 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 2 ก.ย. 2020 18:28

แพค็ เกจทัวร์ แมฮ่ อ่ งสอน ขุนยวม 4 วัน 3 คืน โดยเครือ่ งบิน
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - แมฮ่ อ่ งสอน.....อิสระอาหารกลางวันและเย็น
ลูกค้าจา่ ยเอง ไกด์จะแนะนำร้านอาหารให้
กร๊ ปุ ส่วนตัว กร๊ ปุ ครอบครัว ออกทัวร์ไ ด้ทุกวัน
นมัสการ ไหว้พระ

วัดพระธาตุดอยกองมู
วัดพระธาตุ 4 จอม

ตื่นตากับธรรมชาติ

ดอกบัวตองบานสะพรัง่ ดอยแมอ่ ูคอ
วนอุทยานแก้วโกมล
บ้านรักไทย
กะเหรีย่ งคอยาวบ้านห้วยตึงเฒ่า
พอกโคลนน้ำแรธ่ รรมชาติ
สบายๆกับ

ถนนคนเดิน
ซื้อของฝากร้านเฮด็ ก้อเหลียว




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 - 5 คน
เดินทาง 6 - 8 คน
พักเดี่ยวเพ่มิ

7,950
7,450
2,800

รายละเอียด

วันที่ 1

ดอนเมือง - สนามบินแม่ฮอ่ งสอน - ดอกบัวตองดอยแม่อคู อ - น้ำตกแม่สรุ นิ ทร์ ฺ - ภูช้ เี พ้อ
กำหนดการ
11:00 พร้อมกั น ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้ น 3 สายการบินนกแอร์
13:05 เหินฟ้ าสูส่ นามบินแมฮ่ อ่ งสอน เทีย่ วบินที่ DD8214
14:45 ถึ งสนามบินแมฮ่ ่องสอน ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรั บ พร้อมออกเดินทางสู่ อ.ขุนยวม
15: 15 เดินทางสู่ทงุ่ ดอกบั วตองดอยแมอ่ คู อ เช็คอินทีพ่ ั ก

วันที่ 1

ดอนเมือง - สนามบินแมฮ่ อ่ งสอน - ดอกบัวตองดอยแมอ่ คู อ - น้ำตกแมส่ รุ นิ ทร์ ฺ - ภูช้ เี พ้อ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
ดอกบัวตองดอยแมอ่ ูคอ บานสะพรั ง่ เดือนพฤศจิกายน-ธั นวาคม ทุกปี

อาหาร
กลางวั น อิสระจ่ายเอง
เย็น

ท่ีพัก

อิสระจา่ ยเอง

โรงแรมมิตรขุนยวม ภูจันทร์แดง รีสอร์ท สุนันท์ชา รีสอร์ท ขุนยวม รีสอร์ท

วันที่ 2

ขนุ ยวม - โครงการหลวงแมล่ าน้อย - บ้านห้วยห้อม - นาขั้ นบันใดบ้านดง - วนอทุ ยานถ้ำแก้วโกมล
- ที่พัก รสี อร์ทในอำเภอแมล่ าน้อย
กำหนดการ

08:30 เช็คเอ้าท์เดินทางสสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยว โครงการหลวงแมล่ าน้อย
หมบู่ ้ านห้วยห้อม จดุ ชมวิวแมล่ าน้อย
13:30 ชมพระธาตธุ ้ มมิกราช วนอทุ ยานแก้วโกมล น้ำตกดาวดึงส์
17:00 เข้าเช็ดอินที่พัก

วันที่ 2

ขนุ ยวม - โครงการหลวงแมล่ าน้อย - บ้านห้วยห้อม - นาขั้ นบันใดบ้านดง - วนอทุ ยานถ้ำแก้วโกมล
- ที่พัก รสี อร์ทในอำเภอแมล่ าน้อย
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

โครงการหลวงแมล่ าน้อย เป็น 1 ใน 38
โครงการหลวงใต้รม่ พระบารมี
หมบู่ ้ านห้วยห้อม เป็นหมบ
ู่ ้ านในอ้อมกอดของหบุ เขา
มีนาขั้ นบันไดและต้นหมากเป็นทิวแถว
จุดชมวิวแม่ลาน้อย จ ุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะชว่ งขา่ วออกรวง
โครงการหลวงแม่ลาน้อย

พระธาตธุ ั มมิกราช

สร้างถวายไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสืบตอ่ พระพุทธศาสนา
และฉลองสิรริ าชสมบัติครบ 50 ปี
วนอุทยานแก้วโกมล เป็นถ้ำที่มีผลึกแรแ่ คลไซท์ ซึ ่งจะหากสัมผัสกับมนษุ ย์
ก็จะทำปฏิกิรยิ ากับโปรตีนในเหงื่อ ของมนษุ ย์
ทำให้ดำและไมส่ ามารถเจรญิ เติบโตตอ่ ไปได้อีก การเข้าชมถ้ำแก้วโกมล
จึงห้ามจับผนังถ้ำอยา่ ง เด็ดขาด
น้ำตกดาวดึงส์ แหลง่ ธรรมชาติที่นา่ ชมเมื่อมาเยือนแมล่ าน้อย
อาหาร
เช้า

ห้องอาหารโรงแรม

กลางวั น อิสระจา่ ยเอง
เย็น

ที่พัก

วันที่ 3

อิสระจ่ายเอง

เฮินไต ร ีสอร์ ท

แมล่ าน้อย - ดอยกองมู - ปางอ๋งุ - บ้านรักไทย

วันที่ 3

แมล่ าน้อย - ดอยกองมู - ปางอ๋งุ - บ้านรักไทย
กำหนดการ

สถานที่ท่องเ
ท่ียว

08:00
11:00
13:30
16:00

ออกเดินทางกลับสู่ตัวเมืองแม่ฮอ่ งสอน
เดินทางถีงพระธาตุดอยกองมู
เดินทางสู่ปางอ๋ งุ แวะจิบกาแฟลุงปาละ
เดินทางสู่ที่พัก บ้านรักไทย

พระธาตุดอยกองมู มาถึ งทีน่ ี่แล้ว ต้องทำบุญ แล้วเขียนชื ่อใส่ใบโพธ์ทอง และแขวนไว้เป็นสัญลั กษณ์ยืนยั นการมาเยื อน
ปางอ๋ ุง

ชมโครงการพระราชดำรปิ างตอง หรอื ที่เราร้ จู ั กกันในชื่อปางอ๋ งุ
หรอื สวิสเซอแลนด์เมืองไทย
ร้ านกาแฟ ลุงปาละ โดดเดน
่ ที่กาแฟ ที่ลงุ ปาละปลกู และคั่วเอง รสชาติกลมกลอ่ ม
จนหลายคนติดใจจนต้องบอกตอ่
หากมีโอกาสได้ไปเที่ยวปางอ๋ งุ อยา่ ลืมแวะไปลองชิม
นำชมทิวทั ศน์รอบๆอา่ งเก็บน้ำบ้านรั กไทย

อาหาร
เช้า

ห้องอาหารโรงแรม

กลางวั น อิสระจา่ ยเอง
เย็น

ที่พัก

วันที่ 4

อิสระจ่ายเอง

บ้านรั กไทย

บ้านรักไทย - น้ำตกผาเสอื่ - ภูโคลน - ถ้ำปลา - สนามบินแมฮ่ อ่ งสอน - กรงุ เทพฯ

วันที่ 4

บ้านรักไทย - น้ำตกผาเสอื่ - ภูโคลน - ถ้ำปลา - สนามบินแมฮ่ อ่ งสอน - กรงุ เทพฯ
กำหนดการ

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

06:00 ชาทะเลหมอกจากระเบียงหน้าห้องพัก
09:30 ทำการเช็คเอ้าท์
เดินทางกลับส้ ตู ั วเมืองแม่ฮอ่ งสอนระหว่างทางแวะชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น
น้ำตกหาเสื่อ ภูโคลน อุทยานถ้ำปลา ซื้อของฝาก
กอ่ นเดินทางสสู่ นามบินเพื่อทำการเช็คอิน โหลดสัมภาระ
16:00 เดินทางสสู่ นามบินดอนเมืองโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8215
17:40 ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ชมบรรยากาศรอบๆหมูบ่ ้ านรั กไทย พร้อมเก็บภาพไว้เป็นทีร่ ะลึ ก

น้ำตกขนาดไมใ่ หญม่ ากนัก แตม่ ีน้ำไหลตลอดทั้ งปี
ต้นทางน้ำตกมาจากแม่น้ำสะงา ไหลลงสู่แอ่งน้ำด้านล่างไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำ
ภูโคลน หรอื โป่งเดือดแม่สะงา คือหนึง่ ในแหล่งโคลนซึ ่งมีคุณสมบัติ
มีแรธ่ าตหุ ลากหลายชนดิ เทียบเทา่ กับโคลนจากทะเลสาบเดดซี
และโคลนลาวาภเู ขาไฟในประเทศโรมาเนยี อันมีชื่อเสียง
สรรพคุณเป็นโคลนบำบัดสุขภาพผิว
ถ้ำปลา อยู่ท่อี ุทยานแหง่ ชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ
โดยบรเิ วณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอง่ น้ำขนาดใหญแ่ ละมีหมปู่ ลาจำนวนมากมาอาศัย
อยู่
อิสระซื้อของฝาก มีเวลาชิลล์ๆซื้อของฝากกอ่ นเดินทางเข้าสนามบิน
น้ำตกผาเสื่อ

อาหาร
เช้า

ห้องอาหารโรงแรม

กลางวั น อิสระจ่ายเอง

ราคานี้รวม

คา่ รถต้ ปู รับอากาศ พร้อมน้ำมัน คนขับ ไกด์
ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน

ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ (6 มื้อ)
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมอุทยานแหง่ ชาติห้วยน้ำดัง
ไกด์ สต๊าฟ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ประกันอบุ ั ติเหตวุ งเงินประกัน 1,000,000 บาท
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - เชียงใหม่
ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัว คา่ เครือ่ งดื่มที่มีแอลกอฮอลล์

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

