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แพค็เกจทัวร์ แม่ฮอ่งสอน ขุนยวม 4 วัน 3 คืน โดยเครือ่งบิน
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

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

 กรุ๊ ปส่วนตัว กรุ๊ ปครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน

นมัสการ ไหว้พระ

วัดพระธาตุดอยกองมู
วัดพระธาตุ 4 จอม



ตื่นตากับธรรมชาติ

ดอกบัวตองบานสะพรัง่ดอยแม่อูคอ
วนอุทยานแก้วโกมล 
บ้านรักไทย
กะเหรีย่งคอยาวบ้านห้วยตึงเฒ่า
พอกโคลนน้ำแรธ่รรมชาติ

สบายๆกับ

ถนนคนเดิน
ซื้ อของฝากร้านเฮด็ก้อเหลียว

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง   2 - 5   คน 7,950

เดินทาง   6 - 8   คน 7,450

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800

 รายละเอียด

วันท่ี 1
ดอนเมือง - สนามบินแม่ฮอ่งสอน - ดอกบัวตองดอยแม่อคูอ - น้ำตกแม่สรุนิทรฺ์  - ภูช้ีเพ้อ

กำหนดการ
11:00      พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช้ัน 3 สายการบินนกแอร์ 

13:05      เหินฟ้าสู่สนามบินแมฮ่่องสอน เทีย่วบินที ่DD8214

14:45      ถึงสนามบินแมฮ่่องสอน ทมีงานไกด์คอยให้การต้อนรับ พร้อมออกเดนิทางสู่ อ.ขุนยวม

15: 15     เดนิทางสู่ทุง่ดอกบัวตองดอยแมอ่คูอ  เช็คอนิทีพั่ก



สถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียว

ดอกบัวตองดอยแม่อูคอ   บานสะพรัง่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ทกุปี

อาหาร
กลางวัน      อสิระจ่ายเอง

เย็น            อสิระจ่ายเอง

ท่ีพัก โรงแรมมติรขุนยวม  ภูจันทร์แดง รสีอร์ท สุนันท์ชา รสีอร์ท ขุนยวม รสีอร์ท

วันท่ี 1
ดอนเมือง - สนามบินแม่ฮอ่งสอน - ดอกบัวตองดอยแม่อคูอ - น้ำตกแม่สรุนิทรฺ์  - ภูช้ีเพ้อ

วันท่ี 2
ขุนยวม - โครงการหลวงแม่ลาน้อย - บ้านห้วยห้อม - นาข้ันบันใดบ้านดง - วนอทุยานถ้ำแก้วโกมล
- ท่ีพัก รสีอร์ทในอำเภอแม่ลาน้อย

กำหนดการ
08:30    เช็คเอ้าท์เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว โครงการหลวงแม่ลาน้อย
หมู่บ้านห้วยห้อม จุดชมวิวแม่ลาน้อย
13:30     ชมพระธาตุธ้มมิกราช วนอุทยานแก้วโกมล น้ำตกดาวดึงส์
17:00      เข้าเช็ดอินท่ีพัก  



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว โครงการหลวงแม่ลาน้อย  โครงการหลวงแม่ลาน้อย เป็น 1 ใน 38

โครงการหลวงใต้รม่พระบารมี
หมู่บ้านห้วยห้อม   เป็นหมู่บ้านในอ้อมกอดของหบุเขา
มีนาข้ันบันไดและต้นหมากเป็นทิวแถว
จุดชมวิวแม่ลาน้อย  จุดชมวิวธรรมชาติท่ีสวยงามโดยเฉพาะช่วงข่าวออกรวง
พระธาตุธัมมิกราช 
สร้างถวายไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสืบต่อพระพุทธศาสนา
และฉลองสิรริาชสมบัติครบ 50 ปี 
วนอุทยานแก้วโกมล   เป็นถ้ำท่ีมีผลึกแรแ่คลไซท์ ซึ่งจะหากสัมผัสกับมนษุย์
ก็จะทำปฏิกิรยิากับโปรตีนในเหงื่อ ของมนษุย์
ทำให้ดำและไม่สามารถเจรญิเติบโตต่อไปได้อีก การเข้าชมถ้ำแก้วโกมล
จึงห้ามจับผนังถ้ำอย่าง เด็ดขาด 
น้ำตกดาวดึงส์  แหล่งธรรมชาติท่ีนา่ชมเม่ือมาเยือนแม่ลาน้อย

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน     อสิระจ่ายเอง

เย็น           อสิระจ่ายเอง

ท่ีพัก เฮินไต รีสอร์ท

วันท่ี 2
ขุนยวม - โครงการหลวงแม่ลาน้อย - บ้านห้วยห้อม - นาข้ันบันใดบ้านดง - วนอทุยานถ้ำแก้วโกมล
- ท่ีพัก รสีอร์ทในอำเภอแม่ลาน้อย

วันท่ี 3
แม่ลาน้อย - ดอยกองมู - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย



กำหนดการ
08:00     ออกเดินทางกลับสู่ตัวเมืองแม่ฮอ่งสอน
11:00     เดินทางถีงพระธาตุดอยกองมู 
13:30     เดินทางสู่ปางอุ๋ ง แวะจิบกาแฟลุงปาละ
16:00     เดินทางสู่ท่ีพัก บ้านรักไทย

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว พระธาตุดอยกองมู มาถึงทีน่ี่แล้ว ต้องทำบุญ แล้วเขียนช่ือใส่ใบโพธ์ทอง และแขวนไว้เป็นสัญลักษณ์ยืนยันการมาเยือน

ปางอุ๋ง  ชมโครงการพระราชดำรปิางตอง หรอืท่ีเรารู้ จักกันในชื่อปางอุ๋ ง
หรอืสวิสเซอแลนด์เมืองไทย 
ร้านกาแฟ ลุงปาละ โดดเด่นท่ีกาแฟ ท่ีลุงปาละปลูกและคั่วเอง รสชาติกลมกล่อม
จนหลายคนติดใจจนต้องบอกต่อ
หากมีโอกาสได้ไปเท่ียวปางอุ๋ งอย่าลืมแวะไปลองชิม
นำชมทวิทัศน์รอบๆอา่งเก็บน้ำบ้านรักไทย 

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน     อสิระจ่ายเอง

เย็น           อสิระจ่ายเอง

ท่ีพัก บ้านรักไทย

วันท่ี 3
แม่ลาน้อย - ดอยกองมู - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย

วันท่ี 4
บ้านรักไทย - น้ำตกผาเสือ่ - ภูโคลน - ถ้ำปลา - สนามบินแม่ฮอ่งสอน - กรงุเทพฯ



กำหนดการ
06:00    ชาทะเลหมอกจากระเบียงหน้าห้องพัก
09:30    ทำการเช็คเอ้าท์
เดินทางกลับสู้ ตัวเมืองแม่ฮอ่งสอนระหว่างทางแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น
น้ำตกหาเสื่อ ภูโคลน อุทยานถ้ำปลา ซื้ อของฝาก
ก่อนเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน โหลดสัมภาระ 
16:00    เดินทางสู่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD8215
17:40     ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ชมบรรยากาศรอบๆหมูบ้่านรักไทย พร้อมเก็บภาพไว้เป็นทีร่ะลึก

น้ำตกผาเส่ือ น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีน้ำไหลตลอดท้ังปี
ต้นทางน้ำตกมาจากแม่น้ำสะงา ไหลลงสู่แอ่งน้ำด้านล่างไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำ
ภูโคลน   หรอืโป่งเดือดแม่สะงา คือหนึง่ในแหล่งโคลนซึ่งมีคุณสมบัติ
มีแรธ่าตุหลากหลายชนดิเทียบเท่ากับโคลนจากทะเลสาบเดดซี
และโคลนลาวาภูเขาไฟในประเทศโรมาเนยีอันมีชื่อเสียง
สรรพคุณเป็นโคลนบำบัดสุขภาพผิว
ถ้ำปลา    อยู่ท่ีอุทยานแหง่ชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ
โดยบรเิวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่และมีหมู่ปลาจำนวนมากมาอาศัย
อยู่
อิสระซ้ือของฝาก  มีเวลาชิลล์ๆซื้ อของฝากก่อนเดินทางเข้าสนามบิน

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน     อสิระจ่ายเอง

วันท่ี 4
บ้านรักไทย - น้ำตกผาเสือ่ - ภูโคลน - ถ้ำปลา - สนามบินแม่ฮอ่งสอน - กรงุเทพฯ

ราคาน้ีรวม

ค่ารถตู้ ปรับอากาศ พร้อมน้ำมัน คนขับ ไกด์
ค่าท่ีพัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน 



ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรมทัวร์ (6 ม้ือ) 
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมอุทยานแหง่ชาติห้วยน้ำดัง
ไกด์ สต๊าฟ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน 1,000,000 บาท

ราคาน้ีไมร่วม

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

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/maehongson/1070

https://www.atsiamtour.com/maehongson/1070
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