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RT-N.08   แม่ฮ่องสอน-ปาย  (เคร่ืองบิน)  
 

           เหิรฟ้า ตามรอยโครงการพระราชด าริ ในรัชกาลที ่9 

                     
โครงการพระราชดาํริปางตองหรือว่าปางอุ๋ง ชมดนิแดนแห่งเทพนิยายยามเช้า ปางอุ๋ง-

สัมผสัวถิชีีวติ ชาวจนียูนานที่หมู่บ้านรักไทย-เที่ยวออบหลวง-ล่องเรือแม่นํา้ปาย-ชมกะเหร่ีคอ
ยาว-วดัพระธาตุดอยกองมู-วดันํา้ฮู-บ่อนํา้พุร้อนโป่งเดอืด  

 
                                   (ทีพ่กัระดับมาตรฐานแม่ฮ่องสอน 2 คนื ) 
 
รุ่งเรืองทวัร์ฯขอน าท่านบินสัมผสัธรรมชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีของ

เมืองในหมอก ซ่ึงประชากรเป็นชาวเขาและเผา่ไทยใหญ่ นบัเป็น เสน่ห์ของเมืองแม่ฮ่องสอน ต่ืนเตน้กบัการล่องแม่น ้า
ปาย สายน ้าแห่งการท่องเท่ียว เพลิดเพลินกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองหลากชนิดจากแหล่งผลิตอยา่งจุใจ อ่ิมอร่อยกบั
อาหารเลิศรส ท่ีระดบัมาตรฐาน อบอุ่นใจเสมือนหน่ึงท่านเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกนัพร้อมทีมงามท่ีช านาญเ ส้นทางน้ี
โดยเฉพาะ 
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  อิม่อร่อยกบัอาหารพืน้เมอืงรสเลศิและพชืผกัฤดูหนาวปลอดสารพษิจากร้านอาหารช่ือดังของ  
แม่ฮ่องสอนท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติคดุจสวสิเซอร์แลนด์ของเมอืงไทย 
กาํหนดการเดินทาง ออกเดินทางวนัที่ ทุกวนัศุกร์.................................. 

วนัแรก  เชียงใหม่-ออบหลวง-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน-ล่องแม่นํา้ปายดูกะเหร่ียงคอยาว 

07.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ /หรือ สนามบินดอนเมือง เคาร์เตอร์ สายการบิน .......ตรวจเช็ค
สัมภาระก่อนข้ึนเคร่ือง 

08.20 น. เหิรฟ้าสู่สนามบิน จ.เชียงใหม่ โดยสายการบิน............. เท่ียวบินท่ี .............บริการอาหารวา่งพร้อม 
  เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
.........น. ถึงสนามบินนานาชาติ จ .เชียงใหม่ น าท่านข้ึนรถตูป้รับอากาศ เดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน โดยใชร้ถตูป้รับ

อากาศ เดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน เมือง. สามหมอก ตามเส้นทางสายออบหลวง-แม่สะเรียง 
10.00 น. น าท่านสู่ “แกรนด์แคนยอน เมืองไทย ” อุทยานออบหลวง ชมความงดงามของล าน ้าแม่แจ่มท่ีไหลผา่น

ช่องเขาขาดสูงชนั ไดเ้วลาพอสมควร เดินทางสู่แม่สะเรียง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารอินทิรา  ท่ามกลางขนุเขา  
17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือบ้านห้วยเดื่อ ลงเรือล่องชมความงดงามของสองฟากฝ่ังแม่น ้าปายล าน ้าสาย

ส าคญัของเมืองแม่ฮ่องสอน สัมผสักบัสายหมอกซ่ึงปกคลุมขุนเขาและสายนํา้ เขตติดต่อชายแดนพม่า-
ไทย พิเศษสุดส าหรับท่านผูม้าเยอืน น าท่านชมชีวติความเป็นอยูข่องชาวเขาเผา่ “ปาดอง” หรือท่ีเรียกกนั
วา่ “กะเหร่ียงคอยาว” ชมความมหศัจรรยข์องชาวกะเหร่ียงท่ีวา่มีคอยาวท่ีสุดในโลก ซ่ึงจดัอยูใ่นส่ิง
แปลกและหาชมไดย้าก มีเพียง ณ ดินแดนแม่ฮ่องสอน แห่งเดียวในประเทศไทย 

18.30 น. น าท่านข้ึนสู่วดัพระธาตุดอยกองมูองคพ์ระธาตุคู่ดูเด่นเป็นสง่าคู่บา้นคู่เมืองแม่ฮ่องสอน ชมทศันียภาพ
อนังดงามในยามเยน็ของเมืองแม่ฮ่องสอน ท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยขนุเขาสลบัซบัซอ้น พร้อมปล่อยโคมลอย
ตามความเช่ือของชาวลา้นนาวา่ปล่อยทุกข ์โศก โรคภยั  
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18.30 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั............รีสอร์ทระดบัมาตรฐานของแม่ฮ่องสอนเมืองสามหมอกใหท้่านไดท้  าภารกิจ
ส่วนตวั  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยัท่ามกลางความ  /   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า หลงัจากนั้นน าท่านสัมผสับรรยากาศยามค ่าคืนของเมืองแม่ฮ่องสอน สมควรแก่
เวลาเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั ราตรีสวสัด์ิ 

วนัทีส่อง  โครงการพระราชดําริปางตองหรือว่าปางอุ๋ง  -ภูโคลน-ปางมะผ้า-ปาย 
06.00 น. อรุณสวสัด์ิ ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ท่ีแสนบริสุทธ์ิสดช่ืน 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
 09.00 น. น าท่านสัมผสักบั  “หมู่บ้านปางอุ๋ง” ดินแดนแห่งเทพนิยาย 

ชมความสวยงามของธรรมชาติท่ีชาวบา้นท ามาหากินบนความ
พอเพียง ชมทศันียภาพอนัสวยงาม ชิมกาแฟสดจากสวน 
ถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก และน าท่านชมความสวยงามของ  
พระอาทิตยข้ึ์นท่ีสวยงามท่ามกลางทะเลหมอกปกคลุมทัว่ผนื
น ้า โครงการพระราชดําริปางตองหรือว่าปางอุ๋ง โครงการ
พระราชด าริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) อยูท่ี่ บา้นรวมไทย ต าบลหมอกจ าแป่  ห่างจากตวัเมืองแม่ฮ่องสอน
ประมาณ 44 กิโลเมตร โดยใช้ เส้นทางน ้าตกผาเส่ือ พระต าหนกัปางตอง เท่ียวชมวถีิชีวติชาวเขาหลาก
เผา่ ชิมกาแฟสดจากสวน  ชมธรรมชาติและทศันียภาพของป่าสนสองใบสนสามใบลอ้มรอบอ่างเก็บน ้า
อนักวา้งใหญ่ซ่ึงโอบลอ้มดว้ยขนุเขาท่ีเขียวชอุ่ม"อุ๋ง" หมายถึงท่ีลุ่มต ่าคลา้ยกะทะใบใหญ่ มีน ้าขงั
เฉอะแฉะ เดิมบริเวณน้ีเป็นสถานท่ีท าไร่ฝ่ินของชาวเขา ปัจจุบนัปลูกพรรณพืชดอกไมเ้มืองหนาวหลาก
สีสันโดยรอบและสมุนไพรท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นอาหารและแพทยแ์ผนไทย  ซ่ึงมีความกลมกลืนกบั
สภาพภูมิประเทศบนท่ีสูงและอากาศเยน็ พร้อมบ่อเพาะเล้ียงสัตวป์ระจ าถ่ินซ่ึงก าลงัจะสูญพนัธ์อยา่ง
เขียดแลว เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะส าหรับผูท่ี้ชอบธรรมชาติและความสงบเงียบ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั  อ่ิมอร่อยกบัอาหารต ารับจีนตอนใตแ้ถบมณฑลยนูนาน  
 ท่ีหาทานไดย้าก หลงัอาหารน าท่าชมโรงบ่มไวน์ชาวเขา พร้อมทั้งเลือกชิมไวน์ ผลไม ้อาทิ ไวน์ลูกไหน 

ลูกทอ้ สับปะรด มะขามป้อม ขนุน  รสชาติดีจนไดเ้ป็นสินคา้ OTOP ระดบัหมูบา้น 
บ่าย เดินทางสู่หมู่บ้านรักไทย (แม่ออ) บ้านรักไทยหรือบ้านแม่ออเป็นหมู่บา้นสุดทา้ยก่อนถึงชายแดนไทย-

พม่า ประชากรในหมู่บา้นส่วนใหญ่ อพยพมาจากทางตอนใตข้องจีนในช่วงเปล่ียนแปลงการปกครอง
เป็นระบบคอมมิวนิสต ์ เท่ี ยวชมหมู่บา้นทะเลสาบสวยงาม ชมวถีิชีวติแบบจีนฮ่อ หมู่บา้นแม่ออยงัคง
สืบทอดประเพณี ของชาวจีนฮ่อหลายอยา่ง ทั้งภาษาพดู ภาษาเขียน ลกัษณะบา้นบางส่วนเป็นบา้นแบบ
เก่าท าจากดินเหนียวผสมฟางขา้ว และจิบชารสเลิศ ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่อง ชาวเขา  

14.00 น. แวะถ่ายรูป ณ ยอด เขากิว่ลม ท่ามกลางอากาศท่ีเยน็สบายหมอกปกคลุมตลอดปี อีกหน่ึงโลเกชัน่ท่ีใช้
ถ่ายท าโฆษณาอาทิ ลูกอมคลอเลท ,รักจงั ฯลฯ ( ยอดเขาก่ิวลมเป็นจุดใกลช้ายแดนไทย-พม่า ในพื้นท่ี
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ชาวเขา เผา่กระเหร่ียง อาข่า บางคร้ังอาจมีการตรวจบตัรประชาชน )หลงัอาหารอ าลาแม่ฮ่องสอน 
เดินทางสู่ อ.ปาย โดยเส้นทางสายปาย- แม่มาลยั เส้นทางสายประวติัศาสตร์ ท่ีขาวญ่ีปุ่นใชเ้ส้นทาง
ล าเลียงสู่ชายแดนพม่าในสมยัมหาสงครามเอเซียบูรพา ปัจจุบนัถูกยอยอ่งวา่เป็นเส้นทางท่ีงดงาม และคง
ความเป็นธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง อุดมไปดว้ยป่าไมอ้นัเขียวขจีตลอดเส้นทาง สัมผสักบัจุดสูง สุดของยอด
เขาก่ิวลม ซ่ึงเยน็เยอืกดว้ยสายลมหนาวเหน็บจบัใจ ต่ืนตาต่ืนใจกบัทะเลหมอกยามเชา้ นบัเป็นทศันีย์
ภาพท่ียากจะลืมเลือน 

 ไดเ้วลาพอสมควรออกเดินทางต่อสู่ อ.ปาย 
17.30 น. น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั ณ...........ท่ามกลางบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก ท่ามกลางหุบเขา ทะเลหมอก  
19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ท่ามกลางบรรยากาศทีสุ่ดแสนโรแมนติก หลงัอาหารพาท่านเดินชอ้ปป้ิงสินคา้

จากชาวไทยภูเขาท่ีไนทพ์ลาซ่า อ .ปาย ท่ามกลางอากาศท่ีหนาวเยน็เดินทางกลบัท่ีพกั พกัผอ่นหรือท่อง
ราตรีตามอธัยาศยั ราตรีสวสัด์ิ 

วนัทีส่าม อ.ปาย-วดันํา้ฮู-บ่อนํา้พุร้อนโป่งเดือด-กรุงเทพฯ 
06.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้พร้อมสูดสัมผสักบัทะเลหมอกท่ีปกคลุมทัว่รีสอร์ท รับประทานอาหารเชา้  

 ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
07.00 น. ไดเ้วลาพอสมควรออกเดินทางต่อสู่“วดันํา้ฮู”ชมความมหศัจรรยข์องพระอุ่นเมือง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป

สิงห์สาม (ศิลปะลา้นนา) พระพุทธรูปองคน้ี์มีพระเศียรกลวง ส่วนบนปิดเปิดได ้และมีน ้าขงัอยูบ่นเศียร
พระเป็นท่ีน่าอศัจรรยอ์ยา่งมาก 

10.30 น. ไดเ้วลาพอสมควรแวะ บ่อนํา้ร้อนโป่งเดือด  ท่ีพุง่สูงท่ีสุดในประเทศไทย พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร แบบง่ายๆๆ 
  หลงัอาหารออกเดินทางสู่เชียงใหม่ 
18.00 น. แวะซ้ือของฝากท่ีข้ึนช่ือของเชียงใหม่และบริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร  
19.00 น. บริการอาหารเยน็ หลงัอาหารเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
18.00 น. แวะซ้ือของฝากท่ีข้ึนช่ือของเชียงใหม่และบริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร  
19.00 น. บริการอาหารเยน็ หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบิน เชียงใหม่ 
.........น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจเช็คสัมภาระก่อนข้ึนเคร่ือง  
.........น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน......................เท่ียวบินท่ี...................... 
..........น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวสัด์ิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ       ช่วงเทศกาลอาจมีการเปลีย่นแปลงราคา สูงขึน้ สายการบินบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเลอืกเทีย่วบิน 
เพือ่ความเหมาะสมในเร่ืองของเวลา 

อตัราค่าบริการ  ราคาพเิศษสุด ไปเคร่ืองบิน - กลบัเคร่ืองบิน 



 

 5 

            ผู้ใหญ่ท่านละ  11,900  บาท  
       ***เทศกาลปีใหม่  ตรุษจีน  สงกรานต์  เพิม่ ท่านละ 2 ,000  บาท *** 
อตัรานีร้วม 1.ตั๋วเคร่ืองบินกรุงเทพฯ- เชียงใหม่  โดยสายการบิน......................... 

2.ค่าท่ีพกั  2  คืน  แม่ฮ่องสอน 1 คืน และ ปาย 1 คืน (พกัหอ้งละ2 ท่าน)  
4.ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการ  5.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ  
6.ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียว  7.ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
8.ค่ารถตูป้รับอากาศหลงัคาสูงน าเท่ียวตลอดโปรแกรม พร้อมคนขบัท่ีช านาญเส้นทางโดยเฉพาะ  

อตัรานีไ้ม่รวม     ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือรายการท่องเท่ียว / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม / ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
                             ( ในกรณทีีต้่องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกาํกบัภาษี ) 
ส่ิงทีค่วรนําติดตัวไปด้วย เส้ือกนัหนาว,แวน่กนัแดด,ครีมทาผวิ,กลอ้งถ่ายรูป,ยาประจ าตวั 
เงื่อนไขการสมัคร       -เวลาสมคัรช าระเงินทั้งหมด หรือมดัจ าคร้ังแรกท่ีละ 5,000 บาท ท่ีเหลือช าระในวนัเดินทาง  

-  ระหวา่งการเดินทางถา้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือวา่สละสิทธ์ิ
ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการท่ีขาดไปได้ 

- โปรแกรมการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสม
ทั้งปวงแต่ยติุธรรมส าหรับท่าน           -บตัรซ้ือแลว้ไม่รับคืน 

 กรุณาโอนเงิน มัดจํา หรือ จ่ายหมดมาที่ 
            1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทวัร์ ฮอลเิดย์ 2010  จํากดั 
        เลขทีบ่ัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลาํพู (บัญชีออมทรัพย์) 

2. ช่ือบัญชี นายธเนษฐ  ลกัษณะวลิาศ 
   เลขทีบ่ัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลาํพู  (บัญชีออมทรัพย์) 

โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน(ใบสลปิ)พร้อมทั้งระบุรายละเอยีด 
 อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที ่  02-2824909 

 

 
 

 
 

 

     
 


