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MAE HONG SON

SEVEN WONDERS

มหัศจรรย์
MAE HONG SON

7 อำเภอ

หน่วยงาน Organizations
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
Mae Hong Son City Hall
Tel: 0-5361-2156 
ททท. ส�านักงานแม่ฮ่องสอน 
TAT Mae Hong Son Office
Tel: 0-5361-2982-3 
สถานีต�ารวจภูธร Police Station 
Tel: 0-5361-1239, 191
ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง 
Immigation Office
Tel: 0-5361-2106
ต�ารวจท่องเที่ยว Tourist Office
Tel: 0-5361-1812
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
Mae Hong Son Public Relation
Tel: 0-5361-1808
สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ 
Radio Thailand Mae Hong Son
Tel: 0-5361-2157
ส�านักงานขนส่งจังหวัด Mae Hong Son 
Provincial Land Transport Office
Tel: 0-5361-2046
หอการค้าจังหวัด Mae Hong Son Chamber 
of Commerce
Tel: 0-5362-0316
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
Mae Hong Son Travel Business Association
Tel: 0-5361-1523
ชมรมท่องเที่ยวอ�าเภอปาย Pai Travel Club
Tel: 0-5369-8055
ศูนย์ศิลปาชีพ Royal Folk Arts and Crafts Center
Tel: 0-5361-1244

โรงพยาบาล Hospital
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 
Sri Sangwarn Hospital
Tel: 0-5361-1378, 0-5361-1907, 0-5361-1408
โรงพยาบาลปางมะผ้า 
Pang Ma Pha Hospital
Tel: 0-5361-7154
โรงพยาบาลปาย Pai Hospital
Tel: 0-5369-9031
โรงพยาบาลขุนยวม 
Khun Yuam Hospital
Tel: 0-5369-1443
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 
Mae La Noi Hospital
Tel: 0-5368-9060
โรงพยาบาลแม่สะเรียง 
Mae Sariang Hospital
Tel: 0-5368-1032

โรงพยาบาลสบเมย 
Sop Moei Hospital
Tel: 0-5361-8082

ที่ว่าการอ�าเภอ District Office
อ�าเภอเมือง Muang 
Tel: 0-5361-1457
อ�าเภอปางมะผ้า Pang Ma Pha 
Tel: 0-5361-7158
อ�าเภอปาย Pai 
Tel: 0-5369-9242, 0-5369-9195
อ�าเภอขุนยวม Khun Yuam 
Tel: 0-5361-1108
อ�าเภอแม่ลาน้อย Mae La Noi 
Tel: 0-5368-9022
อ�าเภอแม่สะเรียง Mae Sariang 
Tel: 0-5361-1232
อ�าเภอสบเมย Sop Moei 
Tel: 0-5361-8077

สถานีรถประจ�าทาง
Bus Station
บริษัท เปรมประชาขนส่ง 
สถานีขนส่งเชียงใหม่
Prempracha, Chiang Mai 
Bus Station 
Tel: 0-5330-4748
บริษัท เปรมประชาขนส่ง 
สถานีขนส่งปาย
Prempracha, Pai Bus Station 
Tel: 0-5306-4307
บริษัท เปรมประชาขนส่ง 
สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอน
Prempracha, Mae Hong Son 
Bus Station 
Tel: 0-5368-4100
บริษัท เปรมประชาขนส่ง 
สถานีขนส่งแม่สะเรียง
Prempracha, Mae Sariang 
Bus Station 
Tel: 0-5368-1347

สนามบิน Airport
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 
Mae Hong Son Airport 
Tel: 0-5361-2057
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
Bangkok Airways
Tel: 0-5361-1426
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ประวัติ ความเปนมา:
 แม่ฮ่องสอน เมืองท่ีถูกขนานนามว่าเป็น “เมือง
สามหมอก” งดงามไปด้วยสภาพภูมิประเทศและ
ความหลากหลายของประชากรอีกท้ังยังมี
ประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน จากหลักฐานทางโบราณคดี
ท่ีขุดพบไดจ้ากหลายแห่ง ในอ.เมือง อ.ปางมะผ้า 
อ.ขุนยวม พบว่า คนแถบนี้มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่
ยุคหินเก่าตอนปลาย 
 หลังผ่านยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็เริ่มมีหลักฐาน
การบันทึกต่างๆ สืบต่อกันมา ซึ่งท�าให้ทราบว่า 
คนแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เป็นคนไต หรือชาวไทใหญ่ 
ท่ีอพยพมาจากรัฐฉาน เมียนมาร์ โดยท่ีบางสถานท่ี
ยังคงตั้งชื่อหมู่บ้านให้ตรงกับหมู่บ้านในรัฐฉานอีกด้วย
หลังจากนั้นก็เริ่มมีการขยายตัวของหมู่บ้านมากขึ้น 
เม่ือมีคนอพยพเข้ามามากขึ้น ก็มีการตั้งบ้านเรือน
จนกลายเป็นหมู่บ้าน หากพื้นท่ีใดเป็นความหนาแน่น
ก็จะขยับขยายหาท�าเลใหม่ โดยเฉพาะชาวเขา 
ซึง่เป็นชาวพืน้เมืองจะกระจายตวัอยู่ตามภูเขาและพืน้ท่ี
สูง ใช้ชีวิตกับธรรมชาติป่าเขา บางชนเผ่าเช่น ชาว
ลัวะ ส่วนใหญ่จะจะอาศัยอยู่บนภูเขาสูง นอกจากนี้ยัง
มีผู้คนที่อพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาอาศัยอยู่
ในแม่ฮ่องสอน 
 ในสมัยก่อนผู้ปกครองเมืองได้ยกให้แม่ฮ่องสอน
เป็นเมืองหน้าด่าน มีเจ้าฟ้าปกครองเมือง และเป็น
ส่วนหนึ่งของเชียงใหม่ โดยในอดีตจะเรียกว่า “บริเวณ
เชียงใหม่ตะวันตก” ซึ่งต่อมาได้เปล่ียนเป็น “บริเวณ
พายัพเหนือ” และในที่สุดปัจจุบันก็กลายเป็น “จังหวัด
แม่ฮ่องสอน” 
 
ด้านวัฒนธรรม ชาติพันธ์ต่างๆ

เนื่องจาก
แม่ฮ่องสอนเป็น
จังหวัดชายแดน 
ท�าให้ได้ชือ่ว่าเป็น
เมอืงท่ีมคีวาม
หลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ ซึ่งท�าให้

เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีน่าสนใจ โดยมี
ประชากร  2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
 1.เชื้อสายไทใหญ่  
 2.ชาวไทยภูเขา แบ่งเป็น 7 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ 
กะเหรี่ยง ลาหู่ หรือ มูเซอ ลีซู หรือ ลีซอ ลัวะ ม้ง จีน
ยูนนาน ปะโอ

Background: 
 Mae Hong Son ,  somet imes ca l led 
“the City of Three Mists”, is rich in natural
beau ty  and  d i ve rse  cu l t u res  o f  i t s 
population. The province also has a long 
history. Archaeological evidences excavated
from Amphoe Pang Ma Pa and Amphoe 
Khun Yuam shows that this area has been 
inhabited since the Paleolithic era.

 Since after the prehistoric era, records 
and evidences show that most of the current 
inhabitants of Mae Hong Son are the Tai (also 
called Tai-Yai) ethnic group, which originated 
from Shan State in Myanmar. Some of the 
villages in Mae Hong Son are named after 
p laces  i n 
Shan State 
where the 
people 
migrated 
from. There 
a r e  a l s o 
hi l l  tr ibes 
people, such as the “Lawa”, which have lived in the
higher elevation areas of Mae Hong Son for 
centuries. Besides, there are also people 
living in Mae Hong Son today who migrated from 
neighboring provinces.

 In the past, Mae Hong Son was a frontier 
city, ruled by a prince. It was considered part 
of Chiang Mai and called “West Chiang Mai”. 
The name was later changed to “North West 
Area” and eventually became “Mae Hong Son 
Province”.
 
Ethnicity and Culture:
 Because of Mae Hong Son is a border 
province, so that it is known as a diverse city, 
which made of a variety interesting cultures. 
There are two major populations:
 1.Tai Yai (Shan)
 2.Hill Tribes, it is divided into 7 ethnic 
groups; Karen, Lahu or Muser, Lisu or Lisuo, 
Lawa, Hmong, China Yunnanese, Pa-o
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1. วัดพระธาตุดอยกองมู
Wat Phra That Doi Kong Mu
2. วัดจองค�า-วัดจองกลาง
Wat Chong Kham-Wat Chong Klang
3. บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง)
Baan Ruam Thai – Pang Oung
4. บ้านจ่าโบ่ 
Baan Ja Bo 
5. ถ�้าลอด
Tham lot cave
6. บ่อน�้าร้อนไทรงาม
Sai Ngam hot spring
7. กองแลน
Kong Lan (Pai Canyon)
8. วัดต่อแพ
Wat to Phae Temple 
9. ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ
Thung Bua Tong Fields at Doi Mae U Kho
10. น�้าตกนทีราชันย์
Natee Rachan Waterfall 
11. ถ�้าแก้วโกมล
Keaw Komon Cave 
12. วัดศรีบุญเรือง
Wat Si Bun Rueang Temple
13. วัดพระธาตุจอมแจ้ง
Wat Phrathat Jom Jaeng 
14. วัดพระธาตุจอมมอญ
Phra That Chom Mon Temple
15. ดอยพุยโค
Doi Phui Co 
16. ล่องเรือล�าน�้าสาละวิน บ้านแม่สามแลบ
Boat trip to Salween River, Mae Sam 
Laep village

สถานที่ห้ามพลาด! Do not miss!
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จัดทำและเผยแพร่โดย 
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โทร. 0-5361-2156
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โทร. 0-5361-1808



อ.สบเมย
พบหน้า สบตา กับแม่น้ำ เมย

อ.เมือง อ.ปางมะผ้า อ.ปาย อ.ขุนยวม

อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง

จะไหว้พระ จะกิน จะช้อป คืบก็ถ้ำ  ศอกก็ถ้ำ ใครๆ ก็ไปปาย เมืองที่มากกว่าดอกบัวตอง

เมืองร้อยนา ไหว้พระธาตุสี่จอม 
ก่อนอ้อมไปชมสาละวิน

อำเภอเมือง Amphoe Muang
เฟิร์นริมธาร รีสอร์ท FERN RESORT
TEL: 053-266555, 085-695-4558 
บี 2 แม่ฮ่องสอน พรีเมียร์ โฮเต็ล  
B2 Mae Hong Son Premier Resort 
TEL: 02-222-1133
คอฟฟี มอร์นิ่ง Coffee Morning
TEL: 053-612234
วัลเล่ย์ เฮ้าส์ - Valley House
TEL: 091 - 0795420
ใบเฟิร์น Fern Restaurant
TEL: 053-611374, 053-612363
เฮินโฮม Hern Home
TEL: 053-611669

อำเภอปางมะผ้า  
Amphoe Pang Ma Pha
เดอะ ร็อค The Rock Resort
TEL: 08 - 1992 - 0233 
ลิตเติ้ล อีเดน เกสต์เฮาส์  
Little Eden Guesthouse
TEL: 053-617054 
บ้านจ่าโบ่ โฮมสเตย์  
Baan Jabo Hill tribe Homestay
TEL: 080-6775794 
บ้านแก้วโมรา Baan Kaew Mora
TEL: 08-1765-2144 
ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา บ้านจ่าโบ่
Hoi Kha Noodle Baan Jabo
TEL: 096-1952685

อำเภอปาย Amphoe Pai
ดิเอีย ปาย รีสอร์ท The Oia Pai Resort
TEL: 052-080092, 089-9393574 
บุระ ล�าปาย รีสอร์ท Bura Lumpai Resort
TEL: 084-1177911
อ้ายปาย โฮเทล Ai Pai Hotel
TEL: 053-699952
โรงแรมลิลู ปาย Lilu Hotel Pai
TEL: 053-064351
ร้านอาหารชุมชนจีนยูนนาน  
Yunnan Restaurant at Santichon Village
TEL: 093-0410789
ปายลานนา Pai Lanna
TEL: 089-6913367
ชาลี แอนด์ เล็ก Charlie and Lek
TEL: 081-7339055, 081-9513422
คาเฟ่ดีทีส Cafe’ d’ tist
TEL: 053-698251

อำเภอขุนยวม Amphoe Khun Yuam
มิตรขุนยวม Mit Khun Yuam
TEL: 081-9928993 
ขุนยวมรีสอร์ท Khun Yuam Resort
TEL: 08-1882-7130, 08-4043-4509
ยุ้น Yoont Hotel
TEL: 086-3131616 
ครัวปีกไม้ Peek Mai Restaurant
TEL: 0-5369-1061
ลาบลุงวัย Uncle Wai Restaurant
TEL: 0-5369-1412)
แอนโภชนา Ann Restaurant
TEL: 053-622034

อำเภอแม่ลาน้อย  
Amphoe Mae La Noi
เฮินไตรีสอร์ต Hern Tai Resort
TEL: 086-9153555 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนห้วยห้อม
Huay Hom Homestay
TEL: 089-5553900
วันแม่ Wan Mae Restaurant
TEL: 0-5368-9222

อำเภอแม่สะเรียง 
Amphoe Mae Saraing
เอะเบิฟ เดอะ ซี บูทีค เกสต์เฮาส์ 
Above The Sea Boutique 
Guesthouse
TEL: 053-682264
ริวเวอร์เฮาส์โฮเทล Riverhouse Hotel 
TEL: 053-682323
มิตรอารีย์ 1 Mitaree Hotel1
TEL: 053-681109 
อินทิรา In Ti Ra Restaurant
TEL: 053-681529
บ้านไม้แดง Coriander in Redwood
TEL: 053-683 309
คาเฟ่ เดอ กริลล์ Cafe de Grill
TEL: 053-682646

อำเภอสบเมย Amphoe Sop Meoi
สบเมยโฮมสเตย์บ้านทุ่ง
Sop Meoi Homestay Baan Thung
TEL: 064-2260290
อุทยานแห่งชาติแม่เงา
Mae Ngao Nationnal Park
TEL: 053-071471

ที่พักและร้านอาหาร Accom
m

odation and Restaurant

ถ�้าลอด 
ล่องแพผ่านโถงถ�้าโบราณอายุมากกว่า 2,000 ปี ภายใน
มีล�าห้วยไหลกัดเซาะหินเป็นเวลานานจนกลายเป็นโพรงถ�้า
ขนาดใหญ่ ด้านในมีหินงอกหินย้อยสวยงาม

บ้านจ่าโบ่ (การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ชาวมูเซอดำ) 
ซึมซับมิตรไมตรีของชาวบ้านชุมชนชาวเขาเล็กๆ แห่งนี้ 
นอนค้างคืนที่โฮมสเตย์ของชาวลาหู่ แล้วตื่นมารับแสงแดด
ยามเช้า พร้อมจิบเครื่องดื่มอุ่นๆ ชมทะเลหมอก ล้อมรอบ
ด้วยทิวทัศน์ชวนตะลึง

ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ 
ช่วงเดือนพ.ย. - ธ.ค. ของทุกปี เป็นช่วงที่ดอกบัวตองนับ
ล้านก�าลังบานสะพรั่งไปทั่วทั้งดอยแม่อูคอ มองเห็นภูเขาทั้ง
ลูกเป็นสีเหลืองอร่ามสุดลูกหูลูกตา

ดอยพุยโค 
ดอยพุยโค ระดับความสูงที่ 1406 เมตร จากระดับน�้าทะเล 
ท�าให้สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้ไกลสุดตา 

วัดต่อแพ 
วัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าเป็นวัดของชาวลัวะหรือละว้าที่สร้าง 
มานานแล้ว เดิมเป็นวัดร้าง มีซากของเจดีย์เก่า จน พ.ศ. 
2461 ได้ท�าการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

อุทยานแห่งชาติแม่เงา 
อุทยานที่ตั้งชื่อตามแม่น�้าเงาที่ไหลผ่านในอุทยาน มี
กิจกรรมให้ท�าหลากหลาย ทั้งเดินป่าชมน�้าตก โอโละโกร 
เดินขึ้นดอยปุยหลวง ล่องแพชมสองฝั่งริมแม่น�้าเงา หรือจะ
นั่งเรือหางยาวเข้าไปเยี่ยมชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงก็น่าสนใจ 

จุดชมวิวกิ่วลม 
จุดชมวิวทะเลหมอก ในช่วงฤดูหนาว สามารถสัมผัสอากาศ
เย็น ไปพร้อมกับชมทะเลหมอกคลอเคลียกับทิวเขาได้ตั้งแต่
ฟ้ามืดจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้น

วัดพระธาตุดอยกองมู 
วัดพระธาตุเก่าแก่คู่เมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่บนดอยกองมู 
งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบพม่าผสมกับไทใหญ่   
โดดเด่นด้วยจุดชมวิวที่เหมาะจะชมความงามทั้งเมืองไป
พร้อมกับพระอาทิตย์ตกดิน

น�้าตกนทีราชันย์ 
น�้าตกนทีราชันย์ สภาพบริเวณโดยรอบมีภูเขาสูงชันสลับซับ
ซ้อนกัน มีล�าห้วยไหลผ่าน เหมาะแก่การเดินส�ารวจ วัดศรีบุญเรือง 

เยี่ยมชมความงามของจองขนาดใหญ่ประดับด้วยลวดลาย
อันวิจิตรแบบไทใหญ่ เดิมชื่อวัดจองหมากแกง เนื่องจาก
มีต้นมะขามใหญ่อยู่ภายในวัด มีโบสถ์ที่สวยงามได้ชื่อว่า
เป็นทัชมาฮาลเมืองไทย ซึ่งพ่อค้าไม้ชาวพม่าสร้างไว้เป็น
อนุสรณ์แห่งความรัก

ถ�้าแก้วโกมล 
ยลถ�้าที่สวยติดอันดับโลก ภายในถ�้าเต็มไปด้วยผลึก
แคลไซต์(Calcite) รอบด้าน มีลักษณะแตกต่างกัน บ้างก็
จับตัวคล้ายเกล็ดน�้าแข็ง ปะการัง มีทั้งสีขาวใส เหลือ แดง 
น�้าตาล  โดยเฉพาะเมื่อสะท้อนแสงไฟท�าให้ผลึกแร่ดูงดงาม
มากยิ่งขึ้น

น�้าตกแม่สวรรค์น้อย 
เที่ยวน�้าตกขนาดกลางโอบล้อมด้วยป่าดิบ สถานที่อยู่ไม่ไกลจากทุ่งบัวตองดอยแม่เหาะ 
สามารถขับรถยนต์ไปจนถึงตัวน�้าตกได้เลย

วัดพระธาตุจอมมอญ 
ถึงแม้จะชื่อลงท้ายด้วย “มอญ” แต่ศิลปะส่วนใหญ่ในวัดเป็นศิลปะแบบพม่า ไทใหญ่และ 
ล้านนา เป็นหนึ่งในพระธาตุสี่จอม 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนห้วยห้อม 
หมู่บ้านเล็กๆ ในอ้อมกอดของหุบเขา ชาวบ้านมีชีวิตเรียบง่ายกับการท�าการเกษตร เลี้ยง
แกะ ปลูกกาแฟ ต้องไม่พลาดชิมกาแฟเลิศรสคุณภาพเยี่ยมได้รับการรับรอง GAP จาก
กรมวิชาการเกษตร

วัดพระธาตุจอมแจ้ง 
มีจุดเด่นอยู่ที่ความสวยงามของพระธาตุจอมแจ้ง สามารถ
ชมทัศนียภาพของ อ.แม่สะเรียง มองเห็นทิวทัศน์ของทุ่งนา
และบ้านเรือนของชาวบ้าน ท�าให้เห็นบรรยากาศที่แท้จริง
ของเมือง 

โครงการหลวงบ้านดง แม่ลาน้อย 
เที่ยวเมืองร้อยนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่ามกลางความสุขสงบของขุนเขา สูดอากาศ
บริสุทธิ์ ชมวิวความสวยงามของนาข้าวขั้นบันได และแปลงผักปลอดสารพิษตลอด 
สองข้างทาง

Wat Phra That Doi Kong Mu 
The most revered temple in Mae Hong Son is located on 
top of Doi Kong Mu (Kong Mu Mountain). It was built in the 
Burmese and Shan style. It is also a perfect viewpoint to 
see the whole city, especially at sunset.

Natee Rachan Waterfall  
Natee Rachan Waterfall is located in the forest, which 
covers a steep mountain range with a flowing creek. One 
can enjoy an idyllic stroll around the area.

Wat Si Bun Rueang 
Marvel at the gorgeous Shan temple, formerly called “Wat 
Chong Mak Gang” after a large Tamarind tree that once 
lives on the temple ground. The ordination hall was built 
as a memorial of love by a Burmese merchant, so some-
times it is referred to as the Taj Mahal of Thailand. 

Keaw Komon Cave  
Visit the world-renowned cave filled with calcite  
crystals. Some of the calcite deposits resemble the 
shapes of ice flakes and corals. Light falling on the 
crystals produces reflections with a multitude of brilliant 
colors. 

Mae Sawan Noi Waterfall    
The medium-size waterfall is enclosed by a forest and is not far from Doi Mae Ho. The 
entrance is accessible by car.  

Wat Phra That Chom Mon 
Another one of the four “Chom” temples of Mae Sariang. Despite a name suggesting a 
“Mon” style, this temple actually showcase a mixture of Burmese, Shan and Lanna-style 
architecture. 

Huay Hom Community Based Tourism  
The people of this small village nested on the mountaintop live a simple farming life. Do 
not miss an opportunity to test a GAP certified coffee grown here. 

Wat Phra That Chom Jaeng 
You can enjoy a beautiful scenery around Mae Sariang 
from this temple. 

Ban Dong Mae La Noi Royal Project  
An agro-tourism destination, Ban Dong Mae La Noi Royal project offer tourists a chance 
to take in the ozone and an opportunity to enjoy the serenity of the mountain landscape 
and a beautiful rice terrace. There are also farms growing non-toxic vegetables near this 
site. 

กองแลน 
กองแลน หรือ ปายแคนยอน เกิดจากการทรุดตัวของดินบน
ภูเขาสูง ถูกกัดเซาะจนเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผา เป็นอีกหนึ่ง 
จุดชมวิวของเมืองปายท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน

อุทยานแห่งชาติน�้าตกแม่สุรินทร์ 
น�้าตกที่สูงและมีเพียงชั้นเดียว เมื่อน�้าไหลลงมาท�าให้ดู
ยิ่งใหญ่และงดงาม สามารถชมวิวน�้าตกได้จากระยะไกล
เท่านั้น

แม่น�้าสองสี 
แม่น�้าสองสี เกิดจากแม่น�้าเงาที่ใสกว่ากับแม่น�้ายวมไหลมา
บรรจบกัน จุดที่ไหลมารวมกันนี้เรียกว่า “สบเงา” ท�าให้เกิด
เป็นแม่น�้าสองสีอย่างชัดเจน 

Kong Lan (Pai Canyon) 
Kong Lan or Pai Canyon is a cliff-like structure caused by 
soil erosion. 

Mae Surin Waterfall National Park   
You can only observe this high and wonderful waterfall 
from a distance at the viewpoint area. 

Two-color River 
This two-color river is created from the convergence of 
the two rivers, Mae Ngao River and Yuam river. 

Tham lot cave   
Ride a bamboo raft through a 2,000 years old cave. Inside 
a large hall within the cave, formed by years of erosion 
from a creek flowing through its cavity, you can see the 
spectacular stalagmite and stalactite. 

Ban Ja Bo (Black Lahu community based 
tourism)   
To best appreciate the friendliness of this small tribal 
community, spend a night at a local Black Lahu homestay. 
Wake up to see sunrise amongst the morning mist rising from 
the valley floor below.

Mexican Sunflower Field at Doi Mae U Kho 
The Maxican sunflower blooming festival will start from the  
beginning of November to December every year. Millions  
of Mexican Sunflower (Dok Bua Thong) are in bloom at Doi 
Mae U Kho, turning the whole mountain glistening yellow. 

Doi Phui Ko 
At an elevation of 1406 m above sea level, this mountaintop 
viewpoint affords an uninterrupted vista of the surrounding 
mountain scenery.

Wat Tor Pae   
An ancient temple believed to have been built by the 
Lawa. It was left abandoned for sometimes and restored 
in 1918.

Mae Ngao National Park  
The park is named after the river flowing through it. There 
are a range of activities here such as trekking, rafting, and 
kayaking. One can also visit a nearby Karen village.

Kiew Lom View Point  
The viewpoint is located in the Huay Nam Dang National 
Park. In the cool season, it can get very cold. It is a good 
spot to watch for sunrise amongst the sea of mist. 

วัดจองคำ (พระอารามหลวง) 
ชาวแม่ฮ่องสอนมักเรียกวัดนี้ว่า วัดจองค�า เป็นวัดแห่งแรกของจังหวัด ถูกสร้างขึ้นในปี 
พ.ศ.2340 ตั้งอยู่ริมหนองจองค�า

Wat Chong Kham Phra Aram Luang 
Often called “Wat Nong Chong Kham” by the locals, this first temple of the province was 
built in 1797. The temple located beside Chong Kham Lake

สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย 
แวะไปเก็บภาพที่เส้นทางประวัติศาสตร์ ถือเป็นประตูไปสู่เมืองปาย โดยสะพานแห่งนี้ถูก
ยกมาจากสะพานนวรัตน์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2516 เพื่อมาแทนสะพานไม้เดิม 
ที่ถูกกระแสน�้าพัดท�าลายไป

Tha Pai Memorial Bridge 
This historic gateway to Pai was once the Nawarat Bridge in Chiang Mai. It was moved 
here in 1973 to replace the original wooden bridge destroyed by flood. 

หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว: บ้านห้วยเสือเฒ่า 
เยี่ยมชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่บ้านห้วยเสือเฒ่า แวดล้อมไปด้วย
ป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิม 

Long Neck Karen Village: Ban Huay Sua Tao  
Experience the tribal lifestyle at Huay Sua Tao Village, which is surrounded by an  
abundant forest.

บ่อน�้าร้อนไทรงาม 
บ่อน�้าร้อนที่ผุดขึ้นตามธรรมชาติ น�้าใสสีเขียวมรกต น�้าอุ่นก�าลังพอดี เหมาะแก่การลงไป
แช่ตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และช่วยกระตุ้นผิวหนัง ท�าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้น 

Sai Ngam Hot Spring 
This emerald green hot spring has a perfect temperature for travelers to for soak away 
their soreness. The warm mineral water will relax your muscles and make your skin glow 
with healthiness.

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต คือการใช้เมืองทั้งเมืองเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยความพยายามที่จะด�ารงวิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิมที่ดีเอาไว้ ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทั้ง 6 ชุมชน โดยยึดหลักการอนุรักษ์พร้อมกับการมีวิถีชีวิตที่ดี

Mae Hong Son Living Museum 
This establishment turns the whole town into a museum by promoting the old ways of 
living together with local communities. There are 6 local communities that are active in 
developing economy while keeping the old customs alive. The aim is to maintain high 
quality of life together with preserving the culture.

ถนนคนเดินปาย 
ถนนคนเดินตอนเย็นมีความคึกคักและความหลากหลายของสินค้า มีทั้งของฝาก โปสการ์ด 
ร้านอาหาร อาหารข้างทาง โฮสเทล ร้านค้าน่ารักๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ข้างทาง สร้างสีสันให้กับ
ถนนสายเล็กๆ ทั้งเส้น 

น�้าตกแม่ยวมหลวง 
น�้าตกขนาดกลาง เกิดจากล�าห้วยไหลลงแม่น�้ายวม น�้าตกไม่สูงมากเต็มไปด้วยโขดหิน
ขนาดใหญ่  สามารถลงเล่นน�้าได้ แวดล้อมไปด้วยป่าอุดมสมบูรณ์

พระธาตุผาผ่า - อนุสาวรีย์ครูบาผาผ่า 
แวะสักการะอนุสาวรีย์ครูบาผาผ่า นักบุญแห่งแม่สะเรียง ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้าง
อนุสาวรีย์และรวบรวมประวัติของครูบาผาผ่าเอาไว้ที่นี่

Pai Walking Street 
Pai Walking Street is a bustling evening market. There are plenty of souvenirs, restaurants, 
hostels, and cute little shops alongside this colorful street.

Mae Yuam Luang Waterfall 
Enjoy a dip in the water at this medium-size waterfall, whose water goes to Mae Yuam 
River. It is surrounded by a well-preserved forest.   

Wat Phra That Pha Pa – Kruba Pha Pa Monument 
Pay respect to and learn about the story of the revered monk “Kruba Pha Pa” at this 
temple.

บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง) 
บ้านรวมไทย ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สูง มีทัศนียภาพสวยงามโดยเฉพาะทะเลสาบในช่วงท่ี
พระอาทิตย์ขึ้นสะท้อนผืนน�้า ผ่านทิวสน มีไอหมอกบางๆ เหนือน�้า สร้างความอบอุ่นและ
ประทับใจแก่ผู้ไปเยือน

Baan Ruam Thai (Pang Oung) 
Baan Ruam Thai is located on a high hillside with beautiful scenery. Reflection of sunrise 
on the misty lake is especially captivating and impressive.

อุทยานแห่งชาติห้วยน�้าดัง 
อุทยานที่มีพื้นที่กว้างขวาง สภาพป่าและธรรมชาติยังสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน�้า มีจุดชมวิวที่
ขึ้นชื่อว่ามีทะเลหมอกสวยงาม เพราะเป็นหมอกที่เกิดขึ้นในหุบเขา ท�าให้เห็นหมอกได้ใน
ตอนเช้าหรือหลังฝนตก ช่วง ปลายฤดูหนาวดอกไม้ก็พร้อมใจกันบานสะพรั่งตระการตา

Huay Nam Dang National Park 
This national park covers a large area of a well-preserved forest. It features a viewpoint 
perfect for observing a sea of mist, especially in the morning or after the rain. At the end 
of the cool season, the park comes alive with wild flowers. 
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