ทัวร์ เชียงใหม่ อินทนนท์ ปาย 3 วัน 2 คืน (รหัส C7-64)
ดอยอินทนนท์ – นา้ ตกสิ ริภูมิ – เจดีย์นภเมทนีดล – สะพานประวัติศาสตร์ ปาย
บ้ านจีนยูนนาน –วัดนา้ ฮู – วัดแม่ เย็น – อุทยานแห่ งชาติห้วยนา้ ดัง – ม่ อนแจ่ ม

วันแรก : นา้ ตกสิริภูมิ – โครงการหลวงอินทนนท์ - เจดีย์นภเมทนีดล – ไนท์ บาร์ ซาร์
เช้ า
10.00 น.

12.30 น.
13.30 น.

รับสมาชิกที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรื อ จุดนัดพบในตัวเมืองเชียงใหม่
นาทุกท่านชม น้าตกสิ ริภูมิ เป็ นน้ าตกคู่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันเป็ นทางยาวสวยงามมาก เดิมเรี ยกว่า เลาลึ
ตามชื่อของหมู่บา้ นม้ง ซึ่งอาศัย อยูใ่ กล้ ๆ น้ าตก ภายหลังเปลี่ยนชื่อตามพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปั จจุบนั น้ าตกสิริภูมิ มีการจัดภูมิทศั น์ สวนหลวงสิ ริภูมิ อยู่
ภายใต้การดาเนินงานของศูนย์พฒั นาโครงการหลวงอินทนนท์ จากนั้นนาท่านเดินทางถึง โครงการหลวงอิน
ทนนท์ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2522 ตามพระราชประสงค์ของในหลวง เพือ่ ช่วยเหลือชาวเขาด้วยการปลูก
พืชเมืองหนาว เพือ่ ขายเป็ นรายได้ทดแทนการปลูกผิน่ ที่นี่จึงมีงานวิจยั งานขยายพันธุพ์ ชื งานผลิต ด้านในก็
จะมีแปลงทดลองปลูก มีโรงเรื อนรวบรวมพันธุ์พชื ร้านจาหน่ายสินค้า ร้านอาหาร แล้วยังมีที่พกั เปิ ด
ให้บริ การอีกด้วย
พาทุกท่านพักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
พาทุกท่านออกเดินทางถึงยอดดอยอินทนนท์ เป็ นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดสิ้ นสุ ด
ของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็ นที่ต้งั สถานี เรดาร์ของกองทัพอากาศไทย
และเป็ นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย มีพ้นื ที่ครอบคลุมอยูใ่ นท้องที่
อาเภอดอยหล่อ อาเภอจอมทองและอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้ อที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร
หรื อ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้ว ยภูเขาสู งสลับ ซับ ซ้อ น มี ด อยอิ น ทนนท์ซ่ ึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของเทื อ กเขา

16.30 น.

18.00 น.

19.00 น.

หิ ม าลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่ า เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยสภาพภูมิ ประเทศ
ทัว่ ไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุด สู งจาก ระดับน้ าทะเล 2,565
เมตร ยอดเขาที่มีระดับสู งรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สู งจากระดับน้ าทะเล 2,330 เมตร ป่ าอินทนนท์น้ ี
เป็ นแหล่งกาเนิดของต้นน้ าแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็ นส่วนหนึ่งของ
ต้น น้ าแม่ ปิ งที่ ให้ พ ลังงานไฟฟ้ าที่ เขื่ อ นภู มิ พ ล มี เอกลัก ษณ์ ท างธรรมชาติ ที่ ส วยงาม เช่ น น้ าตกต่ าง ๆ
โดยเฉพาะ “น้ าตกแม่ยะ” ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศใกล้กนั นั้นท่านสามารถเยีย่ มชมความงดงามของ
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องค์สีน้ าตาล ประดิษฐานอยูบ่ นที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กบั
“พระมหาธาตุเจดียน์ ภพลภูมิ สิริ”องค์สีม่วงอมชมพู ตั้งอยูบ่ นกิโลเมตรที่ ๔๑.๕ ทางด้านซ้ายมือ สร้างขึ้น
โดยกองทัพอากาศร่ วมกับพสกนิ กรชาวไทย โดยพระมหาธาตุเจดียน์ ภเมทนีดล สร้างถวาย “พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว”เนื่ องในวโรกาสทรงเจริ ญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ และพระมหาธาตุ
เจดีย์นภพลภู มิสิริ สร้างถวาย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีน าถ”เนื่ อ งในวโรกาสทรงเจริ ญ พระ
ชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕เป็ นเวลากว่า ๒๐ ปี แล้ว ที่พระมหาสถูปเจดียอ์ นั ยิง่ ใหญ่เพียงฟ้า
จดดินองค์น้ ี ได้ประดิษฐานอย่างสง่างาม เป็ นที่เคารพสักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์ นา
ท่านแวะถ่ายรู ปที่น้ าตกแม่ยะ
ใกล้กนั นั้นท่านสามารถแวะเยีย่ มชมตลาดม้ ง ณ อุทยานแหง่ชาติดอนอินทนนท์ ที่นี่เป็ นเหมือนร้านค้าชุมชน
ที่นาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผักผลไม้ ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเสื้อผ้า ต่าง ๆ
นานา มาวางขายราคาก็เท่า ๆ กัน แล้วแต่วา่ จะต่อรองราคาได้มากน้อยแค่ไหน
พาทุกท่านเดินทางถึงไนท์ บาร์ ซาร์ เชียงใหม่ หรื อคนเมืองเชียงใหม่เรี ยกสั้นๆ ว่า ไนท์บาซาร์ แหล่งตลาด
นัดของยอดนักช้อปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นชาวต่างประเทศตลาดนัดแห่ งนี้อยูใ่ จกลางเมืองเชียงใหม่ มีของขาย
หลากหลายผลิตภัณฑ์ตลอดสองข้างทางบนถนนช้างคลาน สินค้าทั้งพื้นเมือง เสื้อผ้า เครื่ องเงิน รองเท้า ผ้า
กระเป๋ าเดินทาง ของที่ระลึกไปจนถึงของก็อปมีให้เห็นเต็มไปหมด ทุกท่านจะเข้าไปเดินชม เดินช้อป หรื อ
หาของกิน (อาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พาทุกท่านกลับสู่ที่พกั ด้วยความปลอดภัยที่โรงแรมระดับ 3 ดาวในตัวเมืองเชียงใหม่พร้อมความประทับใจ
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว)

วันที่สอง : สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ ปาย - Coffee In Love - บ้ านจีนยูนนาน –วัดนา้ ฮู– วัดแม่ เย็น
08.00น.
11.30 น.

12.00 น.
13.30 น.

14.30 น.

17.30น.

18.30 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่ 2) พร้อม Check out ออกจากที่พกั
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 พลและอาวุธ สู่ พ ม่ าเช่ น เดี ยวกับ สะพานข้ามแม่ น้ าแควที่
กาญจนบุรี ปั จจุบนั ทรุ ดโทรมมากใช้งานไม่ได้แต่เป็ นสถานที่ถ่ายรู ปที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวสายน้ าปาย (มื้อที่ 3)
แวะไปดื่มกาแฟอร่ อย ที่ ร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In love แทบจะกลายเป็ นสถานที่ "The must" ที่ใครๆ ต้อง
แวะมาถ่ ายรู ปไปแล้ว สาหรับป้ ายหน้าร้านกาแฟชื่ อ ดังแห่ งนี้ นอกจากวิวดี มองเห็ นทิวทัศน์เมือ งปายอัน
สวยงามแล้ว ทีเด็ดของที่นี่ยงั มีอีกเพียบทั้งกาแฟหอมๆ และเค้กอร่ อยๆ ให้นั่งทานกันเพลินๆ แบบ(ปาย)อิน
เลิฟสมชื่อ (ตามอัธยาศัย)
เดินทางเข้านมัสการ พระอุ่นเมืองที่ วัดน้าฮู “องค์หลวงพ่ออุ่นเมือง” นั้นมีลกั ษณะอันเป็ นคุณสมบัติที่แปลก
กว่าพระพุทธรู ปทัว่ ไป ประการหนึ่งคือ พระเศียรส่วนบนกลวง พระโมฬีสามารถเปิ ดออกได้ และภายในจะ
มีน้ าขังอยู่ โดยน้ าจะซึ มออกมาอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งสาเหตุของการที่น้ าซึ มขึ้นมานั้น ไม่มีใครทราบแน่ ชดั แต่
เมื่อสอบถามกับทางวัดแล้ว มีผสู ้ ันนิ ษฐานว่าอาจเกิดจากวัสดุที่ใช้ทาพระพุทธรู ปก็เป็ นได้ จากนั้นพาท่าน
เที่ยวชมหมู่บ้านรักไทยชุมชนจีนยูนาน
พาท่านนมัสการชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่ เย็นซึ่ง ตั้งห่างเมืองปาย ไปทางบ้านแม่
เย็น ตัววัดตั้งอยูบ่ นภูเขา ที่สมารถมองเมืองปายได้เกือบทั้งเมืองถือเป็ นจุดชมวิว ที่สวยในยามเย็น ยามพระ
อาทิตย์เปลี่ยนแสงบรรยากาศก่อนพลบค่า ที่ดีทสี่ ุดในเมืองปาย
(อาหารเย็นตามอัธยาศัยในถนนคนเดิน ) พาท่านไปยัง ถนนคนเดินปาย ช้อปปิ้ งได้ตามอัธยาศัย สองข้าง
ทางมีอาหาร, ขนมพื้นบ้านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของกินมากมาย ชิมโรตีหลากรสแวะ ร้าน
มิตรไทย และ ร้านสบายดี ซื้ อโปสการ์ดและเสื้ อ น่ ารักๆ ตกดึกถ้าใครสนใจจะไปฟั งเพลง แนะนาให้ไปที่
ร้านบีบ๊อบ ซึ่ งมีดนตรี เล่นสด ร้านฟั งเพลงบรรยากาศดีของปาย และของที่ระลึ กน่ ารักๆ มากมายจนกระทัง่
ได้เวลาอันสมควรกลับโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย ดื่มด่ากับธรรมชาติอนั แสนบริ สุทธิ์
( พักบ้ านโชคดีปาย รีสอร์ ท หรื อเทียบเท่ า)

วันที่สาม : ปาย-อุทยานแห่ งชาติห้วยน้าดัง-ม่ อนแจ่ ม-วนัสนันท์ -สนามบินเชียงใหม่
07.00 น.
10.00 น

12.30 น.
14.30 น.

17.00 น.
18.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์พร้อมกาแฟหอมกรุ่ นสูดอากาศบริ สุทธิ์ชุ่มปอดพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่
พัก (มื้อที่ 4) ก่อนออกเดินทางสู่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หลังอาหารแวะชมอุทยานแห่ งชาติห้วยนา้ ดัง มีสภาพป่ าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน
เป็ นป่ าต้นน้ าลาธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติ ที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่ มรื่ น
โดยเฉพาะบริ เวณห้วยน้ าดัง ที่มีชื่อว่าทะเลหมอกที่งดงามยิง่ มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย อุทยาน
แห่งชาติห้วยน้ าดังมียอดดอยที่มีธรรมชาติงดงามอีกหลายแห่ง เช่น ดอยช้าง ดอยสามหมื่น
พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)
พาท่านเที่ยวชม ม่ อนแจ่ ม มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ โดยรอบ
มองเห็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็ นไร่ ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง บนยอด
ม่อนแจ่มมีพ้นื ที่ ไม่มากนัก สามารถเดินได้จนทัว่ ได้อย่างสบาย พร้อมชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ไร่
ดอกลมหนาว,สกายวอล์คม่อนแจ่ม (รวมค่าเข้ าชมแล้ ว) (กรณีลูกค้าต้ องการเล่ นรถแม้ ว บริเวณม่ อนแจ่ ม มี
บริการรถแม้ ว คันละ80บาท ไม่ รวมในแพ็คเกจ)
พาท่านกลับสู่ตวั เมืองเชียงใหม่แวะไปซื้อของฝากเมืองเหนือที่ร้านวนัสนันท์ มีของให้เลือกซื้อเลือกฝากกัน
ละลานตาทางร้านจะใส่ของให้อย่างดีสะดวกและที่ร้านเข้าแพ็คใส่กล่องให้อย่างสวย มีที่ถือให้เสร็จเลย
พาท่านส่งสนามบินเชียงใหม่ / โรงแรม / ขนส่ง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 2-3 ท่ าน (รถเก๋ งไม่ มไี กด์ ) ราคาท่ านละ 5,990 บาท
อัตราค่าบริการ 4-5 ท่ าน (รถ 6 ที่นั่งไม่ มไี กด์ ) ราคาท่ านละ 5,500 บาท
อัตราค่าบริการ 6-9 ท่ าน (รถตู้พร้ อมไกด์ ) ราคาท่ านละ 4,990 บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)

ที่พกั คืนที่ 1ที่พกั ระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม สามารถเลือกที่พกั ได้ดังนี้
โรงแรมฮอลิเดย์การ์ เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ ภูคา
ที่พกั ระดับ 4 ดาว มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้ อยู่กบั วันที่และช่ วงที่เข้ าพัก)
โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ววิ /โรงแรมฮอลิเดย์อนิ น์ /โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
ที่พกั คืนที่ 2 ในตัวเมืองปายที่พกั ระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม สามารถเลือกได้ดงั นี้
บ้ านโชคดีปาย รีสอร์ ท / โรงแรมไดมอนเดอปายรีสอร์ ท
ที่พกั ระดับ 4 ดาว มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม (กรุ ณาโทรเช็ คราคา ราคาขึน้ อยู่กบั วันที่และช่ วงที่เข้ าพัก)
ปายดูซี่รีสอร์ ท / ปายในฝันรีสอร์ ท
อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน
-ค่าที่พกั 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่ าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่ รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินเดินทาง
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณี ขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวติ ส่วนตัว
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจา
เป็ นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

ที่พกั : โรงแรมฮอลิเดย์ การ์ เด้น เชียงใหม่

ที่พกั : บ้ านโชคดีปาย รีสอร์ ท ระดับ 3 ดาว

