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Unseen
เมืองรองภาคเหนือ

แม่ฮ่องสอน - ปาย



วันแรก : กรุงเทพฯ -  แม่ฮ่องสอน 
  

วันที่สอง	 :	 วัดพระธาตุดอยกองมู	-	ปางอุ๋ง	–	หมู่บ้านรักไทย
  

วันที่สาม	 :	 น้ำ	พุร้อนไทรงาม	-	ปาย
  

วันที่สี่ 	 :	 ปาย	–	แม่ฮ่องสอน	-	กรุงเทพฯ
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นีโอ ทราเวล 

นำ ท่านท่องเที่ยวเมืองรอง 

“แม่ฮ่องสอน”	จังหวัดเล็กๆ	

อยู่เหนือสุดของประเทศ

ชุมชนเก่าแก่ที่ก่อตั้งมานานกว่าร้อยปี

เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม	

ประเพณี สถาปัตยกรรม

และวิถีชุมชนที่แปลกตา

“ปาย” อำ เภอน่ารัก 

ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดแห่งขุนเขา	

แฝงไปด้วยเสียงของความเงียบสงบ

อย่างเป็นธรรมชาติ

โอบล้อมด้วยไอหมอก	และสายลม	

เรียบง่าย	แต่ไม่เร่งรีบ



12:00 น.

พบที่สนามบินดอนเมือง	

เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์	(DD)	

อาคาร	1	ชั้น	3	

พบเจ้าหน้าที่ของนีโอ	ทราเวล	

คอยต้อนรับ	และให้บริการอำ	นวย

ความสะดวกแก่ทุกท่านก่อนขึ้นเครื่อง

13:05	น.	

บินสู่แม่ฮ่องสอน	

โดยเที่ยวบินที่	DD8214	

(ระยะเวลาเดินทาง	1.55	ชม.)

15:00	น.

เดินทางถึงสนามบินแม่ฮ่องสอน	

นำ	ท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

เข้าสู่ที่พัก	เพื่อเก็บสัมภาระ	

ก่อนออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว

วัดจองคำ	-วัดจองกลาง

เป็นวัดที่พุทธศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์

คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอนอันควรค่า

แก่การสักการะ

วัดแฝดซึ่งตั้งอยู่ภายในกำ	แพงเดียวกัน

ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ของไทใหญ่	ที่มาพร้อมกับทัศนียภาพ

สุดแสนโรแมนติกยามค่ำ	คืนเคียงข้าง

ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนกับภาพเจดีย์

วัดจองคำ		–	วัดจองกลางยามค่ำ	คืน

สะท้อนบนผืนน้ำ	ของทะเลสาบหนอง

จองคำ	กลางตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

ค่ำ	

บริการอาหารค่ำ	  

พัก B2 Mae Hong Son Premier 

Resort
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01กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน
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วัดพระธาตุดอยกองมู 

ปางอุ๋ง	–	หมู่บ้านรักไทย

เช้า

บริการอาหารเช้า

นำ ท่านออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว

วัดพระธาตุดอยกองม ู

เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาว

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	มีพระธาตุเจดีย์ที่

สวยงาม	2	องค์

พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดยจองต่องสู่

เมื่อ	พ.ศ.2403	เป็นที่บรรจุพระธาตุ

ของพระโมคคัลลานะเถระ	นำ	มาจาก

ประเทศพม่า	ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์

เล็กสร้างเมื่อ	พ.ศ.2417	โดยพระยา

สิงหนาทราชา	เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน

คนแรก	

วัดพระธาตุดอยกองมูสามารถมองเห็น

วิวทิวทัศนและภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

ได้อย่างชัดเจน

02
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ปางอุ๋ง	สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

“ปางอุ๋ง”	มีชื่อเต็มว่า	“โครงการ

พระราชดำ ริปางตอง 2” อันเป็น

โครงการเนื่องในพระราชดำ	ริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่	9	เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	และ

ความเป็นอยู่ของราษฎรกลุ่มน้อยใน

บริเวณนี้ให้ดีขึ้น	รวมถึงฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์

ยั่งยืน  

ชมทัศนียภาพ	และบรรยากาศรอบ

อ่างเก็บน้ำ		ชมความงามของทิวสนสูง	

และเหล่าหงส์ที่ว่ายน้ำ	คลอเคลียกัน

ด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี	

ช่วยให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความสุข	สดชื่น	

และผ่อนคลายกันอย่างเต็มอิ่ม

**สนใจล่องแพ	กรุณาแจ้งล่วงหน้า** 

ได้เวลาอันสมควรนำ	ท่านออกเดินทาง

สู่หมู่บ้านรักไทย

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง	เมนูขาหมูหมั่นโถว	

บ่าย

หมู่บ้านรักไทย	นอนบ้านดิน 

ชิมชาเลิศรส

หมู่บ้านชาวจีนยูนาน	อดีตทหารจีน

คณะชาติ	(กองพล	93)	ก๊กมินตั๋ง	

บ้านรักไทยตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำ	ทะเล

กว่า	1,776	เมตร	พื้นที่งเหมาะสมกับ

การปลูกชาพันธุ์ดี	และพืชเมืองหนาว

ทิวทัศน์ของหมู่บ้านโอบล้อมไปด้วย

แมกไม้ที่อุดมสมบูรณ์และทิวเขา	

บ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ

ในเรื่องของ	“ชาและขาหมูหมั่นโถว”

ให้ท่านได้เลือกซื้อชาหลากหลายชนิด

เป็นของฝาก	อาทิ	ชาเขียว	ชาอู่หลง

ชามะลิ 

นอกจากนี้ยังมีอาหารจีนยูนานเลิศรส

อย่างเช่น	ขาหมูหมั่นโถว	

ก๋วยเตี๋ยวยวน	ที่รสชาติอร่อยเด็ดอย่า

บอกใครรวมไปถึง

บ๊วยจีนและลูกท้อ	

ลีไวน์รักไทย	รีสอร์ทสไตล์จีนยูนาน

ที่จำ	ลองมาจากหมู่บ้านในมณฑลยูนาน

ประเทศจีน	ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ

แบบสไตล์จีนยูนนาน	ด้วยการเข้าพักที่

บ้านดินยูนาน	ท่ามกลางบรรยากาศ

ไร่ชารายล้อมด้วยขุนเขา	และอากาศ

เย็นสบาย

**สนใจล่องเรือ	กรุณาแจ้งล่วงหน้า** 

ค่ำ	

บริการอาหารค่ำ		แบบจีนยูนนาน

พัก	ลีไวน์รักไทย	รีสอร์ท
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น้ำ	พุร้อนไทรงาม	-	ปาย

เช้า

บริการอาหารเช้า

ออกเดินทางสู่อำ เภอปาย 

เป็นอำ	เภอเล็กๆ	ที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์

เฉพาะตัว	ด้วยวิถีเนิบช้ารีแลกซ์แบบ

ชิลๆ	ที่สถานที่ท่องเที่ยวสุด	Unseen	

น้ำ	พุร้อนไทรงาม

เป็นบ่อน้ำ	ที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติ

น้ำ	ใสสีเขียวมรกต	มีอุณหภูมิอุ่นๆ	

เหมาะแก่การนั่งแช่	เพื่อผ่อนคลาย

เป็นที่สุด 

เที่ยง 

บริการอาหารเที่ยง

สะพานประวัติศาสตร์ปาย 

เป็นแลนด์มาร์กที่ห้ามพลาดเมื่อไป

เที่ยวปาย	เป็นจุดเดินชิลถ่ายรูปสวยๆ	

ชมวิวแม่น้ำ	ปายกันแบบเพลินๆ	และ

ที่ตรงนี้ยังเป็นประวัติศาสตร์สำ	คัญใน

ช่วงสงครามโลกครั้งที่	2	ซึ่งเป็นจุด

สำ	คัญที่ทางกองทัพญี่ปุ่นได้ลำ	เลียง

เสบียงอาหารและยุทโธปกรณ์ต่างๆ	

เพื่อเข้าสู่ประเทศพม่าในขณะนั้น	
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Romance Farm

ฟาร์มเล็กๆ	ในหุบเขาเมืองปายที่เต็มไปด้วย

ความงดงามของธรรมชาติ	ทุ่งข้าวบาร์เลย์

ทุ่งกระเทียม	ผืนนากว้าง	รวมถึงสวนผลไม้

ทั้งองุ่น	ลำ	ไย	สตรอว์เบอร์รี่	ท้อ	บ๊วยและ

แปลงผักปลอดสารพิษ	

แวะชิมชีสเค้กสุดอร่อยที่ละลายในปากและ

ทำ	กิจกรรมสนุกๆ	อาทิ	ขับรถ	ATV	ขี่ม้า

และให้อาหารน้องแกะ	

(รถ	ATV	และขี่ม้า	ไม่รวมในรายการ)

ถนนคนเดินปาย

ด้านในจะมปีิดการจราจรทำ	ใหส้องขา้งทาง

เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลาย	ร้านอาหาร

ร้านกาแฟน่ารัก	รวมไปถึงอาหารพื้นเมือง

ที่มาในรูปแบบของสตรีทฟู้ดมากมาย	

ให้ท่านได้เดินชิมร้านต่างๆ	แบบอิ่มๆ	จุกๆ	

กันตลอดทาง	ทั้งยังเป็นแหล่งฮิปๆ	และชิล

สำ	หรับนักท่องเที่ยว

ค่ำ	

อิสระอาหารค่ำ		ณ	ถนนคนเดินปาย

พัก Puripai villa
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ปาย	–	สะพานซูตองเป้	

แม่ฮ่องสอน - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า

สะพานซูตองเป้	

สะพานอธิษฐานสำ	เร็จ 

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้	

ที่นี่เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ชาวบ้านร่วมกัน

สร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสามเณรจาก

สวนธรรมภูสมะและชาวบ้านในบริเวณ

นั้นได้สัญจรไป-มา	

ที่นี่กลายมาเป็นจุดท่องเที่ยว เพราะวิว

สวยๆ	ที่ต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล...

ถ้ามาเที่ยวช่วงทำ	นาเราจะได้เดินชิลๆ

อยู่กลางทุ่งนาสีเขียวขจี	

ถ้ามาช่วงเกี่ยวข้าวท้องทุ่งนาจะเปลี่ยน

สีเป็นสีทองสวยงาม

ซูตองเป้	(Su-Tong-Pe)	นั้นเป็นภาษา

ไทยใหญ่	แปลว่า	“อธิษฐานสำ	เร็จ”	

สะพานแห่งนี้	จึงเป็นเหมือนตัวแทน

แห่งคำ	อธิษฐานสำ	เร็จ	มีพระสงฆ์ออก

บิณฑบาตบนสะพานทุกเช้า

นำ	ท่านออกเดินทางกลับสู่ตัวเมือง

แม่ฮ่องสอน สู่สถานที่ท่องเที่ยว

สะพานข้าว	ก้าวเพื่อสุข

ชุมชนบ้านผาบ่อง	ยังเปิดเป็นศูนย์

การเรียนรู้ตัวอย่างสำ	หรับชาวบ้านและ

คนทั่วไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ

ในหลวงรัชกาลที่	9	พื้นที่ทั้งหมดจะถูก

แบ่งเฉลี่ยกันไปเป็นสัดส่วน	ระหว่าง

ทุ่งนา	บ่อปลา	ฟาร์มเป็ดไร่ทุ่ง	และ

04
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สะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางทุ่งข้าวโอบล้อมด้วยขุนเขา	สดชื่นกับบรรยากาศแสน

บริสุทธิ์และความเป็นธรรมชาติ	จุดเช็คอินแห่งใหม่ของแม่ฮ่องสอน

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง

14.30	น.	

ออกเดินทางสู่สนามบินแม่ฮ่องสอน

16.00 น.

บินสู่กรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	DD8215

17.40	น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ		:		รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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