โปรแกรมทัวร์ แม่ ฮ่องสอน ปาย 3 วัน 2 คืน (รหัส M1 รับขั้นตา่ 4 ท่ าน)
เชียงใหม่ -ปาย-ปางอุ๋ง-แม่ ฮ่องสอน-ภูโคลน – ดอยกองมู- ล่ องแพถา้ ลอด

วันที่หนึ่ง เชียงใหม่ - สะพานปาย-หมู่บ้านสั นติชล- จุดชมวิวปาย-ถนนคนเดินปาย
เช้ า

รับท่านจากสนามบิน,สถานีขนส่ง หรื อโรงแรมในตัว จ.เชียงใหม่ จากนั้นเราจะนาท่านออกเดินทาง

11.30 น.

จากนั้ น เราจะเข้า เขตอ.ปาย ซึ่ งเราก็ จ ะแวะตามที่ เที่ ย วน่ า สนใจหลากหลายที่ เริ่ ม กั น ที่ สะพาน
ประวัติศาสตร์ ท่าปาย,สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ขณะที่ญี่ปุ่นมีเรื องอานาจอยูใ่ นประเทศไทย
โดยมี วตั ถประสงค์เพื่อ ใช้เป็ นเส้น ทางล าเลี ยงกาลังพล และอาวุธสู่ พ ม่ า ในอดี ตสะพานนี้ เคยถู กใช้เป็ น
เส้นทางเดินทางของประชาชนทัว่ ไป จนกระทัง่ ปั จจุบนั ก็มีการสร้างสะพานคอนกรี ตมาตรฐานแทนที่ และ
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวจุดสาคัญของเมืองปายไปแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินบนสะพานได้ และถ่ายรู ปได้ มี
นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของสะพาน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มกั จะเดินทางมาถ่ายรู ป และเดิน
เท้าข้ามสะพานแห่งนี้ เพือ่ เป็ นที่ระลึกในการมาเยือน อ.ปาย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 1) หลังอาหารพาท่านเที่ยวชมหมู่บ้านจีนสั นติชล

13.30 น.

เที่ยวชม นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ที่มีความพิเศษตรงพระโมฬี(มวยผม)สามารถเปิ ดออกได้ และจะมีน้ าขัง
อยูต่ ลอดเวลา นอกจากนี้ ยงั มีเจดียส์ มัยอยุธยา ซึ่ งสันนิ ฐานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ ในขณะ
เดินทัพผ่านบริ เวณนี้ดว้ ย

15.00 น.

พาท่านนมัสการ ณ วัดพระธาตุแม่ เย็น ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเขาเหนือเมืองปาย อยากเห็นปายในมุมสูง จูงมือคนรู ้ใจ
ขึ้นบันไดไปไหว้พระ ชมวิวที่พระธาตุแม่เย็น จากจุดนี้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอาเภอปายได้แบบพา
โนราม่า ว่ากันว่าขอพรพระธาตุแห่งนี้ศกั ดิ์สิทธิ์นกั

16.30 น.

จากนั้นจึงนาท่านเข้าสู่ที่พกั ดื่มด่ากับบรรยากาศอันงดงาม และธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ของเมืองปาย

18.00 น.

(อาหารเย็นตามอัธยาศัย )พาท่านไปยังถนนคนปาย เดินช้อปปิ้ งได้ตามอัธยาศัย สองข้างทางมีอาหาร, ขนม
พื้นบ้าน และของที่ระลึกน่ารักๆ มากมายจนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควรกลับโรงแรม พักผ่อน นอนอุ่นๆ
(พักบ้ านโชคดีปาย รีสอร์ ท / ไดม่ อนเดอปาย หรือเทียบเท่ า)

วันที่สอง จุดชมวิวกิว่ ลม-ล่องแพถา้ ลอด-บ้ านรักไทย-ปางอุ๋ง-ภูโคลน-ดอยกองมู
06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท (มื้อที่ 2)

08.00 น.

นาท่านออกเดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน แวะ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นช่องเขาสู ง และเป็ นทางลมพอดี ทาให้บริ เวณนี้ลม
แรงตลอดปี และแม้ว่าบริ เวณอื่น อากาศจะไม่หนาว แต่ถา้ มายืนที่จุดชมวิวนี้ จะสัมผัสลมหนาวได้เย็นยะ
เยือกมากทีเดียว

10.30 น.

จากนั้นเราจะมาถึง อ.ปางมะผ้า แวะเข้าชม Hight Light สาคัญอีกจุดหนึ่ งคือ ถ้าลอด ซึ่งเป็ นถ้ าขนาดใหญ่ มี
ธารน้ าไหล ผ่านถ้ า มีหอ้ งโถงใหญ่ท้งั หมด 3 ห้อง คือถ้ าเสาหิน ถ้ าตุก๊ ตา และถ้ าผีแมน มีหินงอกและหินย้อย
ที่สมบูรณ์มากๆเราจะนัง่ แพเข้าชม พร้อมไกด์บรรยาย โปรแกรมนี้สนุกมากๆ

12.40 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่หมู่ บา้ นรักไทยริ ม ชายแดนไทย-พม่า (มื้อที่ 3)ให้ท่านได้ล องชิมอาหารจีนยู
นานรสเยีย่ มอาทิเช่น ขาหมู หมัน่ โถว ไก่ต๋ ุนยาจีน หลังอาหารให้เวลาให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากอาทิ ชารส
เยีย่ ม หรื อ ผลไม้อบแห้งนานาชนิด จากหมูบา้ นรักไทย

15.00 น.

ก่อ นพาคณะเที่ยวชมโครงการพระราชดาริ ป างตอง หรื อ ที่เรารู ้จกั กัน ในชื่ อ ปางอุ๋ง หรื อ สวิสเซอแลนด์
เมืองไทย ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ าที่ลอ้ มรอบด้วยป่ าสนชมดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกประดับไว้ ยามเช้าเวลา

จิ บ กาแฟ มองสายหมอกลอยบางๆอยู่เหนื อ ผิ ว น้ า งามสุ ด ๆ ถ่ ายรู ป พัก ผ่อ น จากนั้ นเดิ น ทางมายัง ภู
โคลน แหล่ งโคลนชั้นดี ซึ่ งอุ ด มไปด้วยแร่ ธาตุใต้ดิน เมื่ อ ธรรมชาติหลอมรวมเอาความร้อ นใต้ผืน พิภ พ
แรงดัน ธารน้ าและแร่ ธาตุสาคัญจากชั้นหินต่างๆ เข้าด้วยกัน ก่อเกิดเป็ นแหล่งน้ าแร่ ที่ไหลผ่านชะเอาตะกอน
ดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ ธาตุดนั ขึ้นสู่ ผิวโลกกลายเป็ นดินโคลนเดือดสี ดา ซึ่ งมีการศึกษายืนยันว่า เป็ น
โคลนที่มีคุณสมบัติเหมาะแก่การนามาพอกบารุ งผิวพรรณ และเป็ นประโยชน์ต่อระบบไหลเวียนโลหิตของ
มนุษย์ "ภูโคลน" หรื อ "โป่ งเดือดแม่ สะงา" คือหนึ่ งในแหล่งโคลนซึ่ งมีคุณสมบัติดงั กล่าวที่สามารถพบได้
เพียงไม่กี่แห่ งในโลก มีแร่ ธาตุหลากหลายชนิ ดเทียบเท่ากับโคลนจากทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) และโคลน
ลาวาภูเขาไฟในประเทศโรมาเนี ยอันมี ชื่อ เสี ยง สรรพคุ ณเป็ นโคลนบาบัดผิวและสุ ขภาพเป็ นที่ยอมรับมา
อย่างยาวนาน ให้ท่านพอกโคลนตามอัธยาศัย
17.30 น.

เข้า สู่ ต ัว เมื อ งจัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน พาท่ านแวะไหว้พ ระธาตุ คู่ เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอนกัน ก่ อ น พระธาตุ ด อย
กองมู มาถึงที่นี่แล้ว ต้องทาบุญ แล้วเขียนชื่อใส่ ใบโพธ์ทอง และแขวนไว้เป็ นสัญลักษณ์ยนื ยันการมาเยือน
เผือ่ มาครั้งหน้าจะได้มาแหวกๆหาดู เผือ่ เจอชื่อของเรา

18.30 น

นาท่านมารับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารใบเฟิ ร์น (มื้อที่ 4) และถ้าท่านยังไม่หมดแรง หลังอาหารท่าน
สามารถเดินชม ถนนคนเดิน กัน ทานขนมพื้นเมืองอร่ อยๆ ก่อนจะพักผ่อนยามค่าคืน (บริ เวณถนนคนเดิน
จะเป็ นที่ต้งั ของวัดจองคา-จองกลาง ซึ่ งเป็ นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน ท่านสามารถเดินเข้าไปชม ก่อนจะ
เดินเล่น ที่ถนนคนเดิน)

19.30 น.

จากนั้น เราจะนาท่านไป ยังโรงแรมที่พกั แม่ฮ่องสอน เมาน์เท่นอินน์ แอนด์ รี สอร์ทและให้ท่านได้พกั ผ่อน
ตามอัธยาศัย
(พักโรงแรมแม่ ฮ่องสอนเมาท์ เท่นอินน์ หรื อเทียบเท่ า)

วันที่สาม

ชมกระเหรี่ยงคอยาว– ปาย -Coffee in Love-เชียงใหม่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) ก่อนพาคณะเที่ยวชมกะเหรี่ยงคอยาวห้ วยเสื อเฒ่ า
ที่อยูใ่ กล้เมืองมากที่สุด รถยนต์สามารถเข้าถึงจึงมีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเที่ยวชม กะเหรี่ ยงคอยาวที่นี่เป็ น
จานวนมาก กะเหรี่ ยงคอยาวที่นี่จะมีประมาณ 20 หลังคาเรื อน อพยพลี้ ภยั สงครามเข้ามา อยูท่ ี่แม่ฮ่องสอน
นานแล้ว ดารงชีวติ แบบดั้งเดิม ภายในหมู่นักท่องเที่ยวสามารถมาชมวิถีชีวติ และถ่ายรู ปกับ กะเหรี่ ยงคอยาว

ไดหากมาในช่ วงวันหยุดเสาร์ - อาทิต ย์ ยังจะได้พูดคุ ยและถ่ ายรู ปกับ เด็ก ๆ ชาวกระเหรี่ ยงซึ่ งแต่ ละคน
หน้าตาน่ารักและช่างเจรจา ซึ่งวันธรรมดาเด็ก ๆ พวกนี้จะไปโรงเรี ยน นอกจากนี้บา้ นแต่ละ หลังจะมีการนา
ของที่ ระลึ ก มาขายให้กับ นักท่ อ งเที่ ย วเพื่อ เป็ นการสร้างรายได้ สิ น ค้าส่ วนใหญ่ จะเป็ นพวกเสื้ อ ผ้าและ
เครื่ องประดับ เล็ก ๆ น้อยราคาไม่แพงมาก
12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ปาย ( มื้อที่ 6) หลังรับประทานอาหารพาท่านแวะจิบกาแฟที่ร้านดัง ร้อมทั้ง
เขียนโปสการ์ด มองวิวเขางามๆ อากาศเย็นๆ สบายๆเก็บความประทับใจไว้ ก่อนกลับบ้านพาทุกท่านแวะซื้ อ
ของฝาก ณ “ร้ านวนัสนันท์ ”ร้านขายอาหาร ของฝาก พื้นเมืองของเชียงใหม่

17.30 น.

พาท่านส่งสนามบินเชียงใหม่ / โรงแรม / ขนส่งโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 4-5 ท่ าน (รถตู้) ราคาท่ านละ 5,990 บาท
อัตราค่าบริการ 6-7 ท่ าน (รถตู้ มีไกด์ ) ราคาท่ านละ 5,500 บาท
อัตราค่าบริการ 8-10 ท่ าน (รถตู้ มีไกด์ ) ราคาท่ านละ 4,990 บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)
อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน
-ค่าที่พกั 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่ าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่ รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินเดินทาง
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณี ขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวติ ส่วนตัว
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจา
เป็ นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

