาย เป็นอีกหนึง่ แลนด์มาร์คของปายที่ไมค่ วรพลาด
หลวงพ่ออุ่นเมือง ที่วัดน้ำฮู ชื่อวัดมาจากการที่มีน้ำไหลออกมาจาก ฮู หรอื รนู ั น่ เอง
บ้านสันติชล ชมุ ชนของชาวจ ีนยน
ู นาน
เป็นหมบู่ ้ านขนาดเล็กโดยชาวจีนยูนนานที่อพยพย้ายถิ่นมายังประเทศไทย
เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าตัวในเมืองแมฮ่ อ่ งสอน
ระหวา่ งทางแวะรับประทานอาหารกลางวัน
จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารรสี อร์ท
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง

ราคานี้รวม

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน+ไกด์
คา่ ที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 ทา่ น (กรณเี ศษเสรมิ เตียงพัก 3 ทา่ น)
ค่าธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่ตามรายการสำหรับคนไทย / ต่างชาติจ่ายค่าธรรมเนยี มหน้างาน
คา่ ประกันอบุ ั ติเหตใุ นวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับ ดอนเมือง - แมฮ่ อ่ งสอน
อาหารกลางวัน + เย็น ไกด์แนะนำร้านให้ ลูกค้าจ่ายเอง
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่ สำหรับชาวตา่ งชาติ (จา่ ยเองที่หน้างาน)
ค่ามินบิ าร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
คา่ ใช้จา่ ยที่นอกเหนอื จากรายการระบุ

ภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7% และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3%
คา่ ประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตสว่ นตัว
ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

