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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

แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน
ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ราคา/คน

เดินทาง  6 - 7  คน 7,950.-

เดินทาง  8 - 9  คน 7,650.- 

หมายเหตุ..
เดินทาง 2-5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าท่ี เป็นไกด์
ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000.-

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - เชียงใหม่ - ห้วยน้ำดัง - Pai In Love - เลิฟสตรอเบอร์รีป่าย - สะพานประวัติศาสตร์ -
วัดพระธาตุแม่เยน็ - ถนนคนเดินปาย 

การเดินทาง ช่วงเช้า  
00.00  พบกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ันผู้ โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน...
เจ้าหน้าท่ีของ AtSiamTour คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

00.00  เหนิฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเท่ียวบินท่ี...

00.00  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่...
ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ พร้อมออกเดินทางสู่ อ.ปาย
ระหว่างการเดินทางแวะชมธรรมชาติท่ีจุดชมวิวดอยกิ่วลม  

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อสู่ปาย แวะชิมกาแฟท่ี Pai coffee in love  ชมเลิฟ สตรอว์เบอร์รี ่ปาย
 ถนนคนเดินปาย



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
08:45  แวะจุดพักรถ ร้านม่อนระมิงค์ ร้านกาแฟและชารสดีของเชียงใหม่
เพื่อให้ทุกท่านได้พักผ่อนอิรยิาบถ ท่ีนีมี่อาหารจำหนา่ยและ7-11
ในกรณท่ีีไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามา
 
09:00  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อุทยานแหง่ชาติห้วยน้ำดัง ความงามแหง่ขุนเขา สายลม
และสายหมอกท่ีกำลังรอทุกท่านไปเย่ียมชม 

10:30  เท่ียวชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิว
ดอยกิ่วลม และชมความสวยงามของอุทยานแหง่ชาติห้วยน้ำดัง 

11:30  เดินทางสู่อำเภอปาย  

ช่วงบ่าย  
13:00  เท่ียวชมร้านกาแฟสุดฮติ Pai coffee in love
จะนัง่ทานเครือ่งดื่มเย็นๆยามบ่ายพร้อมเค้ก
หรอืจะเดินเล่นและถ่ายรปูมีโลเคชั่นสวยๆให้เลือกถ่ายมากมาย

13:45  เท่ียวชม เลิฟ สตรอว์เบอร์รี่ ปาย แหล่งรวมผลิตภัณฑ์จากสตรอว์เบอร์รี่
โดยตกแต่งร้านได้อย่างเก๋ไก๋ นักท่องเท่ียวสามารถแวะมาถ่ายรปูสตรอว์เบอร์รียั่กษ์
พร้อมลิ้ มรสกับสตรอว์เบอร์รี ่สดๆจากไรร่วมถึงจุดถ่ายภาพต่างๆให้ได้ถ่ายภาพมากมาย

14:30  เท่ียวชมและถ่ายรปู สะพานประวัติศาสตร์ สงครามโลกคร้ังท่ี 2 บ้านท่าปาย

15:30  เข้าท่ีพัก/ เช็คอิน/ พักผ่อนตามอัธยาศัย/ โรงแรม/ รสีอร์ท 4 ดาวหรอืเทียบเท่า

17:30  เท่ียวชมวัดพระธาตุแม่เย็นนมัสการองค์พระธาตุแม่เย็น
จากจุดนี้ สามารถมองเหน็ทิวทัศน์ของอำเภอปายได้ท่ัวท้ังอำเภอปาย

ช่วงค่ำ   
หลังอาหารเย็น 19.30 เดินเท่ียวและซื้ อของท่ีระลึก ถนนคนเดินปาย
มีสินค้าท่ีระลึกและของฝากมากมาย ท่ีขาช็อปไม่ควรพลาด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - เชียงใหม่ - ห้วยน้ำดัง - Pai In Love - เลิฟสตรอเบอร์รีป่าย - สะพานประวัติศาสตร์ -
วัดพระธาตุแม่เยน็ - ถนนคนเดินปาย 



อาหาร มื้ อเช้า        
อิสระตามอัธยาศัย

มื้ อกลางวัน  
ท่ีร้านอาหาร 

มื้ อเย็น      
ท่ีร้านอาหาร 

ท่ีพัก Belle Villa Pai Resort 4 *

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - เชียงใหม่ - ห้วยน้ำดัง - Pai In Love - เลิฟสตรอเบอร์รีป่าย - สะพานประวัติศาสตร์ -
วัดพระธาตุแม่เยน็ - ถนนคนเดินปาย 

วันท่ี 2
อ.ปาย - หยนุไหล - หมู่บ้านสันติชล - ถ้ำลอด - ภูโคลนคันทร ี- หมู่บ้านกะเหรีย่งคอยาว -
วัดพระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน 

การเดินทาง ช่วงเช้า 
07:30  เช็คเอ้าท์เดินทางออกจากท่ีพัก
เดินทางไปหยุนไหลเพื่อชมทะเลหมอกท่ีปกคลุมเมืองปายในยามเช้า สวยอย่าบอกใคร 

ช่วงบ่าย      
เดินทางสู่ตัวเมืองแม่ฮอ่งสอน และชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น ชมกะเหรีย่งคอยาว

http://www.bellevillaresort.com/pai/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
08:00  เท่ียวชมความสวยงามของ ทะเลหมอกหยุนไหล ท่ีปกคลุมท่ัวตัวเมืองปาย
ในยามเช้า 

09:00  เท่ียวชมหมู่บ้านจีนยูนนานสันติชล
มีโลเคชั่นแบบจีนยูนนานให้ทุกท่านได้ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกมากมาย รวมไปถึงชาพันธ ุ์ดี  

10:00  ออกเดินทางไป วนอุทยานถ้ำลอด  

10:45  แวะพักจุดชมวิว กิ่วลม ปาย-ปางมะผ้า
เพื่อชื่นชมทัศนยีภาพวิวทิวทัศน์ท่ีสูงจากระดับน้ำทะเล 1,431 เมตรจากระดับน้ำทะเล

11:00  เท่ียวชม ถ้ำน้ำลอดหรอืถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า
เพื่อชมศิลปะท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนอย่างนา่อัศจรรย์ใจอย่างสวยสดงดงาม  

ช่วงบ่าย 
13.00  เดินทางสู่อำเภอเมืองแม่ฮอ่งสอน 

14.00  เท่ียวชม ภูโคลนคันทรี่คลับ สถานท่ีเป็น UNSEEN IN THAILAND และ SPA IN
PARADISE สุดยอด 1 ใน 50
สปาในแหล่งและเพลิดเพลินไปกับการพอกหน้าด้วยโคลนธรรมชาติจากใต้ดินลึกท่ีมีแรธ่าตุสูง
และพักผ่อนสบายๆกับบรรยากาศท่ีสวยงาม 

14:30  ออกเดินทางไปเท่ียวชมกะเหรีย่งคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า

15:30  เท่ียวชมวิถีแหง่พรรณนาการ ของชาวกะเหรีย่งคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า
พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

16:45  เข้าท่ีพัก/ เช็คอิน/ พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30  เดินทางไป วัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อชมพระอาทิตย์ตกดิน
ท่ีร้านก่อนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา
และเท่ียววัดพระธาตุดอยกองมูวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองแม่ฮอ่งสอน ไหว้พระขอพร
และชมวิวตัวเมืองแม่ฮอ่งสอน 

วันท่ี 2
อ.ปาย - หยนุไหล - หมู่บ้านสันติชล - ถ้ำลอด - ภูโคลนคันทร ี- หมู่บ้านกะเหรีย่งคอยาว -
วัดพระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน 



ช่วงค่ำ  
20.00  หลังอาหารเย็นเดินเล่นเท่ียวชม ถนนคนเดิน เมืองแม่ฮอ่งสอน
เท่ียวชมและซื้ อของฝากจากเมืองแม่ฮอ่งสอนอาหาร มื้ อเช้า      
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน  
ท่ีร้านอาหาร

มื้ อเย็น        
ท่ีร้านอาหาร

ท่ีพัก The Imperial Mea Hong Son 4 Star 

วันท่ี 2
อ.ปาย - หยนุไหล - หมู่บ้านสันติชล - ถ้ำลอด - ภูโคลนคันทร ี- หมู่บ้านกะเหรีย่งคอยาว -
วัดพระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน 

วันท่ี 3
แม่ฮอ่งสอน - ปางอุ๋ง - ตลาดสายหยดุ - (ปางตอง - ปางอุ๋ง) - หมู่บ้านรักไทย - เชียงใหม่ - ภูมิลำเนา 

การเดินทาง ช่วงเช้า     
07:30  เช็คเอ้าท์ เดินทางออกจากท่ีพักและชมสถานท่ีท่องเท่ียวชม  สะพานซูตองเป้
  โครงการพระราชดำรปิางตอง-ปางอุ๋ ง

ช่วงบ่าย      
เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ และ แวะซื้ อของฝากท่ี ร้านวนัสนันท์
 ก่อนจะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00  เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน... เท่ียวบินท่ี...

00.00  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ ภาพ

http://imperial-tara-mae-hong-son.booked.net/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า          
เดินทางท่องเท่ียวตลาดสายหยุด และทำบุญตักบาตรพระในยามเช้า 

08:30  เท่ียวชม สะพานซูตองเป้ สะพานแหง่ศรัทธาท่ีสวยงามท่ามกลางทุ่งนา แมกไม้
สายน้ำและขุนเขา 

09:00  เดินทางสู่ โครงการพระราชดำรปิางตอง-ปางอุ๋ ง สถานท่ีซึ่งได้รับการขนานนามว่า
สวิตเซอร์แลนด์แหง่เมืองไทย

10:00  เท่ียวชมโครงการพระราชดำรปิางตอง-ปางอุ๋ ง
เท่ียวชมความสวยงามพร้อมกับล่องแพชมความงาม 

 11:45  เดินทางสู่หมู่บ้านรักไทย   

ช่วงบ่าย  
13:30  เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ 

18:00  แวะเลือกซื้ อของฝากท่ี ร้านวนัสนันท์ เชียงใหม่

18:30  ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ ส่งทุกท่านกลับท่ีพัก และสนามบิน   

อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม  

มื้ อกลางวัน    
แบบจีนยูนนาน และชิมชาพันธ ุ์ดี
จากบ้านรักไทยพร้อมกับเท่ียวชมวัฒนธรรมแบบจีนยูนนาน

วันท่ี 3
แม่ฮอ่งสอน - ปางอุ๋ง - ตลาดสายหยดุ - (ปางตอง - ปางอุ๋ง) - หมู่บ้านรักไทย - เชียงใหม่ - ภูมิลำเนา 

ราคานี้ รวม

ค่ารถตู้ ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันและคนขับ
ค่าท่ีพัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน 
ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรมทัวร์ (7 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/northern/938

https://www.atsiamtour.com/northern/938
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