
 

 

 

โปรแกรมทัวร์ แม่ฮ่องสอน ปาย 3 วนั 2 คืน (รหัส MH1) 

วัดน า้ฮู – หมู่บ้านจีนสันติชน–วัดพระธาตุแม่เย็น–ถนนคนปาย-จุดชมวิวกิว่ลม - ปางอุ๋ง – 

กะเหร่ียงคอยาวห้วยเสือเฒ่า - พระธาตุดอยกองมู -สะพานซูตองเป้ – สะพาน

ประวัติศาสตร์ท่าปาย - Coffee in love - สนามบินเชียงใหม่ 

 

วนัแรก          วดัน า้ฮู – หมู่บ้านจีนสันติชน–วดัพระธาตุแม่เยน็-ถนนคนปาย 

เช้า  รับคณะจากสนามบินจ.เชียงใหม่  จากนั้นเราจะน าท่านออกเดินทางสู่อ าเภอปาย 

12.00น.  รับประทานอาหารกลางวนัอ าเภอปาย  (มื้อที ่1) 

14.00น. เดินทางเขา้นมสัการ พระอุ่นเมืองที่ วัดน ้าฮู“องคห์ลวงพ่ออุ่นเมือง” นั้นมีลกัษณะอนัเป็น

คุณสมบติัที่แปลกกว่าพระพุทธรูปทัว่ไป ประการหน่ึงคือ พระเศียรส่วนบนกลวง พระ

โมฬีสามารถเปิดออกได ้และภายในจะมีน ้ าขงัอยู ่โดยน ้ าจะซึมออกมาอยูต่ลอดเวลา ซ่ึง

สาเหตุของการที่น ้ าซึมขึ้นมานั้น 

 



 

15.00น. น าคณะเที่ยวชม หมู่บ้านจีนสันติชน เม่ือเขา้มาในบรรยากาศในหมู่บา้นจ าลอง  เหมือนเรา

ไดก้า้วเขา้มาสู่ ประเทศจีน เน่ืองจากลกัษณะของการตกแต่งสถานที่จะเป็นสไตลจี์นยนูาน

ทั้งหมด ส่ิงก่อสร้างที่โดดเด่นเม่ือกา้วยา่งเขา้ไปในเขตของศูนยว์ฒันธรรม คือ มงักรสีสด

พนัอยูก่บัเสาซ่ีงตั้งอยูบ่นเนินหินสีเขม้ ดา้นหนา้ของเนินหินมีอกัษรภาษาจีน  

16.30น. พาท่านนมัสการชมพระอาทิตยต์ก และวิวเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่เย็นซ่ึง ตั้งห่างเมือง

ปาย ไปทางบา้นแม่เยน็ ตวัวดัตั้งอยูบ่นภูเขา ที่สมารถมองเมืองปายไดเ้กือบทั้งเมืองถือเป็น

จุดชมววิ ที่สวยในยามเยน็ ยามพระอาทิตยเ์ปล่ียนแสงบรรยากาศก่อนพลบค ่า ที่ดีที่สุดใน

เมืองปาย 

17.30น. น าคณะเขา้ที่พกั จากนั้นพาคณะไปยงัถนนคนปายเดินชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั สองขา้งทาง

มีอาหาร, ขนมพื้นบา้น และของที่ระลึกน่ารักๆ มากมายจนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรกลบั

โรงแรม พกัผอ่น นอนอุ่นๆ (รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ) 

(พักบ้านโชคดีปาย รีสอร์ท/ ไดม่อนเดอปาย หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว) 

 

วนัที่สอง  จุดชมววิกิว่ลม -ปางอุ๋ง – กะเหร่ียงคอยาวห้วยเสือเฒ่า - พระธาตุดอยกองมู  

07.00น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในที่พกั  (มื้อที่ 2) 

08.00น. น าท่านออกเดินทางสู่แม่ฮ่องสอน ระหวา่งทางแวะ จุดชมวิวกิ่วลม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นช่อง

เขาสูง และเป็นทางลมพอดี ท าใหบ้ริเวณน้ีลมแรงตลอดปี และแมว้า่บริเวณอ่ืน อากาศจะ

ไม่หนาว แต่ถา้มายนืที่จุดชมววิน้ี จะสมัผสัลมหนาวไดเ้ยน็ยะเยอืกมากทีเดียว 

11.30.น. รับประทานอาหารกลางวนั ก๋วยเต๋ียวหอ้ยขาจ่าโบ่  (มื้อที ่3) 



 

14.00น. ก่อนพาคณะเที่ยวชมโครงการพระราชด าริปางตอง หรือที่ เรารู้จักกันในช่ือ  ปางอุ๋ ง 

หรือ สวิสเซอแลนด์เมืองไทย ประกอบดว้ยอ่างเก็บน ้ าที่ลอ้มรอบดว้ยป่าสนชมดอกไมเ้มือง

หนาวที่ปลูกประดบัไว ้ยามเชา้เวลาจิบกาแฟ มองสายหมอกลอยบางๆอยูเ่หนือผิวน ้ า งาม

สุดๆ ถ่ายรูปพกัผอ่น 

16.00น. พาคณะเที่ยวชมกะเหร่ียงคอยาวห้วยเสือเฒ่าที่อยูใ่กลเ้มืองมากที่สุด รถยนตส์ามารถเขา้ถึง
จึงมีนักท่องเที่ยวแวะเขา้มาเที่ยวชม กะเหร่ียงคอยาวที่น่ีเป็นจ านวนมาก กะเหร่ียงคอยาว
ที่น่ีจะมีประมาณ 20 หลังคาเรือน อพยพล้ีภัยสงครามเขา้มา อยู่ที่แม่ฮ่องสอนนานแล้ว 
ด ารงชีวิตแบบดั้ งเดิม ภายในหมู่นักท่องเที่ยวสามารถมาชมวิถีชีวิต และถ่ายรูปกับ 
กะเหร่ียงคอยาวไดหากมาในช่วงวนัหยดุเสาร์ - อาทิตย ์ยงัจะไดพ้ดูคุยและถ่ายรูปกบัเด็ก ๆ 
ชาวกระเหร่ียงซ่ึงแต่ ละคนหน้าตาน่ารักและช่างเจรจา ซ่ึงวนัธรรมดาเด็ก ๆ พวกน้ีจะไป
โรงเรียน นอกจากน้ีบา้นแต่ละ หลงัจะมีการน า ของที่ระลึกมาขายให้กบันักท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นการสร้างรายได ้สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเส้ือผา้และเคร่ืองประดบั เล็ก ๆ น้อยราคา
ไม่แพงมาก 

17.30น. น าคณะแวะไหวพ้ระธาตุคู่เมืองแม่ฮ่องสอนกนัก่อน พระธาตุดอยกองมู มาถึงที่น่ีแลว้ ตอ้ง

ท าบุญ แลว้เขียนช่ือใส่ใบโพธท์อง และแขวนไวเ้ป็นสญัลกัษณ์ยนืยนัการมาเยอืน เผือ่มา

คร้ังหนา้จะไดม้าแหวกๆหาดู เผือ่เจอช่ือของเรา 

18.30. น าคณะเขา้ที่พกั และรับประทานอาหารเยน็พร้อมกนัที่พกั  (มือ้ที่ 4) 

(พักโรงแรมในอ าเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระดับ 3 ดาว) 

 

 



 

วนัที่สาม       สะพานซูตองเป้ – สะพานประวตัิศาสตร์ท่าปาย - Coffee in love 

07.00น. พาคณะตกับาตร และเดินเที่ยวชมวถีิชีวติของชาวแม่ฮ่องสอน ณ ตลาดสายหยดุ 

08.00น. รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที ่5)จากนั้นออกเดินทางสู่สะพานซูตองเป้ 

09.00น. สะพานซูตองเป้ ตั้งอยูท่ี่บา้นกุงไม้สัก อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  มีความกวา้ง2 

เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นสะพานไมซ่ึ้งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอีก

แห่งหน่ึง  ซูตองเป้ เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานส าเร็จ หรือบางคนก็บอกว่าแปลว่า 

ความส าเร็จ  ซ่ึงมีความเช่ือกันว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความ 

ความส าเร็จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวงั นับว่าเป็นสะพานไมไ้ผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศ

ไทย  

12.30น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ เมืองปาย  (มื้อที่ 6) 

13.30.น. พาคณะเที่ยวชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย,สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกคร้ังที่สอง 

ขณะที่ญี่ปุ่ นมีเรืองอ านาจอยูใ่นประเทศไทย โดยมีวตัถประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลียง

ก าลังพล และอาวุธสู่พม่า ในอดีตสะพานน้ีเคยถูกใช้เป็นเส้นทางเดินทางของประชาชน

ทัว่ไป จนกระทั่งปัจจุบนัก็มีการสร้างสะพานคอนกรีตมาตรฐานแทนที่ และเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวจุดส าคัญของเมืองปายไปแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินบนสะพานได้ และ

ถ่ายรูปได ้มีนิทรรศการเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของสะพาน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

มกัจะเดินทางมาถ่ายรูป และเดินเทา้ขา้มสะพานแห่งน้ี เพื่อเป็นที่ระลึกในการมาเยอืน อ.

ปาย 

14.00น. น าคณะแวะไปด่ืมกาแฟอร่อย ที่ ร้านกาแฟช่ือดงัCoffee in loveแทบจะกลายเป็นสถานที่ 
"The must" ที่ใครๆ ต้องแวะมาถ่ายรูปไปแล้ว ส าหรับป้ายหน้าร้านกาแฟช่ือดังแห่งน้ี 
นอกจากววิดีมองเห็นทิวทศัน์เมืองปายอนัสวยงามแลว้ ทีเด็ดของที่น่ียงัมีอีกเพียบทั้งกาแฟ
หอมๆ และเคก้อร่อยๆ ใหน้ัง่ทานกนัเพลินๆ แบบ(ปาย)อินเลิฟสมช่ือ (ตามอัธยาศัย) 

19.00น. พาท่านส่งสนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 



 

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

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

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

(เดินทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี) 

 

อัตรานี้รวม 

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ ามนั  

-ค่าที่พกั  2 คืน  พกัหอ้งละ 2 ท่าน  (กรณเีศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน) 

-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบุส าหรับนกัท่องเที่ยวชาวไทย 

-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,ประกนัสุขภาพ 

- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ,มงัสวรัิต,อิสลาม 



*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น   ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขสบัเปล่ียนรายการตามความจ าเป็น
และเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิที่มี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 

บ้านโชคดีปาย รีสอร์ท 

 

 

 



 

 


