
 

 

 

โปรแกรมทัวร์ แม่ฮ่องสอน ปาย 3 วนั 2 คืน  (รหัส M1 รับขั้นต า่ 4 ท่าน)  

เชียงใหม่ -ปาย-ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน-ภูโคลน – ดอยกองมู- ล่องแพถ า้ลอด 

 

 

 

วนัที่หนึ่ง      เชียงใหม่- สะพานปาย-หมู่บ้านสันติชล- จุดชมววิปาย-ถนนคนเดนิปาย 

เช้า  รับท่านจากสนามบิน,สถานีขนส่ง หรือโรงแรมในตวั จ.เชียงใหม่ จากนั้นเราจะน าท่านออกเดินทาง  

11.30 น.  จากนั้ น  เราจะเข้าเขตอ.ปาย   ซ่ึงเราก็จะแวะตามที่ เที่ ยวน่าสนใจหลากหลายที่  เร่ิมกันที่  สะพาน
ประวัติศาสตร์ท่าปาย,สร้างขึ้นในสมยัสงครามโลกคร้ังที่สอง ขณะที่ญี่ปุ่ นมีเรืองอ านาจอยูใ่นประเทศไทย 
โดยมีวตัถประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางล าเลียงก าลังพล และอาวุธสู่พม่า ในอดีตสะพานน้ีเคยถูกใช้เป็น
เสน้ทางเดินทางของประชาชนทัว่ไป จนกระทัง่ปัจจุบนัก็มีการสร้างสะพานคอนกรีตมาตรฐานแทนที่ และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดส าคญัของเมืองปายไปแลว้ นกัท่องเที่ยวสามารถเดินบนสะพานได ้และถ่ายรูปได ้มี
นิทรรศการเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของสะพาน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มกัจะเดินทางมาถ่ายรูป และเดิน
เทา้ขา้มสะพานแห่งน้ี เพือ่เป็นที่ระลึกในการมาเยอืน อ.ปาย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 1)  หลงัอาหารพาท่านเที่ยวชมหมู่บ้านจีนสันติชล 

13.30 น. เที่ยวชม  นมสัการหลวงพอ่อุ่นเมือง ที่มีความพิเศษตรงพระโมฬี(มวยผม)สามารถเปิดออกได ้และจะมีน ้ าขงั
อยูต่ลอดเวลา นอกจากน้ียงัมีเจดียส์มยัอยธุยา ซ่ึงสันนิฐานว่าถูกสร้างในสมยัสมเด็จพระนเรศวรฯ ในขณะ
เดินทพัผา่นบริเวณน้ีดว้ย  

15.00 น. พาท่านนมสัการ ณ วัดพระธาตุแม่เย็น ซ่ึงตั้งอยูบ่นเขาเหนือเมืองปาย  อยากเห็นปายในมุมสูง จูงมือคนรู้ใจ
ขึ้นบนัไดไปไหวพ้ระ ชมวิวที่พระธาตุแม่เยน็ จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของอ าเภอปายไดแ้บบพา
โนราม่า วา่กนัวา่ขอพรพระธาตุแห่งน้ีศกัด์ิสิทธ์ินกั 



 

 

 

 

16.30 น. จากนั้นจึงน าท่านเขา้สู่ที่พกั ด่ืมด ่ากบับรรยากาศอนังดงาม และธรรมชาติอนับริสุทธ์ิของเมืองปาย 

18.00 น.  (อาหารเย็นตามอัธยาศัย)พาท่านไปยงัถนนคนปาย เดินชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั สองขา้งทางมีอาหาร, ขนม
พื้นบา้น และของที่ระลึกน่ารักๆ มากมายจนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรกลบัโรงแรม พกัผอ่น นอนอุ่นๆ 

(พักบ้านโชคดีปาย รีสอร์ท / ไดม่อนเดอปาย  หรือเทียบเท่า) 

วนัที่สอง     จุดชมววิกิว่ลม-ล่องแพถ า้ลอด-บ้านรักไทย-ปางอุ๋ง-ภูโคลน-ดอยกองมู 

06.00  น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท  (มื้อที่ 2)  

08.00 น.  น าท่านออกเดินทางสู่แม่ฮ่องสอน แวะ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นช่องเขาสูง และเป็นทางลมพอดี ท าใหบ้ริเวณน้ีลม
แรงตลอดปี และแม้ว่าบริเวณอ่ืน อากาศจะไม่หนาว แต่ถา้มายืนที่จุดชมวิวน้ี จะสัมผสัลมหนาวไดเ้ยน็ยะ
เยอืกมากทีเดียว 

10.30 น. จากนั้นเราจะมาถึง อ.ปางมะผา้ แวะเขา้ชม Hight Light ส าคญัอีกจุดหน่ึงคือ ถ ้าลอด ซ่ึงเป็นถ ้าขนาดใหญ่ มี
ธารน ้ าไหล ผา่นถ ้า มีหอ้งโถงใหญ่ทั้งหมด 3 หอ้ง คือถ ้าเสาหิน ถ ้าตุก๊ตา และถ ้ าผแีมน มีหินงอกและหินยอ้ย
ที่สมบูรณ์มากๆเราจะนัง่แพเขา้ชม พร้อมไกดบ์รรยาย โปรแกรมน้ีสนุกมากๆ 

12.40 น.  รับประทานอาหารกลางวนัที่หมู่บา้นรักไทยริมชายแดนไทย-พม่า (มื้อที่ 3)ให้ท่านไดล้องชิมอาหารจีนยู
นานรสเยีย่มอาทิเช่น ขาหมู หมัน่โถว ไก่ตุ๋นยาจีน หลงัอาหารให้เวลาให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากอาทิ ชารส
เยีย่ม หรือ ผลไมอ้บแหง้นานาชนิด จากหมูบา้นรักไทย 

 

 

 

 

15.00 น. ก่อนพาคณะเที่ยวชมโครงการพระราชด าริปางตอง หรือที่เรารู้จกักันในช่ือ ปางอุ๋ ง หรือ สวิสเซอแลนด์
เมืองไทย ประกอบดว้ยอ่างเก็บน ้ าที่ลอ้มรอบดว้ยป่าสนชมดอกไมเ้มืองหนาวที่ปลูกประดบัไว ้ยามเชา้เวลา



จิบกาแฟ มองสายหมอกลอยบางๆอยู่เหนือผิวน ้ า งามสุดๆ ถ่ายรูปพักผ่อน จากนั้ นเดินทางมายงัภู
โคลน แหล่งโคลนชั้นดี ซ่ึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุใตดิ้น เม่ือธรรมชาติหลอมรวมเอาความร้อนใตผ้ืนพิภพ 
แรงดนั ธารน ้ าและแร่ธาตุส าคญัจากชั้นหินต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ก่อเกิดเป็นแหล่งน ้ าแร่ที่ไหลผา่นชะเอาตะกอน
ดินอนัอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแร่ธาตุดนัขึ้นสู่ผิวโลกกลายเป็นดินโคลนเดือดสีด า ซ่ึงมีการศึกษายนืยนัว่า เป็น
โคลนที่มีคุณสมบติัเหมาะแก่การน ามาพอกบ ารุงผวิพรรณ และเป็นประโยชน์ต่อระบบไหลเวยีนโลหิตของ
มนุษย ์ "ภูโคลน" หรือ "โป่งเดือดแม่สะงา" คือหน่ึงในแหล่งโคลนซ่ึงมีคุณสมบติัดงักล่าวที่สามารถพบได้
เพยีงไม่ก่ีแห่งในโลก มีแร่ธาตุหลากหลายชนิดเทียบเท่ากบัโคลนจากทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) และโคลน
ลาวาภูเขาไฟในประเทศโรมาเนียอนัมีช่ือเสียง สรรพคุณเป็นโคลนบ าบดัผิวและสุขภาพเป็นที่ยอมรับมา
อยา่งยาวนาน ใหท้่านพอกโคลนตามอธัยาศยั 

17.30 น. เข้าสู่ตัวเมืองจังหวดัแม่ฮ่องสอน พาท่านแวะไหวพ้ระธาตุคู่เมืองแม่ฮ่องสอนกันก่อน  พระธาตุดอย
กองมู มาถึงที่น่ีแลว้ ตอ้งท าบุญ แลว้เขียนช่ือใส่ใบโพธท์อง และแขวนไวเ้ป็นสัญลกัษณ์ยนืยนัการมาเยอืน 
เผือ่มาคร้ังหนา้จะไดม้าแหวกๆหาดู เผือ่เจอช่ือของเรา 

18.30 น น าท่านมารับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น (มื้อที่ 4) และถา้ท่านยงัไม่หมดแรง หลงัอาหารท่าน
สามารถเดินชม ถนนคนเดิน กนั ทานขนมพื้นเมืองอร่อยๆ ก่อนจะพกัผ่อนยามค ่าคืน (บริเวณถนนคนเดิน 
จะเป็นที่ตั้งของวดัจองค า-จองกลาง ซ่ึงเป็นวดัแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน ท่านสามารถเดินเขา้ไปชม ก่อนจะ
เดินเล่น ที่ถนนคนเดิน) 

 
 
 
 
 
 
 
19.30 น. จากนั้น เราจะน าท่านไป ยงัโรงแรมที่พกั แม่ฮ่องสอน เมาน์เท่นอินน ์แอนด ์รีสอร์ทและให้ท่านไดพ้กัผ่อน

ตามอธัยาศยั 
(พักโรงแรมแม่ฮ่องสอนเมาท์เท่นอินน์  หรือเทียบเท่า) 

 
 

วนัที่สาม       ชมกระเหร่ียงคอยาว– ปาย -Coffee in Love-เชียงใหม่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) ก่อนพาคณะเที่ยวชมกะเหร่ียงคอยาวห้วยเสือเฒ่า
ที่อยูใ่กลเ้มืองมากที่สุด รถยนตส์ามารถเขา้ถึงจึงมีนักท่องเที่ยวแวะเขา้มาเที่ยวชม กะเหร่ียงคอยาวที่น่ีเป็น
จ านวนมาก กะเหร่ียงคอยาวที่น่ีจะมีประมาณ 20 หลงัคาเรือน อพยพล้ีภยัสงครามเขา้มา อยูท่ี่แม่ฮ่องสอน
นานแลว้ ด ารงชีวติแบบดั้งเดิม ภายในหมู่นักท่องเที่ยวสามารถมาชมวถีิชีวติ และถ่ายรูปกบั กะเหร่ียงคอยาว

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fth-th%2Fmae-hong-son-mountain-inn-resort%2Fhotel%2Fmae-hong-son-th.html&ei=a5iWU-bXIdiQuATs9oCQDw&usg=AFQjCNEaWTYEQGe9GL20UiHTJjXftPCHsw


ไดหากมาในช่วงวนัหยุดเสาร์ - อาทิตย ์ยงัจะได้พูดคุยและถ่ายรูปกับเด็ก ๆ ชาวกระเหร่ียงซ่ึงแต่ ละคน
หนา้ตาน่ารักและช่างเจรจา ซ่ึงวนัธรรมดาเด็ก ๆ พวกน้ีจะไปโรงเรียน นอกจากน้ีบา้นแต่ละ หลงัจะมีการน า 
ของที่ระลึกมาขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างรายได้ สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเส้ือผา้และ
เคร่ืองประดบั เล็ก ๆ นอ้ยราคาไม่แพงมาก 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนัที่ปาย  ( มื้อที่ 6) หลงัรับประทานอาหารพาท่านแวะจิบกาแฟที่ร้านดงั ร้อมทั้ง
เขียนโปสการ์ด มองววิเขางามๆ อากาศเยน็ๆ สบายๆเก็บความประทบัใจไว ้ก่อนกลบับา้นพาทุกท่านแวะซ้ือ
ของฝาก ณ “ร้านวนัสนันท์”ร้านขายอาหาร ของฝาก พื้นเมืองของเชียงใหม่  

 

 

 

 

17.30 น.              พาท่านส่งสนามบินเชียงใหม่ / โรงแรม / ขนส่งโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 4-5 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ  5,990 บาท 

อตัราค่าบริการ 6-7 ท่าน (รถตู้ มไีกด์) ราคาท่านละ  5,500 บาท 

อตัราค่าบริการ 8-10 ท่าน (รถตู้ มไีกด์) ราคาท่านละ  4,990 บาท 

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี)   

อัตรานีร้วม 

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ ามนั   
-ค่าที่พกั  2 คืน  พกัหอ้งละ 2 ท่าน  (กรณเีศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)  
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
-ค่าอาหาร 6 ม้ือ ตามที่ระบุในโปรแกรม 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

อัตรานี้ไม่รวม    
                            - ตัว๋เคร่ืองบินเดินทาง 
  -  ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

-  ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ 
-  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ ) 

- ค่าประกนัภยัธรรมชาติ,ประกนัชีวติส่วนตวั 

- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ,มงัสวรัิต,อิสลาม 
*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ขึ้น   ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขสบัเปล่ียนรายการตามความจ า
เป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิที่มี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 
 
 


