
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

   

    

 

 

 

 
 
 

 รายละเอยีดการเดนิทาง        ม.ีค.  - ต.ค.63                                        (3วนั2คนื)                                         

วนัแรก     กรงุเทพฯ – เชยีงใหม ่– สะพานปาย– วดันํ �าฮู - หมูบ่า้นสนัตชิล - พระธาตแุมเ่ย็น   

04:30 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ชั �น 3 ประต ู14 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์โดย
มเีจา้หนา้ที�จากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื�องเอกสารและสมัภาระ 

06:05 น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงใหม ่โดยสายการบนินกแอร ์
เที�ยวบนิที� DD 8300    

07.15 น. ถงึเชยีงใหมเ่ปลี�ยนขึ�นรถตูป้รับอากาศ รับประทานอาหาร
เชา้ (1) ออกเดนิทางสู ่อ.ปาย 

11.00 น. นําชม สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย สะพานแหง่นี�ถกู
สรา้งขึ�นในสมัยสงครามโลกครั �งที� 2 โดยกองทหาร
ประเทศญี�ปุ่ น เพื�อใชข้า้มแมนํ่�าปายและลําเลยีงเสบยีง
และอาวธุเขา้ไปยังประเทศพมา่  

12.00 น. ถงึอ.ปายนําทา่นรับประทานอาหารกลางวัน(2)  
ณ รา้นอาหารไชบานา่ปายหลังอาหารใหท้า่นชม COFFEE IN LOVE 
จดุชมววิและถา่ยภาพยอดฮติของเมอืงปาย   

14.00 น. กราบหลวงพอ่อุน่เมอืง พระพทุธรปูศักดิ�สทิธิ� ที�พระเศยีรสว่นบนเปิดปิด
ได ้และมนํี�าขงัอยูต่ลอดที� วดันํ �าฮู 

15.00 น. นําทา่นชมความเป็นอยูแ่ละชมิชาของชาวจนีฮอ้ ณ.หมูบ่า้นสนัตชิล ที�
อพยพเขา้มาอยูใ่นสมัยที�เจยีงไคเช็ค 

16.00 น. กราบสักการะองคพ์ระธาตแุมเ่ย็น เป็นเจดยีท์ี�สรา้งสมัยใดไมป่รากฏ 
ตั �งอยูบ่นเนนิสงูและเมื�อขึ�นไปนมัสการองคพ์ระธาตแุมเ่ย็น จะมองเห็น
ทวิทัศนข์องอําเภอปาย 



17.00 น. นําทา่นเขา้ที�พัก บา้นโชคด ีปาย หรอื เทยีบเทา่ หลังจากนั�น ใหท้า่นไดเ้ดนิ สมัผัสกับเมอืงปา
ยยามคํ�าคนื ที�สดุแสนโรแมน(อสิระอาหารเย็นกับหลากหลายของอรอ่ยบนถนนคนเดนิ)ไดเ้วลา
กลับเขา้ที�พัก พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัท ี�สอง        ปาย – หว้ยนํ�าดงั – วดับา้นเดน่ – มอ่นแจม่  – เชยีงใหม ่

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (3) หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง  
09.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่หว้ยนํ �าดงั ชมความงดงามทะเลหมอกที�ลอยลอ่งอยูใ่นทะเลแหง่ขนุเขาและ

ชมไอหมอกที�เกาะอยูบ่นไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาว จากนั�นออกเดนิทาง    
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ.รา้นอาหาร 
14.00 น. นําชม  วดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน เดมิชื�อวดั “ศรบีญุเรอืง”  เป็นวดัสวยที�สรา้งขึ�นดว้ยศลิป 
  ลา้นนาประยกุตต์ั �งเดน่บนเนนิเตี�ยๆเห็นไดแ้ตไ่กล ภายใตเ้นนินั�นเป็นถํ�าศักสทิธิ� ที�ชาวบา้นนับถอืจงึ 
  เรยีกกันวา่ "วดับา้นเดน่" เป็นวดัที�มคีวามวจิติรงดงามตระการตาดว้ยศลิปสถาปัตยกรรมไทยลา้นนา 

และยังเป็นสถานที� นมสัการพระธาตปุระจําปีเกดิท ั�ง 12 ราศ ีภายในวัดยังม ีอโุบสถ หอไตร 
หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ กฏุไิมส้ักทองทรงลา้นนา ที�สวยงาม  

16.00 น. ชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ทา่มกลางขนุเขาและเมฆหมอก สมัผัสความหนาวเย็น ณ.ดอย
มอ่นแจม่  สถานที�ถา่ยทําละครหลายเรื�อง ถา่ยรปูจดุชมววิยอดฮติแบบพานอรามา่ 360องศาที�มี
ความสวยงามของธรรมชาตทิี�ลงตัว 

17.00 น. เดนิเลน่ แชะ ชมิ ชวิ ถนนนมิมานเหมนิท ์(อสิระอาหารเย็น) หลังอาหารเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก
โรงแรมเอเชยีกรุ๊ป(พูนเพชร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สาม  เชยีงใหม ่– ดอยสเุทพ – บา้นแมกํ่าปอง – กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5) หลังอาหารรถตูร้อรับทา่นออกเดนิทาง 
09.00 น. นําทา่นเดนิทางขึ�นกราบนมัสการสกัการะ วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวหิาร เป็นพระอารามหลวง ตั �งอยู่

บนยอด ดอยสเุทพ เป็นหนึ�งในวดัของจังหวัดเชยีงใหมท่ี�มคีวามสําคัญมากที�สดุ 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(6) ณ.รา้นอาหาร  
14.00น. นําชมหมูบ่า้นเล็กๆที�อยูท่า่นกลางขนุเขาและธรรมชาตทิี�มคีวามอดุมสมบรูณ์ นาม “แมก่าํปอง” ที�จะทําให ้

ทา่นหลงไหลกบับรรยากาศที�เย็นสบาย สมัผัสอากาศที�บรสิทุธิ� ป่าไมแ้ละและนําทา่นหาซื�อของฝากรา้น
วนสันนัท ์หลังจากนั�น เดนิทางหาซื�อของฝากไดเ้วลาเดนิทาง สูส่นามบนิเชยีงใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.10 น. เหนิฟ้าสู ่จ.กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เที�ยวบนิที� DD 8325    
22.20 น. ถงึกรงุเทพฯดว้ยความสขุและความประทับใจ 
 

   
 



อตัราคา่บรกิาร 

 
 
อตัราคา่บรกิารวม   - คา่ตั�วเครื�องบนิไป กลับ กรงุเทพฯ-เชยีงใหม-่กรงุเทพฯ  
            ** สายการบนิที�ใช ้นกแอร ์/แอรเ์อเชยี/ไลออนแอร ์

- คา่รถตูป้รับอากาศ    
- คา่อาหารทกุมื�อตามโปรแกรม        
- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆตามโปรแกรม  
- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)   
- มัคคเุทศก ์(ในกรณีคณะทัวร ์8 ทา่น)  
- นํ�าดื�มวนัละ 1 ขวด     
- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
 

อตัรานี�ไมร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครื�องดื�มมนิบิาร ์ 
- คา่อาหาร เครื�องดื�ม นอกเหนอืรายการ  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
- คา่นํ�าหนักกระเป๋า 10 กก. หรอื 15 กก. 

 
เงื�อนไขการจอง - มดัจํา 5,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็ม
จํานวนแลว้ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั �งสิ�นใหก้ับลกูคา้ เนื�องจากทัวรร์ายการนี�เป็นทัวร์
ราคาพเิศษ 
- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดยจะ
คนืเงนิที�ลกูคา้ไดชํ้าระไวแ้ลว้ทั �งหมด 
 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับ
 ประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นสําคัญ  

 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี�ยว 

วนัท ี� 8-10 / 22-24 ม.ีค.63 
 

วนัท ี� 5-7 / 26-28 เม.ย.63 
 

วนัท ี� 10-12 / 24-26 พ.ค.63 
 

วนัท ี� 07-09 // 21-23 ม.ิย.63 
 

วนัท ี� 12-14 // 19-21 ก.ค.63 
 

วนัท ี� 02-04 // 16-18 ส.ค.63 
 

วนัท ี� 06-08 // 20-22 ก.ย.63 
 

วนัท ี� 04-06 // 18-20 ต.ค.63 

 

7,999 1,500 


