
เที่ยวเมืองสามหมอก สัมผัสอ้อมกอดของขนุเขา

ก าหนดการเดินทาง…………

วนัท่ี เท่ียวบิน เสน้ทาง เวลาเครือ่งออก เวลาเครือ่งถึง

2564 DD8214 กรงุเทพฯ - แม่ฮอ่งสอน 13.05 น. 15.00 น.

2564 DD8215 แม่ฮอ่งสอน - กรงุเทพฯ 16.00 น. 17.40 น.

แม่ฮ่องสอน

ASUS
Highlight



DAY1
กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน – หมู่บ้านกระเหร่ียงคอยาว  

สะพานข้าวก้าวเพ่ือสุข – วัดจองค า วัดจอกลาง 
พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน 

11.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง 
อาคารผูโ้ดยสาร 2 (ภายในประเทศ) ชั้น 3
เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ พบเจา้หนา้ท่ี
ไรน์นิชทราเวล คอยให้การตอ้นรับอ านวย
ความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ

13.05 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
โดยสายการบิน นกแอร์ เท่ียวบิน DD8214

15.00 น. เดินทางถึงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

16.00 น. เท่ียวชม หมู่บ้านกะเหร่ียงคอยาว 
“ บา้นห้วยเสือเฒ่า ” ชมและศึกษาหมู่บา้น
และวิถีชีวิต สุดเรียบง่าย ของเผา่กะเหร่ียง
คอยาว และเลือกชม สินคา้ท ามือท่ีพวกเขา
พยายามขายให้ ผูไ้ปเยือน

สะพานข้าวเก้าเพ่ือสุข บา้นผาบ่อง พร้อมเดิน
ชมวิถีชีวิตของชาวผาบ่องสุดเรียบง่าย

ชมวดัจองค า วดัจองกลาง เป็นสญัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของเมืองไทใหญ่ เป็นวดัแฝด
ท่ีตั้งอยูใ่นก าแพงเดียวกนัสองวดัอยูติ่ดกนั 
แต่ศิลปะท่ีออกแบบให้กบัวดัทั้งสอง กลบัเป็น
คนละวฒันธรรมกนั สวยงาม น่าคน้หา 
วดัทั้งสอง ยงัเป็น ศูนยก์ลางของกิจกรรมทาง
วฒันธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน



17.45 น. เดินทางข้ึนสู่พระธาตุดอยกองมู
เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของ
ชาวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมาชา้นาน 
นมสัการพระธาตุ ช่ืนชมวิวมุมสูง 
ท่ีผา่นออกไป มองเห็นแม่น ้า และ
เมืองเลก็ๆ ริมทุ่งนาของแม่ฮ่องสอน 
นัง่ชมพระอาทิตยต์กดินสุดสวย

18.30 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั แม่ฮ่องสอน อิมพีเรียล หรือเทียบเท่า

19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ 

อิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนคนเดิน
แม่ฮ่องสอน มีร้านคา้ สินคา้ท ามือ 
ของกินท่ีบ่ง บอกถึงวฒันธรรม 
ความเรียบง่าย ของแม่ฮ่องสอน การ
แสดง และโชว์ พ้ืนเมือง



DAY2 ปางอุ๋ง – ภูโคลน – สะพานซูตองเป้ 
บ้านรักไทย

เชา้ รับประทานอาหารเชา้
09.00 น. น าท่านเดินทางสูปางอุ๋ง หรือท่ีมีช่ือ

เรียกเตม็ๆ ว่า โครงการพระราชด าริ
ปางตอง 2 มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีเป็น
อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง 
ริมอ่างเก็บน ้าเป็นทิวสนท่ีปลูกเรียง
รายกนั ท่านจะไดช้ม ภาพอนั สวยงาม
ของไอหมอกท่ีลอยเหนือทะเลสาบ
กบับรรยากาศอนัหนาวเหน็บในยามเชา้ ท าให้ปางอุ๋ง กลาย เป็น เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 
ยอดฮิตสุดแสนโรแมนติกติดอนัดบัตน้ๆของ แม่ฮ่องสอน จนไดรั้บขนานนาม ว่า
เป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย“

11.00 น. สะพานซูตองเป้ สะพานไมไ้ผท่ี่ยาวท่ีสุดในประเทศไทย ตดัผา่นทุ่งนา ป่าเขา หมู่บา้น มุ่ง
หนา้สู่ศูนยป์ฏิบติัธรรม เม่ือถึงกลางสะพาน ให้หยดุและอธิษฐาน ขอความส าเร็จ จะได้
ความส าเร็จ ตามช่ือสะพาน ซูตองเป้ แปลว่า ความส าเร็จ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั



13.00 น. ภูโคลน คนัทรี คลับ ปัจจุบนัเป็นท่ีรู้จกักนัดีในแง่ของสถานท่ีท่องเท่ียว และการให้บริการ
ดา้น สุขภาพ และความงามดว้ยโคลนและน ้าแร่ธรรมชาติแก่นกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืน
ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนโดย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยบรรจุไว้ในโครงการ 
UNSEEN IN THAILAND และ SPA IN PARADISE สุดยอด 1 ใน 50 ในแหล่ง

น าท่านสู่หมู่บ้านรักไทย เป็นหมู่บา้นชาวจีนยนูนาน ทิวทศัน์ของ หมู่บา้นโอบลอ้มไป
ดว้ยทิวเขา แมกไมท่ี้ อุดมสมบูรณ์ บา้นรักไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของชา
และขาหมูหมัน่โถว



18.00 น. น าทุกท่านเขา้ท่ีพกั ลีไวน์  รักไทย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า 



DAY3

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั

ถ ้าปลา ป็นหน่ึงในสถานท่ีเท่ียวยอด
นิยมของแม่ฮ่องสอน บริเวณโดยรอบ
เป็นล าธารและป่าเขาท่ียงัมีความเป็น
ธรรมชาติอยูม่าก ายในแอ่งน ้ามีน ้า
ไหลออกจากถ ้าใตภู้เขาอยูต่ลอดเวลา 
น ้าค่อนขา้งใสสะอาด เป็นท่ีอยูอ่าศยั
ของปลาพลวง ภาษาเหนือเรียกว่าปลา
พุง หรือ ปลามุง

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแม่ฮ่องสอน
16.00 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกแอร์ เท่ียวบิน DD 8215
17.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ

น ำ้ตกผำเส่ือ – ถ ำ้ปลำ – ร้ำนเฮ็ดก้อเหลียว
กรุงเทพฯ 

ชมความงดงามของสายน ้าสีขาวขุ่นท่ีมีตน้
ก าเนิดจากล าน ้าแม่สะงาในพม่า โดยน ้าตก
ผาเส่ือนั้นจดัเป็นน ้าตกขนาดกลาง ท่ีมีความ
สูงประมาณ 10 เมตร กวา้ง 15 เมตร และมีน ้า
ให้นกัท่องเท่ียวไดชุ่้มฉ ่ากนัตลอดทั้งปี ช่วง
ฤดูน ้าหลาก น ้าตกสายน้ีก็จะไหลเตม็
หนา้ผากวา้งจนดูคลา้ยเส่ือท่ีปูลาดลงมา และ
กลายเป็นท่ีมาของช่ือน ้าตกผาเส่ือ

แวะซ้ือของฝากร้านเฮ็ดก้อเหลียว 
ร้านจ าหน่านสินคา้ชุมชนของ
แม่ฮ่องสอน


