โปรแกรมทัวร์ แม่ ฮ่องสอน ปาย 3 วัน 2 คืน (รหัส MH1)
วัดนา้ ฮู – หมู่บ้านจีนสั นติชน–วัดพระธาตุแม่ เย็น–ถนนคนปาย-จุดชมวิวกิว่ ลม - ปางอุ๋ง –
กะเหรี่ยงคอยาวห้ วยเสื อเฒ่ า - พระธาตุดอยกองมู -สะพานซู ตองเป้ – สะพาน
ประวัติศาสตร์ ท่าปาย - Coffee in love - สนามบินเชียงใหม่

วันแรก

วัดนา้ ฮู – หมู่บ้านจีนสันติชน–วัดพระธาตุแม่ เย็น-ถนนคนปาย

เช้ า

รับคณะจากสนามบินจ.เชียงใหม่ จากนั้นเราจะนาท่านออกเดินทางสู่ อาเภอปาย

12.00น.

รับประทานอาหารกลางวันอาเภอปาย (มือ้ ที่ 1)

14.00น.

เดินทางเข้านมัสการ พระอุ่นเมืองที่ วัดน้าฮู“องค์หลวงพ่ออุ่นเมือง” นั้นมีลกั ษณะอันเป็ น
คุ ณสมบัติที่แปลกกว่าพระพุทธรู ปทัว่ ไป ประการหนึ่ งคือ พระเศียรส่ วนบนกลวง พระ
โมฬี สามารถเปิ ดออกได้ และภายในจะมีน้ าขังอยู่ โดยน้ าจะซึ มออกมาอยู่ตลอดเวลา ซึ่ ง
สาเหตุของการที่น้ าซึ มขึ้นมานั้น

15.00น.

นาคณะเที่ยวชม หมู่บ้านจีนสั นติชน เมื่อเข้ามาในบรรยากาศในหมู่บา้ นจาลอง เหมือนเรา
ได้กา้ วเข้ามาสู่ ประเทศจีน เนื่องจากลักษณะของการตกแต่งสถานที่จะเป็ นสไตล์จีนยูนาน
ทั้งหมด สิ่ งก่อสร้างที่โดดเด่นเมื่อก้าวย่างเข้าไปในเขตของศูนย์วฒั นธรรม คือ มังกรสี สด
พันอยูก่ บั เสาซี่ งตั้งอยูบ่ นเนินหิ นสี เข้ม ด้านหน้าของเนิ นหิ นมีอกั ษรภาษาจีน

16.30น.

พาท่านนมัสการชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่ เย็นซึ่ ง ตั้งห่ างเมือง
ปาย ไปทางบ้านแม่เย็น ตัววัดตั้งอยูบ่ นภูเขา ที่สมารถมองเมืองปายได้เกือบทั้งเมืองถือเป็ น
จุดชมวิว ที่สวยในยามเย็น ยามพระอาทิตย์เปลี่ ยนแสงบรรยากาศก่อนพลบค่า ที่ดีที่สุดใน
เมืองปาย

17.30น.

นาคณะเข้าที่พกั จากนั้นพาคณะไปยังถนนคนปายเดินช้อปปิ้ งได้ตามอัธยาศัย สองข้างทาง
มีอาหาร, ขนมพื้นบ้าน และของที่ระลึกน่ารักๆ มากมายจนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควรกลับ
โรงแรม พักผ่อน นอนอุ่นๆ (รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย )
(พักบ้ านโชคดีปาย รีสอร์ ท/ ไดม่ อนเดอปาย หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว)

วันที่สอง จุดชมวิวกิว่ ลม -ปางอุ๋ง – กะเหรี่ยงคอยาวห้ วยเสือเฒ่ า - พระธาตุดอยกองมู
07.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในที่พกั (มือ้ ที่ 2)

08.00น.

นาท่านออกเดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวกิว่ ลม ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นช่อง
เขาสู ง และเป็ นทางลมพอดี ทาให้บริ เวณนี้ลมแรงตลอดปี และแม้วา่ บริ เวณอื่น อากาศจะ
ไม่หนาว แต่ถา้ มายืนที่จุดชมวิวนี้ จะสัมผัสลมหนาวได้เย็นยะเยือกมากทีเดียว

11.30.น.

รับประทานอาหารกลางวัน ก๋ วยเตี๋ยวห้อยขาจ่าโบ่ (มือ้ ที่ 3)

14.00น.

ก่ อ นพาคณะเที่ ย วชมโครงการพระราชด าริ ป างตอง หรื อ ที่ เ รารู ้ จ ัก กัน ในชื่ อ ปางอุ๋ ง
หรือ สวิสเซอแลนด์ เมืองไทย ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ าที่ลอ้ มรอบด้วยป่ าสนชมดอกไม้เมือง
หนาวที่ปลูกประดับไว้ ยามเช้าเวลาจิบกาแฟ มองสายหมอกลอยบางๆอยูเ่ หนื อผิวน้ า งาม
สุ ดๆ ถ่ายรู ปพักผ่อน

16.00น.

พาคณะเที่ยวชมกะเหรี่ยงคอยาวห้ วยเสื อเฒ่ าที่อยูใ่ กล้เมืองมากที่สุด รถยนต์สามารถเข้าถึง
จึงมีนกั ท่องเที่ยวแวะเข้ามาเที่ยวชม กะเหรี่ ยงคอยาวที่นี่เป็ นจานวนมาก กะเหรี่ ยงคอยาว
ที่นี่จะมีประมาณ 20 หลังคาเรื อน อพยพลี้ ภยั สงครามเข้ามา อยู่ที่แม่ฮ่องสอนนานแล้ว
ด ารงชี วิ ต แบบดั้ง เดิ ม ภายในหมู่ นัก ท่ อ งเที่ ย วสามารถมาชมวิ ถี ชี วิ ต และถ่ า ยรู ป กับ
กะเหรี่ ยงคอยาวไดหากมาในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ยังจะได้พูดคุยและถ่ายรู ปกับเด็ก ๆ
ชาวกระเหรี่ ยงซึ่ งแต่ ละคนหน้าตาน่ารักและช่ างเจรจา ซึ่ งวันธรรมดาเด็ก ๆ พวกนี้ จะไป
โรงเรี ยน นอกจากนี้ บา้ นแต่ละ หลังจะมีการนา ของที่ระลึ กมาขายให้กบั นักท่องเที่ยวเพื่อ
เป็ นการสร้างรายได้ สิ นค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นพวกเสื้ อผ้าและเครื่ องประดับ เล็ก ๆ น้อยราคา
ไม่แพงมาก

17.30น.

นาคณะแวะไหว้พระธาตุคู่เมืองแม่ฮ่องสอนกันก่อน พระธาตุดอยกองมู มาถึงที่นี่แล้ว ต้อง
ทาบุญ แล้วเขียนชื่ อใส่ ใบโพธ์ทอง และแขวนไว้เป็ นสัญลักษณ์ยนื ยันการมาเยือน เผือ่ มา
ครั้งหน้าจะได้มาแหวกๆหาดู เผือ่ เจอชื่ อของเรา

18.30.

นาคณะเข้าที่พกั และรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันที่พกั (มือ้ ที่ 4)

(พักโรงแรมในอาเภอเมือง จ.แม่ ฮ่องสอน ระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม

สะพานซูตองเป้ – สะพานประวัตศิ าสตร์ ท่าปาย - Coffee in love

07.00น.

พาคณะตักบาตร และเดินเที่ยวชมวิถีชีวติ ของชาวแม่ฮ่องสอน ณ ตลาดสายหยุด

08.00น.

รับประทานอาหารเช้า (มือ้ ที่ 5)จากนั้นออกเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้

09.00น.

สะพานซู ตองเป้ ตั้งอยู่ที่บา้ นกุงไม้สัก อาเภอเมื องฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความกว้าง2
เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็ นสะพานไม้ซ่ ึ งกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมอีก
แห่ งหนึ่ ง ซู ตองเป้ เป็ นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิ ษฐานสาเร็ จ หรื อบางคนก็บอกว่าแปลว่า
ความสาเร็ จ ซึ่ งมี ค วามเชื่ อกันว่า หากได้มายืนอยู่ก ลางสะพานแล้วอธิ ษฐานขอความ
ความสาเร็ จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวัง นับว่าเป็ นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศ
ไทย

12.30น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองปาย (มือ้ ที่ 6)

13.30.น.

พาคณะเที่ยวชม สะพานประวัติศาสตร์ ท่า ปาย,สร้ า งขึ้ นในสมัยสงครามโลกครั้ งที่ สอง
ขณะที่ญี่ปุ่นมีเรื องอานาจอยูใ่ นประเทศไทย โดยมีวตั ถประสงค์เพื่อใช้เป็ นเส้นทางลาเลียง
กาลังพล และอาวุธสู่ พม่า ในอดี ตสะพานนี้ เคยถูกใช้เป็ นเส้นทางเดิ นทางของประชาชน
ทัว่ ไป จนกระทัง่ ปั จจุ บนั ก็มีก ารสร้ า งสะพานคอนกรี ตมาตรฐานแทนที่ และเป็ นแหล่ ง
ท่ องเที่ ย วจุ ด ส าคัญของเมื องปายไปแล้ว นัก ท่ องเที่ ย วสามารถเดิ นบนสะพานได้ และ
ถ่ายรู ปได้ มีนิทรรศการเกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมาของสะพาน นักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่
มักจะเดินทางมาถ่ายรู ป และเดิ นเท้าข้ามสะพานแห่ งนี้ เพื่อเป็ นที่ระลึ กในการมาเยือน อ.
ปาย

14.00น.

นาคณะแวะไปดื่มกาแฟอร่ อย ที่ ร้านกาแฟชื่อดังCoffee in loveแทบจะกลายเป็ นสถานที่
"The must" ที่ใครๆ ต้องแวะมาถ่ ายรู ปไปแล้ว สาหรับป้ ายหน้าร้ านกาแฟชื่ อดังแห่ งนี้
นอกจากวิวดีมองเห็นทิวทัศน์เมืองปายอันสวยงามแล้ว ทีเด็ดของที่นี่ยงั มีอีกเพียบทั้งกาแฟ
หอมๆ และเค้กอร่ อยๆ ให้นงั่ ทานกันเพลินๆ แบบ(ปาย)อินเลิฟสมชื่อ (ตามอัธยาศัย)

19.00น.

พาท่านส่ งสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 4-5 ท่ าน (รถตู้ไม่ รวมไกด์ ) ราคาท่ านละ 5,990 บาท
อัตราค่าบริการ 6-10 ท่ าน (รถตู้มไี กด์ ) ราคาท่ านละ 5,500 บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)

อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน
-ค่าที่พกั 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินเดินทาง
- ค่ามินิบาร์ ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณี ขอใบเสร็ จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวติ ส่ วนตัว,ประกันสุ ขภาพ
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจาเป็ น
และเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิ ทธิ์ ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

บ้ านโชคดีปาย รีสอร์ ท

