
 

 

‘โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ –ปาย 2 วนั 1 คืน (รหัส M2) 

สะพานเหลก็ประวตัศิาสตร์  - Coffee In Love - บ้านจีนยูนนาน - วดัน า้ฮู

อุทยานห้วยน า้ดงั –ม่อนแจ่ม 

  

 

วนัที่หนึ่ง      สะพานเหลก็ประวตัิศาสตร์  - Coffee In Love - บ้านจีนยูนนาน –วดัน า้ฮู– วดัแม่เยน็ 

เช้า รถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือโรงแรมในตวัเมืองเชียงใหม่ 

11.30 น. พาท่านมุ่งสู่อ าเภอปายและแวะชม สะพานเหล็กประวตัิศาสตร์Unseen in Thailand ขา้มแม่น ้ าปาย ซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์เมืองปาย สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึ้นในสมยัสงครามโลกคร้ังที่สอง เม่ือพ.ศ. 2485 
ขณะที่ญี่ปุ่ นเรืองอ านาจอยูใ่นประเทศไทย ทหารญี่ปุ่ นใชอ้  าเภอปายเป็นเส้นทางขนส่งจากเชียงใหม่ไปยงั
พม่า สะพานแห่งน้ีเป็นเส้นทางล าเลียงก าลังพลและอาวุสสู่พม่าเช่นเดียวกับสะพานข้ามแม่น ้ าแควที่
กาญจนบุรี  ปัจจุบนัทรุดโทรมมากใชง้านไม่ไดแ้ต่เป็นสถานที่ถ่ายรูปที่นกัท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดแห่งหน่ึง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ครัวสายน ้ าปาย  (มื้อที่ 1) 

13.30 น. แวะไปด่ืมกาแฟอร่อย ที่ ร้านกาแฟช่ือดงั  แทบจะกลายเป็นสถานที่ "The must" ที่ใครๆ ตอ้งแวะมาถ่ายรูป
ไปแลว้ ส าหรับป้ายหนา้ร้านกาแฟช่ือดงัแห่งน้ี นอกจากววิดีมองเห็นทิวทศัน์เมืองปายอนัสวยงามแลว้ ทีเด็ด
ของที่น่ียงัมีอีกเพยีบทั้งกาแฟหอมๆ และเคก้อร่อยๆ ใหน้ัง่ทานกนัเพลินๆ แบบ(ปาย)อินเลิฟสมช่ือ (ตาม
อัธยาศัย)  

14.30 น.  เดินทางเขา้นมสัการ พระอุ่นเมืองที่ วัดน ้าฮู “องคห์ลวงพอ่อุ่นเมือง” นั้นมีลกัษณะอนัเป็นคุณสมบติัที่แปลก
กวา่พระพทุสรูปทัว่ไป ประการหน่ึงคือ พระเศียรส่วนบนกลวง พระโมฬีสามารถเปิดออกได ้และภายในจะ
มีน ้ าขงัอยู ่โดยน ้ าจะซึมออกมาอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงสาเหตุของการที่น ้ าซึมขึ้นมานั้น  



 

 

 

 

17.30น. พาท่านนมสัการชมพระอาทิตยต์ก และววิเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่เย็นซ่ึง ตั้งห่างเมืองปาย ไปทางบา้นแม่
เยน็ ตวัวดัตั้งอยูบ่นภูเขา ที่สมารถมองเมืองปายไดเ้กือบทั้งเมืองถือเป็นจุดชมววิ ที่สวยในยามเยน็ ยามพระ
อาทิตยเ์ปล่ียนแสงบรรยากาศก่อนพลบค ่า ที่ดีทีสุ่ดในเมืองปาย 

18.30 น. (อาหารเย็นตามอัธยาศัยในถนนคนเดิน)พาท่านไปยงัชอ้ปป้ิงไดต้ามอสัยาศยั สองขา้งทางมีอาหาร, ขนม

พื้นบา้นแวะชมและเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองและของกินมากมาย ชิมโรตีหลากรสแวะ ร้านมิตรไทย และ ร้าน

สบายดี ซ้ือโปสการ์ดและเส้ือน่ารักๆ ตกดึกถา้ใครสนใจจะไปฟังเพลง แนะน าใหไ้ปที่ ร้านบีบอ๊บ ซ่ึงมี

ดนตรีเล่นสด ร้านฟังเพลงบรรยากาศดีของปาย และของที่ระลึกน่ารักๆ  จากนั้นจึงน าท่านเขา้สู่ที่พกั ด่ืมด ่า

กบับรรยากาศอนังดงาม และสรรมชาติอนับริสุทส์ิของเมืองปาย 

( พักบ้านโชคดีปาย รีสอร์ท / โรงแรมไดม่อนเดอปาย  หรือเทียบเท่า) 

 

 

 

 

วนัที่สอง  ปาย – ห้วยน า้ดงั – ม่อนแจ่ม – ร้านของฝากวนัสนันท์ - เชียงใหม่ 

07.00 น. อรุณสวสัด์ิพร้อมกาแฟหอมกรุ่นสูดอากาศบริสุทส์ิชุ่มปอดพร้อมรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของที่

พกั (มื้อที่ 2) ก่อนออกเดินทางสู่อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

10.00 น หลงัอาหารแวะชมอุทยานแห่งชาติห้วยน า้ดัง มีพืน้ที่ครอบคลุมทอ้งที่อ  าเภอแม่แตง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดั

เชียงใหม่ และอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีสภาพป่าและสรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชนัสลบัซบัซอ้น 

เป็นป่าตน้น ้ าล าสาร มีจุดเด่นทางสรรมชาติ ที่สวยงามและจุดชมววิที่สามารถชมบรรยากาศอนัร่มร่ืน 

โดยเฉพาะบริเวณห้วยน ้ าดงั ที่มีช่ือวา่ทะเลหมอกที่งดงามยิง่ มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศไทย อุทยาน

แห่งชาติห้วยน ้ าดงัมียอดดอยที่มีสรรมชาติงดงามอีกหลายแห่ง เช่น ดอยชา้ง ดอยสามหม่ืน 



12.30 น. พกัรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) 

14.30 น. ขึ้นไปชมววิบนดอยม่อนแจ่ม อยูใ่นศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดั

เชียงใหม่ การเดินทางไม่ทุลกัทุเล ใครมีรถพารถมาหยอ่นไว ้แลว้เดินสูดบรรยากาศใหฉ้ ่าปอด กอดภูเขา สูด

เอากล่ินดอกไมก้นัไดเ้ตม็ที่ เพราะพื้นที่บน ดอยม่อนแจ่ม ไม่กวา้งใหญ่นกั เดินยงัไม่ทนัเม่ือยก็ไดส้มัผสั

ทิวทศัน์โดยรอบ เตร็ดเตร่ทุกมุมแลว้ก็นัง่จิบกาแฟ แชร์ประสบการณ์ ส าราญไอเยน็กนัแบบเบาๆจุดชมววิ

หลกัๆ ของ ดอยม่อนแจ่ม มีอยูส่องดา้น ดา้นหน่ึงเป็นทิวเขาสลบักนัไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกดา้นก็จะเป็นไร่

ปลูกพชืต่างๆของโครงการหลวง ซ่ึงจะเปล่ียนพืชพรรณไปตามฤดูกาล 

 

 

 

 

16.00 น. พาทุกท่านไปยงั โป่งแยงซิปไลน์ และ จังเกิลโคสเตอร์ (Pongyang Zipline & Jungle Coaster) เป็นสีมปาร์

คแบบสรรมชาติ ที่จะพาเพื่อนๆ ไปแอดเวนเจอร์กันแบบมันส์สุดเหวี่ยง ทั้ ง Jungle Coaster (รถไฟราง

ไม)้ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร, Zip Line 12 สถานี, รถภูเขามง้สุดเอ็กซ์ตรีม, QuickJump (ด่ิงลงจากที่

สูง) ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น 

17.00 น. พาท่านส่งสนามบินเชียงใหม่ / โรงแรม / ขนส่ง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 2-3 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ  3,990 บาท 

อตัราค่าบริการ 5-6 ท่าน (รถ 6 ที่นั่ง) ราคาท่านละ  3,750 บาท 

อตัราค่าบริการ 7-10 ท่าน (รถตู้ มไีกด์) ราคาท่านละ  3,500 บาท 

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี)   
 



อัตรานีร้วม 

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ ามนั   
-ค่าที่พกั  1 คืน  พกัหอ้งละ 2 ท่าน  (กรณเีศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)  
-ค่าสรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
-ค่าอาหาร 3 ม้ือ ตามที่ระบุในโปรแกรม 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมสรรม ์

 

อัตรานี้ไม่รวม    
                            - ตัว๋เคร่ืองบินเดินทาง 
  -  ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

-  ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ 
-  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ ) 

- ค่าประกนัภยัสรรมชาติ,ประกนัชีวติส่วนตวั 

- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ,มงัสวรัิต,อิสลาม 
*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ขึ้น   ผูบ้ริการขอสงวนสิทส์ิที่จะแกไ้ขสบัเปล่ียนรายการตามความจ า
เป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทส์ิที่มี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 
 


