‘โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ –ปาย 2 วัน 1 คืน (รหัส M2)
สะพานเหล็กประวัตศิ าสตร์ - Coffee In Love - บ้ านจีนยูนนาน - วัดนา้ ฮู
อุทยานห้ วยนา้ ดัง –ม่ อนแจ่ ม

วันที่หนึ่ง สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ - Coffee In Love - บ้ านจีนยูนนาน –วัดนา้ ฮู– วัดแม่ เย็น
เช้ า

รถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรื อโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่

11.30 น.

พาท่านมุ่ งสู่ อ าเภอปายและแวะชม สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ Unseen in Thailand ข้ามแม่น้ าปาย ซึ่ งเป็ น
สัญลักษณ์ เมืองปาย สะพานประวัติศาสตร์ ท่าปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่ อพ.ศ. 2485
ขณะที่ญี่ปุ่นเรื องอานาจอยูใ่ นประเทศไทย ทหารญี่ปุ่นใช้อ าเภอปายเป็ นเส้นทางขนส่ งจากเชียงใหม่ไปยัง
พม่ า สะพานแห่ งนี้ เป็ นเส้น ทางล าเลี ย งก าลัง พลและอาวุส สู่ พ ม่ าเช่ น เดี ยวกับ สะพานข้ามแม่ น้ าแควที่
กาญจนบุรี ปั จจุบนั ทรุ ดโทรมมากใช้งานไม่ได้แต่เป็ นสถานที่ถ่ายรู ปที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวสายน้ าปาย (มื้อที่ 1)

13.30 น.

แวะไปดื่มกาแฟอร่ อย ที่ ร้านกาแฟชื่อดัง แทบจะกลายเป็ นสถานที่ "The must" ที่ใครๆ ต้องแวะมาถ่ายรู ป
ไปแล้ว สาหรับป้ายหน้าร้านกาแฟชื่อดังแห่งนี้ นอกจากวิวดีมองเห็นทิวทัศน์เมืองปายอันสวยงามแล้ว ทีเด็ด
ของที่นี่ยงั มีอีกเพียบทั้งกาแฟหอมๆ และเค้กอร่ อยๆ ให้นงั่ ทานกันเพลินๆ แบบ(ปาย)อินเลิฟสมชื่อ (ตาม
อัธยาศัย)

14.30 น.

เดินทางเข้านมัสการ พระอุ่นเมืองที่ วัดน้าฮู “องค์หลวงพ่ออุ่นเมือง” นั้นมีลกั ษณะอันเป็ นคุณสมบัติที่แปลก
กว่าพระพุทสรู ปทัว่ ไป ประการหนึ่งคือ พระเศียรส่วนบนกลวง พระโมฬีสามารถเปิ ดออกได้ และภายในจะ
มีน้ าขังอยู่ โดยน้ าจะซึมออกมาอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งสาเหตุของการที่น้ าซึมขึ้นมานั้น

17.30น.

พาท่านนมัสการชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่ เย็นซึ่ง ตั้งห่างเมืองปาย ไปทางบ้านแม่
เย็น ตัววัดตั้งอยูบ่ นภูเขา ที่สมารถมองเมืองปายได้เกือบทั้งเมืองถือเป็ นจุดชมวิว ที่สวยในยามเย็น ยามพระ
อาทิตย์เปลี่ยนแสงบรรยากาศก่อนพลบค่า ที่ดีทสี่ ุดในเมืองปาย

18.30 น.

(อาหารเย็นตามอัธยาศัยในถนนคนเดิน)พาท่านไปยังช้อปปิ้ งได้ตามอัสยาศัย สองข้างทางมีอาหาร, ขนม
พื้นบ้านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของกินมากมาย ชิมโรตีหลากรสแวะ ร้านมิตรไทย และ ร้าน
สบายดี ซื้อโปสการ์ดและเสื้อน่ารักๆ ตกดึกถ้าใครสนใจจะไปฟังเพลง แนะนาให้ไปที่ ร้านบีบอ๊ บ ซึ่งมี
ดนตรี เล่นสด ร้านฟังเพลงบรรยากาศดีของปาย และของที่ระลึกน่ารักๆ จากนั้นจึงนาท่านเข้าสู่ที่พกั ดื่มด่า
กับบรรยากาศอันงดงาม และสรรมชาติอนั บริ สุทสิ์ของเมืองปาย
( พักบ้ านโชคดีปาย รีสอร์ ท / โรงแรมไดม่ อนเดอปาย หรื อเทียบเท่ า)

วันที่สอง

ปาย – ห้ วยนา้ ดัง – ม่ อนแจ่ ม – ร้ านของฝากวนัสนันท์ - เชียงใหม่

07.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์พร้อมกาแฟหอมกรุ่ นสูดอากาศบริ สุทสิ์ชุ่มปอดพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่
พัก (มื้อที่ 2) ก่อนออกเดินทางสู่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

10.00 น

หลังอาหารแวะชมอุทยานแห่ งชาติห้วยนา้ ดัง มีพน้ื ที่ครอบคลุมท้องที่อาเภอแม่แตง อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ และอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพป่ าและสรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน
เป็ นป่ าต้นน้ าลาสาร มีจุดเด่นทางสรรมชาติ ที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่ มรื่ น
โดยเฉพาะบริ เวณห้วยน้ าดัง ที่มีชื่อว่าทะเลหมอกที่งดงามยิง่ มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย อุทยาน
แห่งชาติห้วยน้ าดังมียอดดอยที่มีสรรมชาติงดงามอีกหลายแห่ง เช่น ดอยช้าง ดอยสามหมื่น

12.30 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

14.30 น.

ขึ้นไปชมวิวบนดอยม่อนแจ่ ม อยูใ่ นศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนองหอย ตาบลแม่แรม อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ การเดินทางไม่ทุลกั ทุเล ใครมีรถพารถมาหย่อนไว้ แล้วเดินสูดบรรยากาศให้ฉ่ าปอด กอดภูเขา สูด
เอากลิ่นดอกไม้กนั ได้เต็มที่ เพราะพื้นที่บน ดอยม่อนแจ่ม ไม่กว้างใหญ่นกั เดินยังไม่ทนั เมื่อยก็ได้สมั ผัส
ทิวทัศน์โดยรอบ เตร็ดเตร่ ทุกมุมแล้วก็นงั่ จิบกาแฟ แชร์ประสบการณ์ สาราญไอเย็นกันแบบเบาๆจุดชมวิว
หลักๆ ของ ดอยม่อนแจ่ม มีอยูส่ องด้าน ด้านหนึ่งเป็ นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็ นไร่
ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพืชพรรณไปตามฤดูกาล

16.00 น.

พาทุกท่านไปยัง โป่ งแยงซิ ปไลน์ และ จังเกิลโคสเตอร์ (Pongyang Zipline & Jungle Coaster) เป็ นสีมปาร์
คแบบสรรมชาติ ที่ จ ะพาเพื่อ นๆ ไปแอดเวนเจอร์ กัน แบบมัน ส์ สุ ดเหวี่ยง ทั้ง Jungle Coaster (รถไฟราง
ไม้) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร, Zip Line 12 สถานี , รถภูเขาม้งสุ ดเอ็กซ์ตรี ม, QuickJump (ดิ่ งลงจากที่
สูง) ไม่ รวมค่าเครื่ องเล่ น

17.00 น.

พาท่านส่งสนามบินเชียงใหม่ / โรงแรม / ขนส่ง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 2-3 ท่ าน (รถเก๋ ง) ราคาท่ านละ 3,990 บาท
อัตราค่าบริการ 5-6 ท่ าน (รถ 6 ที่นั่ง) ราคาท่ านละ 3,750 บาท
อัตราค่าบริการ 7-10 ท่ าน (รถตู้ มีไกด์ ) ราคาท่ านละ 3,500 บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)

อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน
-ค่าที่พกั 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่ าน)
-ค่าสรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรม์

อัตรานี้ไม่ รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินเดินทาง
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณี ขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยสรรมชาติ,ประกันชีวติ ส่วนตัว
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิทสิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจา
เป็ นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทสิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

