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โปรแกรมศึกษาดูงาน  »แม่ฮ่องสอน»  ปาย 
อุทยานแห่งชาตอิอบหลวง-ปางอุ๋ง-ถ ้าแก้วโกมล-พระธาตุดอยกองมู-ภูโคลน-บ้านรักไทย 

ปายแคนยอน-วัดน ้าฮู-บา้นสันตชิล-สะพานปาย-บ่อน ้าร้อนท่าปาย-ห้วยน ้าดัง-ช็อปปิ้ง (5วนั 2 คืน) 
 

 
 

 

วันแรกของการเดนิทาง                                                                จดุนดัหมาย–แมฮ่อ่งสอน 

__.__ น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าท่ีเมืองแปะพาเท่ียวคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
__.__ น.    ออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ  

วันทีส่องของการเดนิทาง                  อทุยานแหง่ชาตอิอบหลวง-ปางอุง๋-ถ า้แกว้โกมล-พระธาตดุอยกองม ู

06.00 น.    เช้าวันใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่  “ ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุพบุปผาชาติล้วนงามตา              
นามล ้าค่านครพิงค์ ”  ให้ทา่นปฏิบตัภิารกิจสว่นตวั บริการอาหารเช้า (มือ้1) ณ ร้านอาหาร  

08.30 น. น าท่านเปล่ียนเป็นรถตู้ เดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติออบหลวง โดยมีจดุเดน่คือ ชอ่งเขาขาดบนผาสงูชนั
ท่ีมีสะพานเล็กๆ เช่ือมตอ่กนัไว้เม่ือมองลงมาด้านลา่งจะเห็นล าน า้แมแ่จม่ไหลลดัเลาะโขดหินมากมาย  

10.30 น. น าทา่นชม ปางอุง๋  หรือ สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย เป็นสถานท่ีเอาใจนกัท่องเท่ียวท่ีชอบผจญภยั ได้เดนิ
ชมธรรมชาตลิดัเลาะริมอา่งเก็บน า้เพ่ือขึน้ไปยงัผาน า้หยด ซึง่ถือเป็นไฮไลท์เด็ดของท่ีน่ีเลยทีเดียว 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น. น าทา่นชม  ถ า้แก้วโกมล ความมหศัจรรย์ ท่ีมีเพียง 1 ใน 3 ของโลก อีกทัง้ยงัเป็นหนึง่ในถ า้ผลึกแร่แคล

ไซต์ท่ีค้นพบเพียง 3 แหง่ทัว่โลก คือพบท่ี ประเทศจีน ประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย 
15.30 น. น าทา่นกราบสกัการะ  พระธาตดุอยกองมู เป็นวดัศกัดิ์สิทธ์ิคูบ้่านคูเ่มืองของชาวจงัหวดัแม่ฮอ่งสอนมา

ช้านานทัง้ยงัมีจดุชมวิวท่ีสามารถชมทศันียภาพของเมืองแมฮ่อ่งสอนได้อยา่งสวยงาม 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ ร้านอาหาร   
19.00 น. น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั เฮือนไตรีสอร์ท หรือเทียบเทา่ (ห้องละ 2 ทา่น) พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
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วันทีส่ามของการเดนิทาง                                                     ภโูคลน-บา้นรกัไทย-ปายแคนยอน 

06.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ โรงแรม   
08.30 น. น าท่านชมและสมัผสับรรยากาศท่ี ภูโคลน เป็นโคลนบริสทุธ์ิสีด า ท่ีขึน้มาพร้อมกบัน า้แร่ธรรมชาติและ

ไมมี่กลิ่นของก ามะถนั ซึง่เป็นประโยชน์กบัผิวหนงัและระบบไหลเวียนโลหิต ซึง่มีเพียงแค ่3 แหง่ในโลก 
10.30 น. น าทา่นชม บ้านรักไทย เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีขึน้ช่ือในเร่ืองของชาและขาหมูห่มัน่โถว และเป็นหมู่บ้านท่ี

ยงัคงสืบทอดประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวิตตามแบบอยา่งชาวจีนยนูนานไว้อยา่งเหนียวแนน่ 
12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้5) ณ ร้านอาหาร  
14.30 น.      น าท่านชม ปายแคนยอน หรือ กองแลน ถือเป็นไฮไลท์ยอดฮิตอนัดบัต้นๆของคนมาเท่ียวปาย ส าหรับดู

พระอาทิตย์ขึน้และตกในท่ีเดียวกนั และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง ปาย อิน เลิฟ  
16.00 น. น าทา่นเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั  ปาย ปณาลี เดอะเนเจอร์บตูกิโฮเทล หรือเทียบเทา่ (ห้อง2 ทา่น )  
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ในรูปแบบสงัสรรค์ พร้อมสนกุกับคาราโอเกะและ

กิจกรรมสนัทนาการตา่งๆ มากมายจากทีมงาน พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง                  วดัน า้ฮ-ูบ้านสนัตชิล-สะพานปาย-บอ่น า้รอ้นทา่ปาย-ห้วยน า้ดงั-ชอ็ปปิง้ 

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้าท่ีสดใส  บริการอาหารเช้า (มือ้7) ณ ห้องอาหาร  เก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็คเอ้าท์ 
08.30 น. น าท่านกราบสกัการะ วดัน า้ฮ ูเป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นท่ีประดิษฐานของเจ้าพ่อ

อุน่เมืองมีความพิเศษคือ ยอดเศียรสามารถเปิดให้เห็นภายใน ซึง่ภายในเศียรพบวา่มีน า้ขงัอยู ่ 
09.30 น. น าท่านชม บ้านสนัติชล  มีการตกแต่งสถานท่ีจะเป็นสไตล์จีนยูนานสิ่งก่อสร้างท่ีโดดเด่น คือ มงักรสี

สดพนัอยูก่บัเสาซ่ีงและมีร้านของท่ีระลกึ เชน่ รองเท้า เสือ้ผ้า ชา ผลไม้ดองและอบแห้ง  
11.00 น. น าท่านชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานนีส้ร้างในสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 หลังจาก

สงครามโลกยตุลิง อ าเภอปายจงึสงบ โดยหลงเหลือเพียงแตส่ะพานแหง่นีว้า่ “สะพานประวตัศิาสตร์” 
12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้8) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น.      น าท่านชม บ่อน า้ร้อนบ้านท่าปาย เป็นโป่งน า้ร้อนธรรมชาติและมีบ่อกลางแจ้งสามารถลงแช่ตวัได้ 

จากนัน้ชมอทุยานแหง่ชาตห้ิวยน า้ดงั ขึน้ดอยไปสมัผสัไอเย็นชมทะเลหมอก ณ จดุชมวิวดอยก่ิวลม 
15.30 น.     น าทา่นช็อปปิง้ ซือ้สินค้าท่ีระลกึ เชน่ น า้ผึง้ป่า ใบชา หมวกกุ๊บไต หรืองอบไทใหญ่ เสือ้ผ้าไทยใหญ่  
18.00 น.  บริการอาหารเย็น (มือ้9) ณ ร้านอาหาร  

วันทีห่า้ของการเดนิทาง                                                                             จดุนดัหมาย 

__.__ น.  น าคณะทกุทา่นบ้านโดยสวสัดภิาพแล้วท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม 
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รายการ  หมายเหต ุ

อตัราคา่บริการทา่นละ   บาท จ้านวนผู้ใหญ่ขั นต ้า     ท่าน 

อตัราคา่บรกิารนี รวม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 2 คืน (แมฮ่อ่งสอน,ปาย) 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ9 มือ้  
 คา่รถตู้ท้องถ่ินปรับอากาศ  
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 
 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 

 คา่มินิบาร์ภายในโรงแรม 
 คา่ซกัรีด 
 คา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 คา่อาหารนอกเหนือจากรายการก าหนด 

บรกิารพเิศษสา้หรบัทา่น 

 ปา้ยคณะ  
 หมวกกนัแดด 
 กิจกรรมนนัทนาการตลอดเส้นทาง 
 ดแูลเอกสารเบิกจา่ยหนว่ยงานราชการ 

สิง่ทีค่วรตดิตวัไปดว้ย 

 ยารักษาโรค 
 รองเท้าสวมใสส่บาย 
 อปุกรณ์กนัแดด 
 กล้องถ่ายรูป 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

  โอนเงินมดัจ าลว่งหน้า 30% ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระในวนัเดนิทาง 
 โอนเงินมดัจ าการเดนิทาง ธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี นายวีรพงษ์  บญุยอ เลขท่ีบญัชี 4910084789 
 กรุณาสง่ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือท าประกนัภยัเดนิทาง 
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