
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
   

    
 
 
 
 

 
 

 รายละเอยีดการเดนิทาง        ม.ีค.  - พ.ค.63                                        (3วนั2คนื)                                                                                                                                
วนัแรก     กรงุเทพฯ – เชยีงใหม ่– สะพานปาย– วดัน า้ฮู - หมูบ่า้นสนัตชิล - พระธาตแุมเ่ย็น   

04:30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ชัน้ 3 ประต ู14 เคาน์เตอร ์สายการบนินกแอร ์โดย

มเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและสมัภาระ 
06:05 น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงใหม ่โดยสายการบนินกแอร ์

เทีย่วบนิที ่DD 8300    
07.15 น. ถงึเชยีงใหมเ่ปลีย่นขึน้รถตูป้รับอากาศ รับประทานอาหาร

เชา้ (1) ออกเดนิทางสู ่อ.ปาย 

11.00 น. นําชม สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย สะพานแหง่นี้ถกู
สรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหาร

ประเทศญีปุ่่ น เพือ่ใชข้า้มแมน้ํ่าปายและลําเลยีงเสบยีง
และอาวธุเขา้ไปยังประเทศพมา่  

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

14.00 น. กราบหลวงพอ่อุน่เมอืง พระพทุธรปูศักดิส์ทิธิ ์ทีพ่ระเศยีรสว่นบนเปิดปิด
ได ้และมน้ํีาขังอยูต่ลอดที ่วดัน า้ฮ ู

15.00 น. นําทา่นชมความเป็นอยูแ่ละชมิชาของชาวจนีฮอ้ ณ.หมูบ่า้นสนัตชิล ที่
อพยพเขา้มาอยูใ่นสมัยทีเ่จยีงไคเชค็ 



16.00 น. กราบสกัการะองคพ์ระธาตแุมเ่ย็น เป็นเจดยีท์ีส่รา้งสมัยใดไมป่รากฏ ตัง้อยูบ่นเนนิสงูและเมือ่ขึน้
ไปนมัสการองคพ์ระธาตแุมเ่ย็น จะมองเห็นทวิทัศน์ของอําเภอปาย 

17.00 น. นําทา่นเขา้ทีพั่ก บา้นโชคด ีปาย หรอื เทยีบเทา่ หลังจากนัน้ ใหท้า่นไดเ้ดนิ สมัผัสกับเมอืงปา
ยยามคํ่าคนื ทีส่ดุแสนโรแมน(อสิระอาหารเย็นกับหลากหลายของอรอ่ยบนถนนคนเดนิ)ไดเ้วลา

กลับเขา้ทีพั่ก พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง        ปาย – หว้ยน า้ดงั – วดับา้นเดน่ – มอ่นแจม่  – เชยีงใหม ่

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (3) หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง  
09.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่หว้ยน า้ดงั ชมความงดงามทะเลหมอกทีล่อยลอ่งอยูใ่นทะเลแหง่ขนุเขาและ

ชมไอหมอกทีเ่กาะอยูบ่นไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาว จากนัน้ออกเดนิทาง    

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ.รา้นอาหาร 
14.00 น. นําชม  วดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน เดมิชือ่วัด “ศรบีญุเรอืง”  เป็นวัดสวยทีส่รา้งขึน้ดว้ยศลิป 

  ลา้นนาประยกุตต์ัง้เดน่บนเนนิเตีย้ๆเห็นไดแ้ตไ่กล ภายใตเ้นนินัน้เป็นถ้ําศักสทิธิ ์ทีช่าวบา้นนับถอืจงึ 
  เรยีกกันวา่ "วัดบา้นเดน่" เป็นวัดทีม่คีวามวจิติรงดงามตระการตาดว้ยศลิปสถาปัตยกรรมไทยลา้นนา 

และยังเป็นสถานที ่นมสัการพระธาตปุระจ าปีเกดิท ัง้ 12 ราศ ีภายในวัดยังม ีอโุบสถ หอไตร 

หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ กฏุไิมส้กัทองทรงลา้นนา ทีส่วยงาม  
16.00 น. ชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ทา่มกลางขนุเขาและเมฆหมอก สมัผัสความหนาวเย็น ณ.ดอย

มอ่นแจม่  สถานทีถ่า่ยทําละครหลายเรือ่ง ถา่ยรปูจดุชมววิยอดฮติแบบพานอรามา่ 360องศาทีม่ี
ความสวยงามของธรรมชาตทิีล่งตัว 

17.00 น. เดนิเลน่ แชะ ชมิ ชวิ ถนนนมิมานเหมนิท ์(อสิระอาหารเย็น) หลังอาหารเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก
โรงแรมเอเชยีกรุ๊ป(พนูเพชร) 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

วนัทีส่าม  เชยีงใหม ่– ดอยสเุทพ – บา้นแมก่ าปอง – กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5) หลงัอาหารรถตูร้อรับทา่นออกเดนิทาง 
09.00 น. นําทา่นเดนิทางขึน้กราบนมัสการสกัการะ วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวหิาร เป็นพระอารามหลวง ตัง้อยู่

บนยอด ดอยสเุทพ เป็นหนึง่ในวัดของจังหวัดเชยีงใหมท่ีม่คีวามสาํคญัมากทีส่ดุ 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(6) ณ.รา้นอาหาร  
14.00น. นําชมหมู่บา้นเล็กๆทีอ่ยู่ทา่นกลางขนุเขาและธรรมชาตทิีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ นาม “แมก่ าปอง” ทีจ่ะทําให ้

ทา่นหลงไหลกบับรรยากาศทีเ่ย็นสบาย สมัผัสอากาศทีบ่รสิทุธิ ์ป่าไมแ้ละและนําทา่นหาซือ้ของฝากรา้น

วนสันนัท ์หลังจากนัน้ เดนิทางหาซือ้ของฝากไดเ้วลาเดนิทาง สูส่นามบนิเชยีงใหม ่
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

21.10 น. เหนิฟ้าสู ่จ.กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD 8325    
22.20 น. ถงึกรงุเทพฯดว้ยความสขุและความประทับใจ 
 

   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88


 
อตัราคา่บรกิาร 

 
 
อตัราคา่บรกิารวม   -  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป กลับ กรงุเทพฯ-เชยีงใหม-่กรงุเทพฯ  

            ** สายการบนิทีใ่ช ้นกแอร ์/แอรเ์อเชยี/ไลออนแอร ์
- คา่รถตูป้รับอากาศ    

- คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม        
- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามโปรแกรม  

- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)   
- มัคคเุทศก ์(ในกรณีคณะทัวร ์8 ทา่น)  
- น้ําดืม่วันละ 1 ขวด     

- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
 

อตัรานีไ้มร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 
- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการ  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
                      - คา่น้ําหนักกระเป๋า 10 หรอื 15 โล 
 

เง ือ่นไขการจอง -  มดัจ า 5,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 
- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็ม

จํานวนแลว้ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้ับลกูคา้ เนื่องจากทัวรร์ายการนี้เป็นทัวร์
ราคาพเิศษ 

- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนี้โดยจะ
คนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับ
 ประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสําคัญ  

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
***กรณีทีลู่กคา้ยกเลกิการเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิไดทุ้กกรณี*** 

 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่8-10 / 22-24 ม.ีค.63 

 
วนัที ่5-7 / 26-28 เม.ย.63 

 
วนัที ่10-12 / 24-26 พ.ค.63 

 
 

9,500 1,500 


