แม่ ฮ่องสอน - ออบหลวง ก้ อนหินจูบกัน - แวะถ่ ายรู ปทีส่ วนสนบ่ อแก้ ว - ถา้ แก้วโกมล ( ถา้ นา้ แข็ง )UNSEEN - วัดจองสู ง - วัดศรีบุญ
เรือง - พระธาตุดอยกองมู - สั มผัสอากาศหนาวเย็นทีบ่ ้ านรักไทย - ปางอุ๋ง - ภูโคลน UNSEEN - ล่องเรือแม่ นา้ ปาย - กะเหรี่ยงคอยาว
บ้ านนา้ เพียงดิน - ปาย - ไนท์ บาร์ ซ่าร์ ชมพระอาทิตย์ขึน้ ทะเลหมอกห้ วยนา้ ดัง - ขี่ช้าง - นั่งเกวียน - ล่องแพไม้ ไผ่แม่ นา้ แม่ แตง - ชมโชว์
ช้ างแสนรู้ - ตลาดกาดทุ่งเกวียน ลาปาง นั่งรถม้ าชมเมือง
วันแรกของการเดินทาง

18:30

พร้อมเพรี ยงกัน ณ.จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่ของ บ.รักเมืองไทยทัวร์ จากัด คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ดูแลท่าน

19:00

นาท่านออกเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศหลังคาสู ง V I P 9 ที่นงั่ รุ่ นใหม่ สู่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

23:30

บริ การข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1) ณ.ร้านอาหารสี่ แควริ เวอร์ ไซด์ บรรยากาศสบายๆ ริ มแม่น้ าเจ้าพระยา

วันที่สองของการเดินทาง

ออบหลวง ก้อนหิ นจูบกัน - แวะถ่ายรู ปที่สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ าแก้วโกมล UNSEEN-ทุ่งดอกบัวตอง
บานที่ดอยแม่อูคอ – สัมผัสอากาศหนาวเย็นที่บา้ นรักไทย

06:00

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า นาท่านเดินทางถึงออบหลวง ให้ท่านได้ทาภารกิจส่ วนตัว ล้างหน้า แปรงฟัน หลังจากนั้น
รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 2)บริ เวณหน้าอุทยานฯออบหลวง

07:30

นาท่านชมความงดงามของปฎิมากรรมตามธรรมชาติของภูเขาหิ นจูบกัน(UNSEEN) หลังจากนั้นให้ท่านได้เก็บภาพ
แห่งความประทับใจลงบนกล้องตัวเก่ง

09:30

นาท่านชมความงดงามของสวนสนบ่อแก้ว ซึ่ งเป็ นจุดแวะถ่ายรู ปที่สวยงามอีกสถานที่หนึ่งครับใครผ่านมาก็จะต้องแวะ
ถ่ายรู ปกัน
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จงั หวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางชมความงดงามของธรรมชาติสองฝั่งทางพร้อมสู่ การเป็ นผูพ้ ิชิต
เส้นทาง 1865 โค้ง **** หมายเหตุ ไปกับรักเมืองไทยทัวร์ ไม่เมารถแน่นอนครับ เพราะจะคัดแต่คนขับที่ฝีมือดีๆไว้ให้ท่านครับ
สาหรับเส้นทางนี้ ****

12:30

นาท่านเดินทางถึงอาเภอแม่เสรี ยง หลังจากนั้นบริ การอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารอินทิรา (มื้อที่ 3)

13:00

นาท่านชมความสวยงามของ วัดจองสู ง และ วัดศรี บุญเรื อง ซึ่ งเป็ นวัดคู่บา้ นคู่เมืองของชาวแม่สะเรี ยงมาช้านาน

15:30

นาท่านชมความสวยงามของ ถ้ าแก้วโกมล หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกกันว่า ถ้ าน้ าแข็ง ถูกค้นพบโดยบังเอิญ ในปี พ.ศ. 2536
ขณะที่วศิ วกรสารวจเหมืองแร่ ของสานักงานทรัพยากรธรณี แม่ฮ่องสอน ขุดเจาะอุโมงค์เข้าไปตามสายแร่ ลักษณะถ้ ามี
ผนังแวววาว ถูกเคลือบฉาบด้วยผลึกแร่ แคลไซด์สีขาวใส รู ปทรงต่าง ๆ มองดูเหมือนเกล็ดน้ าแข็งเกาะคลุมไปทัว่
ลักษณะถ้ าเช่นนี้พบเห็นได้เพียง 3 แห่งในโลก คือประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน และประเทศไทยเป็ นหนึ่งในนั้น

19:00

นาท่านเดินทางถึงบ้านรักไทยที่นี่เป็ นแหล่งขายใบชาและผลไม้แช่อิ่มมากมาย หมู่บา้ นจีนฮ่อ ลูกหลานนายพลต้วน
แห่งก๊กมินตัน๋ ที่หมู่บา้ นแห่งนี้มีการปลูกชา อยูเ่ ขตชายแดนไทย-พม่า เนื่องจากที่นี่เป็ นภูเขาสู งดังนั้นอากาศที่นี่จะดี
มากๆเพราะอากาศจะเย็นสบายตลอดปี เลยครับ แต่ช่วงที่เราไปนี้อากาศจะหนาวมากเลยล่ะครับ นักท่องเที่ยวควรนา
เสื้ อกันหนาวติดตัวไปด้วยนะครับ หลังจากนั้นบริ การอาหารมื้อค่าแบบอาหารจีนยูนนานพื้นบ้านที่สุดแสนอร่ อยกับ
บรรยากาศเย็นสบายบนดอยบ้านรักไทย ณ.ร้านกิ่งทองชาหอม (มื้อที่ 4) หลังอาหารชิมชาหอมๆจากทางร้านกันเต็มที่

21:00

นาท่านเช็คอินท์เข้าที่พกั ที่ ลีไวน์รีสอร์ทรี สอร์ท หรื อเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน หลังจากนั้นให้ท่านได้พกั ผ่อนกัน
ตามอัธยาศัย....ราตรี สวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง

บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - ล่องเรื อแม่น้ าปาย - กะเหรี่ ยงคอยาวบ้านน้ าเพียงดิน - ปาย – ไนท์บาร์ ซ่าร์

06:00

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง

07:00

นาท่านชมบรรยากาศยามเช้าที่สวยงามยามเช้าที่ปางอุ๋งถ่ายรู ปสวยเหมือนสวิสเซอร์ แลนด์ หลังจากนั้นให้เวลาท่านได้
เก็บความประทับใจลงบนกล้องตัวเก่งกันซักหน่อยครับ ที่นี่อากาศดีมากๆครับ

08:30

บริ การอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของที่พกั (มื้อที่ 5) หลังอาหารเช้าให้ท่านได้ทาภาระกิจส่ วนตัวกันตามอัธยาศัย

10:00
10:30

นาท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พกั เพื่อเดินทางท่องเที่ยวกันต่อครับ
นาท่านท่องเที่ยวกันต่อที่ภูโคลน ชมแหล่งโคลนบริ สุทธิ์ พักผ่อน พอกโคลนกันตามอัธยาศัย

12:30

อาหารมื้อเที่ยง ณ.ร้านอาหารใบเฟิ ร์น (มื้อที่ 6)

13:15

นาท่านขึ้นดอยกองมูเพื่อชมจุดชมวิวรอบๆตัวเมืองแม่ฮ่องสอนหลังจากนั้นนาท่านนมัสการพระธาตุกองมูเพื่อความ
เป็ นสิ ริมงคล

15:00

นาท่านล่องเรื อชบรรยากาศสวยงามของสองฟากฝั่งของแม่น้ าปายเพื่อเดินทางสู่ หมู่บา้ นกะเหรี่ ยงคอยาวบ้านน้ าเพียง
ดิน

15:30

นาท่านเดินทางถึงหมู่บา้ นกะเหรี่ ยงคอยาวบ้านน้ าเพียงดิน ให้ท่านได้ชมวิถีชีวติ และความป็ นอยูข่ องกะเหรี่ ยงคอยาว
หรื อจะเก็บภาพแห่งความประทับใจและเลือกซื้ อของฝากของที่ระลึกกันตามอัธยาศัยครับ...

16:30

นาท่านเดินทางสู่ อ.ปาย ระหว่างทางแวะจุดชมวิวถ่ายรู ปพิชิตโค้งต่างๆเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการเป็ นผูพ้ ิชิต
1865 โค้ง

19:00

นาท่านเดินทางถึงที่พกั Bell Villa Resort หรื อเทียบเท่า อาเภอปาย หลังจากนั้นบริ การหารมื้อค่า (มื้อที่ 7) หลังอาหาร
มื้อค่าเช็คอินเข้าที่พกั / ห้องละ 2 ท่าน

20:30

นาท่านเดินเล่นที่ถนนคนเดินของอาเภอปาย ให้ท่านได้ใช้เวลาส่ วนตัวในการเดินเล่นเลือกซื้ อของถ่ายรู ปกันตาม
อัธยาศัย หลังจากนั้น ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย.......ราตรี สวัสดิ์

วันที่สี่ของการเดินทาง

ชมพระอาทิตย์ข้ ึนทะเลหมอกห้วยน้ าดัง - ขี่ชา้ ง นัง่ เกวียน ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ าแม่แตง ชมโชว์ชา้ งแสนรู้

05:00

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหว้ ยน้ าดัง ชมพระอาทิตย์ข้ ึนและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า ให้ท่านได้เก็บภาพ
แห่งความประทับใจ

08:30

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารบ้านทะเลหมอก (มื้อที่ 8)

10:00
11:00

นาท่านนัง่ ช้าง 2ท่าน/1เชือก ชมธรรมชาติที่สวยงามของผืนป่ าภาคเหนือ ระหว่างทางช้างจะพาท่านข้ามแม่น้ าแม่แตง
และท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางอีกด้วยครับ...
รับช่วงต่อจากช้างก็จะเป็ นวัวครับ นาท่านนัง่ เกวียนเพื่อไปยังจุดล่องแพ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการนัง่ เกวียนย้อนยุค
ของการเดินทางของผูม้ ีอนั จะกินในอดีต...วัวนาท่านเดินทางถึงท่าเรื อไม่ไผ่ หลังจากนั้นไกด์นาท่านนัง่ แพไม้ไผ่ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับชมธรรมชาติที่งดงามของสองฟากฝั่งลาน้ าแม่แตง เก็บความทรงจาไว้ในเมมโมรี การ์ ด

12:30

บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหารของปางช้างแม่แตง (มื้อที่ 9)

17:00

นาท่านซื้ อของฝากของที่ระลึกที่ตลาดกาดทุ่งเกวียน จ.ลาปาง หลังจากนั้นนาท่านเดินทางถึงตัวเมือง จังหวัดลาปาง นา
ท่านนัง่ รถม้าชมตัวเมือง ลาปาง บรรยากาศสบายๆ สองข้างทาง (มาถึงลาปางต้องนัง่ รถม้าครับ)

19:00

บริ การอาหารมื้อค่า (มื้อที่ 10) ณ.ภัตตาคาร ของโรงแรมเวียงละคร จ.ลาปาง อิ่มอร่ อยกันอย่างเต็มที่หลังจากนั้นนาท่าน
เดินทางกลับกรุ งเทพมหานครฯ

21:00

แวะให้ท่านได้ซ้ื อของฝากของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน เส้นทางระหว่างการเดินทางกลับ

วันที่หา้ ของการเดินทาง
00:00

กรุ งเทพมหานครฯ

นาท่านเดินทางถึงกรุ งเทพมหานครฯโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ

ผูใ้ หญ่ ท่านละ 7,900.- บาท
เด็ก 5-11 ปี คิด 65% ต่ากว่า (พักกับผูป้ กครอง/ไม่มีเตียง)

อัตรานี้ รวม
-ค่าที่พกั ลีไวน์ รี สอร์ท บ้านรักไทย หรื อเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน จานวน 1 คืน
- ค่าที่พกั Bell Villa Resort อาเภอปาย หรื อเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน จานวน 1 คืน
- ค่ารถตูน้ าเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรมระบุ (11มื้อ)
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
- ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท
- ทุกอย่างตามโปรแกรมด้านบน รวมในราคาให้หมดแล้วครับ
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากเหนือโปรแกรม
ภาษีมูลเพิ่ม และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

สิ่ งที่ตอ้ งนาติดตัว

1. แว่นตากันแดด
2. ครี มกันแดด
3. ชุดกันหนาว
4. กล้องถ่ายรู ป
5. ของใช้ส่วนตัว
6. ยารักษาโรคประจาตัว

