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บอกรักทีบา้นรักไทย นอนลีไวน์รักไทย ฟินกบับรรยากาศเยน็ๆ สบายๆ จิบชาชมไร่ชา 

ล่องแพชมความสวยงามยามเชา้@ปางอุ๋ง ดีเอียปาย Coffe in Love เดินทางโดยรถตูD้4D 

      2วนั คืน  เดินทาง 19-20 กุมภาพนัธ ์  
                 รายละเอียดการท่องเทียว     ลําปาง-เชียงใหม่-หาดใหญ่                                                                
   

     
 
00.3 น. ทุกท่านพรอ้มกนัทีจดุนัดพบ บ.รตันทวัร ์เชิงสะพานรษัฎา บริการขา้วตม้เครือง กาแฟ ไมโล  
 จากนันมุง่หนา้สู่จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน โดยรถตูป้รบัอากาศD4D 

.  น.  เดินทางถึงตัวเมืองจงัหวัดแมฮ่่องสอน รบัประทานอาหารเชา้ทีรา้นอาหารครัวนินตรา 
  ท่านสามารถเดินชมตลาดสดสายหยุด โดยเดินผ่านหลงัรา้นครัวนินตรา 

.  น.  จากนันนําท่านเทียวชมวัดจองคาํและวัดจองกลางเปรียบเสมือนวดัแฝด ดว้ยตงัอยู่ในกาํแพงเดียวกนั เมือ
มองจากดา้นหน้า วดัจองคาํ จะอยู่ดา้นซา้ยมือ ส่วนวดัจองกลางจะอยูท่างขวามือ วดัจองคาํและวดัจองกลาง
ตงัอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสญัลักษณ์ทางวฒันธรรมของเมืองไทใหญ่แหง่นี เพราะนอกจาก
ความงดงามทางศิลปะแลว้ วดัทงัสอง ยงัเป็นศูนยก์ลางของกจิกรรมทางวฒันธรรม และประเพณีของชาว
แมฮ่่องสอน พืนทีดา้นหน้าของวดัซงึเป็น สวนสาธารณะหนองจองคาํยงัเอือใหใ้ชเ้ป็นสถานทีประกอบพิธีตาม
ประเพณีต่าง ๆ ในรอบปีอีกดว้ย 

.  น. นําท่านชมวัดพระธาตุดอยกองมู เดิมมชืีอเรียกว่าวดัปลายดอย เป็นปชูนียสถานคู่บา้นคู่เมืองทีสาํคญั 
ประกอบดว้ยพระธาตุเจดียที์สวยงาม  องค ์พระเจดียอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จองต่องสู่ เมือ พ.ศ.  เป็นที
บรรจพุระธาตุของพระ โมคคลัลานะเถระ ซึงนํามาจากประเทศพมา่ ส่วนพระธาตุเจดียอ์งคเ์ล็กสรา้งเมือ พ.ศ. 

 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจา้เมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก จากวดัพระธาตุดอยกองมนีูสามารถมองเห็น 

วนัทีหนึง ลําปาง-แม่ฮ่องสอน-ตลาดสายหยดุ-วดัจองคํา-พระธาตดุอยกองม-ู 
              สะพานซตูองเป้-ถําปลา-หมู่บา้นรกัไทย(B/L/D) 
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ภมูิประเทศและสภาพตวัเมืองแม่ฮอ่งสอนไดอ้ย่างชดัเจนและสวยงามมาก 
จากนันนําท่านชมสะพานซูตองเป้ หรือสะพานบุญแหง่ความสาํเร็จ  
ซตูองเป้ เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่า อธิษฐานสาํเร็จ เป็นสะพานทีเกิดจาก 
ความศรทัธาและการร่วมแรงร่วมใจของชาวบา้นช่วยกนัลงแรงสานพืน 
สะพานดว้ยไมไ้ผ่จนมคีวามยาวกว่า 500 เมตร ทอดตวัไปบนทีนาของ 
ชาวบา้นและนําท่านกราบไหวข้อพรหลวงพ่อซูตองเป้ และเดินเล่นชม 

 สวนธรรมภสูมะ 
เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ครวัสะแกวลัย ์
บ่าย นําท่านชมอทุยานแห่งชาติถาํปลา-ผาเสือ บริเวณโดยรอบแวดลอ้ม ดว้ยลําธาร 

และภเูขาสวย ไฮไลทข์องถําปลาคือมีปลาตวัใหญ่แหวกวา่ยอยูใ่นลาํธารจาํนวน 
มาก อีกทงัอากาศทีนียงัเย็นสบาย เหมาะแก่การมาเทียว พกัผ่อนเป็นทีสุด 

14.  น. เดินทางมุ่งหน้าไปยงัหมู่บา้นรกัไทย อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
15.00  น.  เดินทางถึง  บา้นรกัไทย  เป็นหมู่บา้นชาวจีนยนูนานโอบลอ้มไปดว้ยทิวเขา  

แมกไมที้อุดมสมบรูณ ์อยู่สงูจากระดับนําทะเล กว่า 1,  เมตร ทาํใหพื้นที  
เหมาะสมอยา่งยงิกบัการปลูกชาพนัธุดี์ และพืชเมอืงหนาว  นําท่านCheck in  
เขา้พกัที ลีไวนร์กัไทย บา้นจีนยนูนาน ท่ามกลางไร่ชาพันธุดี์  จากหอ้งพกั 
มองเหน็วิวทะเลสาบ ใหท่้านไดจ้ิบชารอ้นๆ ซึมซบับรรยากาศ สูดอากาศ 
บริสุทธิ ไดเ้ต็มที พรอ้มวิวทีทุกคนต่างหลงใหล กบัความสวยงามยามเชา้  
ท่านสามารถล่องเรือสไตล์ยนูาน  ชมบรรยากาศของอ่างเก็บนํา 
แมส่ะงา เพือชมบรรยากาศทีสวยงามของหมู่บา้นรักไทยในอกีมมุมอง 

18.0  น.  บริการอาหารเย็น ทีรา้นอาหารลีไวน์ ดืมดาํบรรยากาศ และอาหารแบบ 
จีนยนูนาน โดยเฉพาะ ขาหมหูมนัโถว และ ชาจีนรอ้นๆ จากนันเชิญท่านพักผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 
 

06.0  น. อรุณสวสัดิ นําท่านสู่ปางอุ๋ง โครงการพระราชดาํริปางตอง2 ซงึเปรียบ 
เป็นดงั Switzerland เมืองไทย เป็นทุ่งใบสนริมอ่างเก็บนํากวา้งใหญ่ ปดูว้ย 
หมอกขาวดา้นล่าง ซอ้นดว้ยแสงอาทิตยย์ามเชา้สีแสด ตดักบัป่าสนสีเขียว  
"งดงามเหมอืนภาพวาด ของศิลปินเอก"  นําท่านลงแพไมไ้ผ่ ล่องแพชมรอบ 
ปางอุ๋ง ชมหมอกบนผิวนํา ป่าเขาลาํเนาไพรรอบปางอุ๋ง  

08.00 น. เดินทางกลบัทีพัก รับประทานอาหารเชา้บุฟเฟตแ์บบจีน ณ รา้นอาหารลีไวน์  
10.0  น. เช็กเอา้ทจ์ากทีพกั จากนันนําท่านเดินสู่ อ.ปาย ใชเ้วลาเดินทาง ชวัโมง โดยประมาณ 

.  น. แวะพกัชมวิว ณ จุดชมวิวบา้นลุกขา้วหลาม พรอ้มเลือกซือของฝากจากรา้นคา้ชนเผา่พืนเมือง อาทิ  
ขา้วไรซเ์บอรรี ขา้วกลาํ ขา้วญีปุ่น อโวคาโด เสือผา้ชาวดอย 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร 
บ่าย เดินทางถึงอ.ปาย แวะถ่ายรูปรีสอรท์สุดสวย จุดเช็คอินทีกาํลงัป๊อปปลู่ามาแรง กบัการ 

พายเรือในหบุเขา ในบรรยากาศทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สระว่ายนําสีนําเงิน พรอ้มกบั 
นอ้งๆ กะลาสีเรือ ณ ดเิอียปาย รีสอรท์  
จากนันนําท่านสู่ Coffee In love รา้นกาแฟชือดงั มวิีวทีสวยงาม และมมีุมใหท่้านไดถ้่าย 
รูปมากมาย  จากนันนําท่านสู่ไร่สตรอเบอรร์ี Love Strawberry ดคูวามงดงามของ 

วนัทีสอง    ปางอ ุ๋ง-ลอ่งแพไมไ้ผ่-สะพานซตูองเป้-อทุยานถําปลา-ดิเอียปาย-Coffee in love 
        ปายแคนยอ่น-ลําปาง (B/L/D)  
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ไร่สตรอเบอรร์ี สุดสวย และชิมสตรอเบอรรี์สด เลือกซือผลิตภณัฑจ์ากสตรอเบอรรี์  
หามมุแชะภาพตามอธัยาศยั   
จากนันนําท่านชม สะพานประวตัศิาสตร ์ขา้มแม่นาํปาย ถือเป็นอีกหนึงแลนดม์ารก์ของ 
ปายทีไม่ควรพลาด ตอ้งแวะมาเดินเล่นบนสะพานและถ่ายภาพ  

17.3  น. ชมความมหศัจรรยที์ปายแคนยอน หรือกองแลน ซึงสามารถชมทิวทศัน์ของ 
โตรกผาสูงชัน 360 องศา ชมบรรยากาศพระอาทิตยต์กอนัสวยงาม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาชาลี &เลก็ เมนูอาหารเพือสุขภาพและผกัออร์แกนิค  
จากนันนําท่านเดินทางกลับจงัหวดัลาํปาง 

.  น.  เดินทางถึงจงัหวดัลาํปางโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  
      *โปรแกรมอาจมีการเปลียนแปลง เนืองมาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด * 
 

อตัราค่าบริการเพียงท่านละ  4,990      บาท (พักห้องละ -3 ท่าน ) 

พักเดยีวจ่ายเพิม                          1,000           บาท 
 

ราคานีรวม 
1. ค่ารถตูD้4D นําเทียวตามทีระบุในรายการ       2.ค่าอาหารทุกมือ 
3.ค่าทิปคนขับ,ไกด ์  4.อาหารว่าง 4 มือ 
.ค่าประกนัอุบติัเหตุ วงเงิน ,0 ,  บาท                                5.ค่าทีพักลีไวน์รกัไทย 1 คืน พกัหอ้งละ -3 ท่าน             

6.ค่าชมสถานทีท่องเทียว ทีระบุในรายการ  .นําดมืวนัละ  ขวด  
.ค่าล่องเรือปางอุ๋ง 

 
ราคานีไม่รวม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ, คา่ซักรีด, ค่าโทรศัพท,์เครืองดืมขนมรา้นคอฟฟีชอ้ป 
2. ค่าภาษีต่างๆ 
3. ค่าเครืองดมืแอลกอฮอล,์ซอฟดริงค์ 
4. ค่าล่องเรือลีไวน์รักไทย  
ช่วงเวลา 06.00-10.00 น. : 2คน/320บาท 3คน/390บาท 4คน/490บาท  ฟรีชาอู่หลง  กา 
ช่วงเวลา 10.00-16.00 น. : 2คน/280บาท 3คน/350บาท 4คน/450บาท  ฟรีชาอู่หลง  กา 
ช่วงเวลา 16.00-20.00 น. : 2คน/290บาท 3คน/350บาท 4 คน/450บาท ฟรีชาอู่หลง  กา 
หมายเหตุ 
 1.รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลบักันไดต้ามความเหมาะสม  ทงันีถือเป็นเอกสทิธิของผูจ้ัดโดยยดึถือตามสภาพการณ์    
    และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั    
2.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการทีจะไม่ชดเชยค่าเสียหายและค่าทวัร์ อนัเกิดจากเหตสุุดวิสยัทีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ  
   อาทิ การเกิดโรคติดต่อ การเกิดการจลาจล การนัดหยุดงาน ความไม่สงบภายในประเทศ ภยัพบัิติทางธรรมชาติ  

 
 
 
 
 
 

 
 

ขอเรียนเชิญจองทีนงัไดท้.ี..รตันทวัร ์  ถ. รัษฎา ต.หวัเวยีง อ. เมอืง จ.ลําปาง (เชงิสะพาน รัษฎา) 
คณุรศัณาวลี   อภิรกัษภู์วจร  

โทรศพัท ์ -222145-6   Line/Tel :088-9210681 

ใบอนุญาตประกอบธุรกจินําเทียวเลขที 21-00904 

WWW.RATTANATOUR.COM


