
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 
 

 
รายละเอยีดการเดนิทาง        ม.ีค. - พ.ค. 63  PHD-PK10 

 

วนัแรก         รบัที�เชยีงใหม ่– ดอยอนิทนนท–์ พระธาตจุอมทอง – ผาชอ่   

07.00 น. เจา้หนา้ที�ทําการตอ้นรับคณะที�จดุนัดพบ ณ เชยีงใหม ่เปลี�ยนขึ�นรถตูป้รับอากาศ รับประทาน
อาหารเชา้ (1) ออกเดนิทางสูด่อยอนิทนนท ์

10.00น.  ถงึบรเิวณ ยอดดอยอนิทนนท ์ซึ�งเป็นที�ตั �งของสถานีเรดาห ์ 
  ของกองทพัอากาศไทยและเป็นที�ประดษิฐาน  
  สถูปเจา้อนิทรวชิยานนท ์เจา้เมอืงเชยีงใหมอ่งคส์ดุทา้ย  
  เดนิสู ่เสน้ทางธรรมชาตดิอยอา่งกา ชมดอกกหุลาบพันปี  
  และขา้วตอกฤๅษี มอสที�ใหญท่ี�สดุในประเทศไทย หลังจาก 
  นั�นนําทา่น นมสัการพระมหาธาตนุภเมทนดีล โดยสรา้ง 
  ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  
  และ พระมหาธาตนุภพลภมูสิริ ิโดยสรา้งถวายพระบาท 
  สมเด็จพระบรมราชนินีาถเนื�องในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  
12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั (2)ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารนําทา่นชมความสวยงามของ

นํ �าตกวชริธาร หลังจากนั�นนําทา่นสูจ่ดุชมววิ ก ิ�วแมป่าน 
14.00น.  นําทา่นไหว ้พระธาต ุณ.วดัพระธาตุศรจีอมทองวรวหิาร ตามประวตัสินันษิฐานวา่ เป็นวัดที�

สรา้งขึ�นในราว พทุธศตวรรษที� 20 แต่จากลกัษณะทางศลิปกรรมของสิ�งกอ่สรา้งต่าง ๆ ภายใน
วัด ปรากฏเป็นลักษณะของศลิปกรรม ในสมยัหลัง พุทธศตวรรษที� 24 เป็นวัดประจําปีเกดิ ปีชวด 

16.00น. นําทา่นสัมผัสแกรนแคนยอ่นเมอืงไทยใน ผาชอ่ เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาตทิี�เกดิจากการกัด
เซาะของ ลมฝนจนทําใหแ้ผ่นดนิที�เชื�อกันว่าเมื�อหลายรอ้ยหรอืพันปีก่อนบรเิวณแห่งนี�เคยเป็น
ทางเดนิของแมนํ่�าปิง ซึ�งสังเกตไดจ้ากกอ้นกรวดหนิ กลมมนกระจัดกระจายอยูใ่นเนื�อดนิจํานวน
มาก จนกระทั�งแมนํ่�าปิงไดเ้ปลี�ยนสายยา้ยทศิไหลผ่านไปที�อื�น 

 



 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
18.00 น. นําทา่นเขา้ที�พัก โรงแรมพนูเพชร หรอื เทยีบเทา่ หลังจากนั�น บรกิารอาหารเย็น (3)  

ณ.หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 

วนัท ี�สอง        เชยีงใหม ่– ปาย – สะพานปาย – วดันํ �าฮ ู– หมูบ่า้นสนัตชิล – พระธาตแมเ่ย็น 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(4) หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง  
11.00 น. นําชม สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย สะพานแหง่นี�ถกูสรา้งขึ�นในสมัยสงครามโลกครั�งที� 2 โดย

กองทหารประเทศญี�ปุ่ น เพื�อใชข้า้มแมนํ่�าปายและลําเลยีงเสบยีงและอาวธุเขา้ไปยังประเทศพมา่  
12.00 น. ถงึอ.ปายนําทา่นรับประทานอาหารกลางวัน(5)  

ณ รา้นอาหารไชบานา่ปายหลังอาหารใหท้า่นชม COFFEE IN LOVE จดุชมววิและถา่ยภาพ
ยอดฮติของเมอืงปาย นําทา่นกราบ หลวงพอ่อุน่เมอืง พระพทุธรูปศักดิ�สทิธิ� ที�พระเศยีรสว่นบน
เปิดปิดได ้และมนํี�าขังอยูต่ลอดที� วดันํ �าฮู หลงัจากน ั�นนําทา่นชมความเป็นอยูแ่ละชมิชาของ
ชาวจนีฮอ้ ณ.หมูบ่า้นสนัตชิล ที�อพยพเขา้มาอยูใ่นสมยัที�เจยีงไคเชค็ 

16.00 น. กราบสกัการะองค ์พระธาตแุมเ่ย็น เป็นเจดยีท์ี�สรา้งสมัยใดไมป่รากฏ ตั �งอยูบ่นเนนิสงูและเมื�อ
ขึ�นไปนมสัการองคพ์ระธาตแุมเ่ยน็ จะมองเห็นทวิทศันข์องอําเภอปาย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี�สาม        ปาย – หว้ยนํ�าดงั – วดับา้นเดน่ – มอ่นแจม่ – สวนเอเดน – เชยีงใหม ่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (6) หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง  
09.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่หว้ยนํ �าดงั ชมความงดงามทะเลหมอกที�ลอยลอ่งอยูใ่นทะเลแหง่ขนุเขาและ

ชมไอหมอกที�เกาะอยูบ่นไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาว จากนั�นออกเดนิทาง    
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(7) ณ.รา้นอาหาร 
14.00 น. นําชม  วดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน เดมิชื�อวัด “ศรบีญุเรอืง”  เป็นวัดสวยที�สรา้งขึ�นดว้ยศลิป 
  ลา้นนาประยกุตต์ั �งเดน่บนเนนิเตี�ยๆเห็นไดแ้ตไ่กล ภายใตเ้นนินั�นเป็นถํ�าศักสทิธิ� ที�ชาวบา้นนับถอืจงึ 
  เรยีกกันวา่ "วัดบา้นเดน่" เป็นวัดที�มคีวามวจิติรงดงามตระการตาดว้ยศลิปสถาปัตยกรรมไทยลา้นนา 

และยงัเป็นสถานที� นมสัการพระธาตปุระจําปีเกดิท ั�ง 12 ราศ ีภายในวดัยังม ีอโุบสถ หอไตร 
หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ กฏุไิมส้ักทองทรงลา้นนา ที�สวยงาม  

16.00 น. ชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ทา่มกลางขนุเขาและเมฆหมอก สมัผัสความหนาวเย็น  
 ณ.ดอยมอ่นแจม่  สถานที�ถา่ยทําละครหลายเรื�อง ถา่ยรูปจดุชมววิยอดฮติแบบพานอรามา่ 360

องศาที�มคีวามสวยงามของธรรมชาตทิี�ลงตวั 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(8) ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารเดนิทางสูส่นามบนิ 



.........น. ไดเ้วลาอนัเหมาะสม นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเชยีงใหม ่/ ทา่รถ บขส. เชยีงใหม ่โดยสวัสดิ
  ภาพพรอ้มทั �งรอยยิ�มและความประทบัใจ 
 

   
อตัราคา่บรกิาร 

 
 (โปรแกรมอาจปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม) 

 
- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 คน ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดยจะคนืเงนิที�ลกูคา้ไดชํ้าระไวแ้ลว้

ทั �งหมด 

    
อตัราคา่บรกิารวม    

- คา่รถตูป้รบัอากาศ    
- คา่อาหารทกุมื�อตามโปรแกรม        
- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆตามโปรแกรม  
- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)   
- ไดรเ์วอรไ์กด ์     
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
 

อตัรานี�ไมร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัต่าง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครื�องดื�มมนิบิาร ์ 
- คา่อาหาร เครื�องดื�ม นอกเหนือรายการ , คา่เดนิทางไป-กลับ  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
 

เงื�อนไขการจอง   
- มดัจํา 3,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 
- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมดัจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวนแลว้ ทางบรษัิท ขอ
สงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั�งสิ�นใหก้ับลกูคา้ เนื�องจากทวัรร์ายการนี�เป็นทวัรร์าคาพเิศษ 
- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 ทา่น บรษัิท ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดยจะคนืเงนิที�ลกูคา้ไดชํ้าระ
ไวแ้ลว้ทั �งหมด 

 
 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
 ประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสําคัญ  

 
                                        ** จองกอ่นลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นเดนิทาง ** 
                                         
 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเด ี�ยว 
วนัที� 6-8/20-22/27-29 ม.ีค.63 
 
วนัที�3-5/17-19/24-26 เม.ย.63 

 

วนัที� 8-10/22-24 พ.ค.63 
 

        5,999        1,500 


