
 
 
 
 
 
 
 

ทัวร์เชียงใหม่ อนิทนนท์ ปาย 3 วนั 2 คืน (รหัส C7-64)  
ดอยอนิทนนท์ – น า้ตกสิริภูมิ – เจดีย์นภเมทนีดล – สะพานประวัติศาสตร์ปาย  
บ้านจีนยูนนาน –วัดน า้ฮู – วัดแม่เย็น – อุทยานแห่งชาติห้วยน า้ดัง – ม่อนแจ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก : น า้ตกสิริภูมิ – โครงการหลวงอนิทนนท์ - เจดย์ีนภเมทนีดล – ไนท์บาร์ซาร์ 
เช้า รับสมาชิกที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือ จุดนดัพบในตวัเมืองเชียงใหม่  
10.00 น.             น าทุกท่านชม น ้าตกสิริภูมิ เป็นน ้ าตกคู่ไหลลงมาจากหนา้ผาสูงชนัเป็นทางยาวสวยงามมาก เดิมเรียกวา่ เลาลึ 

ตามช่ือของหมู่บา้นมง้ ซ่ึงอาศยั อยูใ่กล ้ๆ น ้ าตก ภายหลงัเปล่ียนช่ือตามพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปัจจุบนั น ้ าตกสิริภูมิ มีการจดัภูมิทศัน์ สวนหลวงสิริภูมิ อยู่
ภายใตก้ารด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงอินทนนท ์จากนั้นน าท่านเดินทางถึง โครงการหลวงอิน
ทนนท์ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2522 ตามพระราชประสงคข์องในหลวง เพือ่ช่วยเหลือชาวเขาดว้ยการปลูก
พชืเมืองหนาว เพือ่ขายเป็นรายไดท้ดแทนการปลูกผิน่ ที่น่ีจึงมีงานวจิยั งานขยายพนัธุพ์ชื งานผลิต ดา้นในก็
จะมีแปลงทดลองปลูก มีโรงเรือนรวบรวมพนัธุ์พชื ร้านจ าหน่ายสินคา้ ร้านอาหาร แลว้ยงัมีที่พกัเปิด
ใหบ้ริการอีกดว้ย 

12.30 น.  พาทุกท่านพกัรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 1) 
13.30 น. พาทุกท่านออกเดินทางถึงยอดดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดส้ินสุด

ของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเยน็ตลอดปี เป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ของกองทพัอากาศไทย
และเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจา้อินทวิชยานนท ์เจา้เมืองเชียงใหม่องคสุ์ดทา้ย มีพื้นที่ครอบคลุมอยูใ่นทอ้งที่
อ  าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขา



หิมาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยสภาพภูมิประเทศ
ทัว่ไปประกอบดว้ยภูเขาสลบัซับซ้อน มีดอยอินทนนทเ์ป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจาก ระดบัน ้ าทะเล 2,565 
เมตร ยอดเขาที่มีระดบัสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดบัน ้ าทะเล 2,330 เมตร ป่าอินทนนท์น้ี
เป็นแหล่งก าเนิดของตน้น ้ าแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้น ้ าแม่ปิงที่ ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น ้ าตกต่าง ๆ 
โดยเฉพาะ “น ้ าตกแม่ยะ” ที่ไดช่ื้อวา่สวยที่สุดของประเทศใกลก้นันั้นท่านสามารถเยีย่มชมความงดงามของ 
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องคสี์น ้ าตาล ประดิษฐานอยูบ่นที่สูงสุดในพระราชอาณาจกัรไทย เคียงคู่กบั 
“พระมหาธาตุเจดียน์ภพลภูมิสิริ”องคสี์ม่วงอมชมพู ตั้งอยูบ่นกิโลเมตรที่ ๔๑.๕ ทางดา้นซ้ายมือ สร้างขึ้น
โดยกองทพัอากาศร่วมกบัพสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล สร้างถวาย “พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัว”เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๐ และพระมหาธาตุ
เจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวาย “สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ”เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ ๕ รอบเม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๕เป็นเวลากวา่ ๒๐ ปีแลว้ ที่พระมหาสถูปเจดียอ์นัยิง่ใหญ่เพียงฟ้า
จดดินองค์น้ี ได้ประดิษฐานอยา่งสง่างาม เป็นที่เคารพสักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท ์น า
ท่านแวะถ่ายรูปที่น ้ าตกแม่ยะ 

16.30 น. ใกลก้นันั้นท่านสามารถแวะเยีย่มชมตลาดม้ง ณ อุทยานแหง่ชาติดอนอินทนนท ์ที่น่ีเป็นเหมือนร้านคา้ชุมชน
ที่น าผลิตภณัฑท์างการเกษตรทั้งผกัผลไม ้ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเส้ือผา้ ต่าง ๆ 
นานา มาวางขายราคาก็เท่า ๆ กนั แลว้แต่วา่จะต่อรองราคาไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 

18.00 น.               พาทุกท่านเดินทางถึงไนท์บาร์ซาร์เชียงใหม่ หรือคนเมืองเชียงใหม่เรียกสั้นๆ ว่า ไนทบ์าซาร์ แหล่งตลาด 
                              นดัของยอดนกัชอ้ปซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศตลาดนดัแห่งน้ีอยูใ่จกลางเมืองเชียงใหม่ มีของขาย 
                              หลากหลายผลิตภณัฑต์ลอดสองขา้งทางบนถนนชา้งคลาน สินคา้ทั้งพื้นเมือง เส้ือผา้ เคร่ืองเงิน รองเทา้ ผา้  
                              กระเป๋าเดินทาง ของที่ระลึกไปจนถึงของก็อปมีใหเ้ห็นเตม็ไปหมด ทุกท่านจะเขา้ไปเดินชม เดินชอ้ป หรือ 
                              หาของกิน (อาหารเยน็ตามอัธยาศัย)  
19.00 น.               พาทุกท่านกลบัสู่ที่พกัดว้ยความปลอดภยัที่โรงแรมระดบั 3 ดาวในตวัเมืองเชียงใหม่พร้อมความประทบัใจ 

(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่  ระดับ 3 ดาว) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



วนัที่สอง : สะพานเหลก็ประวตัิศาสตร์ปาย  - Coffee In Love - บ้านจีนยูนนาน –วดัน า้ฮู– วดัแม่เยน็
08.00น.  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  ( มื้อที่ 2) พร้อม Check out ออกจากที่พกั 
11.30 น. พาท่านมุ่งสู่อ าเภอปายและแวะชม สะพานเหล็กประวติัศาสตร์Unseen in Thailand ขา้มแม่น ้ าปาย ซ่ึงเป็น

สัญลกัษณ์เมืองปาย สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึ้นในสมยัสงครามโลกคร้ังที่สอง เม่ือพ.ศ. 2485 
ขณะที่ญี่ปุ่ นเรืองอ านาจอยูใ่นประเทศไทย ทหารญี่ปุ่ นใชอ้  าเภอปายเป็นเส้นทางขนส่งจากเชียงใหม่ไปยงั
พม่า สะพานแห่งน้ีเป็นเส้นทางล าเลียงก าลังพลและอาวุธสู่พม่าเช่นเดียวกับสะพานข้ามแม่น ้ าแควที่
กาญจนบุรี  ปัจจุบนัทรุดโทรมมากใชง้านไม่ไดแ้ต่เป็นสถานที่ถ่ายรูปที่นกัท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดแห่งหน่ึง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ครัวสายน ้ าปาย  (มื้อที่ 3) 
13.30 น. แวะไปด่ืมกาแฟอร่อย ที่ ร้านกาแฟช่ือดงั Coffee In love แทบจะกลายเป็นสถานที่ "The must" ที่ใครๆ ตอ้ง

แวะมาถ่ายรูปไปแลว้ ส าหรับป้ายหน้าร้านกาแฟช่ือดังแห่งน้ี นอกจากวิวดีมองเห็นทิวทศัน์เมืองปายอัน
สวยงามแลว้ ทีเด็ดของที่น่ียงัมีอีกเพยีบทั้งกาแฟหอมๆ และเคก้อร่อยๆ ใหน้ั่งทานกนัเพลินๆ แบบ(ปาย)อิน
เลิฟสมช่ือ (ตามอัธยาศัย) 

14.30 น.  เดินทางเขา้นมสัการ พระอุ่นเมืองที่ วัดน ้าฮู “องคห์ลวงพอ่อุ่นเมือง” นั้นมีลกัษณะอนัเป็นคุณสมบติัที่แปลก
กวา่พระพุทธรูปทัว่ไป ประการหน่ึงคือ พระเศียรส่วนบนกลวง พระโมฬีสามารถเปิดออกได ้และภายในจะ
มีน ้ าขงัอยู ่โดยน ้ าจะซึมออกมาอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงสาเหตุของการที่น ้ าซึมขึ้นมานั้น ไม่มีใครทราบแน่ชดั แต่
เม่ือสอบถามกบัทางวดัแลว้ มีผูส้ันนิษฐานว่าอาจเกิดจากวสัดุที่ใชท้  าพระพุทธรูปก็เป็นได ้ จากนั้นพาท่าน
เที่ยวชมหมู่บ้านรักไทยชุมชนจีนยนูาน 

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

18.30 น. (อาหารเย็นตามอัธยาศัยในถนนคนเดิน)  พาท่านไปยงั  ถนนคนเดินปาย ชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั สองขา้ง
ทางมีอาหาร, ขนมพื้นบา้นแวะชมและเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองและของกินมากมาย ชิมโรตีหลากรสแวะ ร้าน
มิตรไทย และ ร้านสบายดี ซ้ือโปสการ์ดและเส้ือน่ารักๆ ตกดึกถา้ใครสนใจจะไปฟังเพลง แนะน าให้ไปที่ 
ร้านบีบ๊อบ ซ่ึงมีดนตรีเล่นสด ร้านฟังเพลงบรรยากาศดีของปาย และของที่ระลึกน่ารักๆ มากมายจนกระทัง่
ไดเ้วลาอนัสมควรกลบัโรงแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั ด่ืมด ่ากบัธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิ 

( พักบ้านโชคดีปาย รีสอร์ท หรือเทยีบเท่า) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วนัที่สาม : ปาย-อุทยานแห่งชาติห้วยน ้าดงั-ม่อนแจ่ม-วนัสนันท์-สนามบินเชียงใหม่ 
07.00 น. อรุณสวสัด์ิพร้อมกาแฟหอมกรุ่นสูดอากาศบริสุทธ์ิชุ่มปอดพร้อมรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของที่

พกั (มื้อที่ 4) ก่อนออกเดินทางสู่อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
10.00 น หลงัอาหารแวะชมอุทยานแห่งชาติห้วยน า้ดัง มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชนัสลบัซบัซอ้น 

เป็นป่าตน้น ้ าล าธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติ ที่สวยงามและจุดชมววิที่สามารถชมบรรยากาศอนัร่มร่ืน 
โดยเฉพาะบริเวณห้วยน ้ าดงั ที่มีช่ือวา่ทะเลหมอกที่งดงามยิง่ มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศไทย อุทยาน
แห่งชาติห้วยน ้ าดงัมียอดดอยที่มีธรรมชาติงดงามอีกหลายแห่ง เช่น ดอยชา้ง ดอยสามหม่ืน 

12.30 น. พกัรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) 
14.30 น. พาท่านเที่ยวชม ม่อนแจ่ม มีอากาศเยน็สบายตลอดปี มีหมอกยามเชา้ สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์ โดยรอบ 

มองเห็นทิวเขาสลบักนัไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกดา้นก็จะเป็นไร่ปลูกพชืต่างๆของโครงการหลวง บนยอด
ม่อนแจ่มมีพื้นที่ ไม่มากนกั สามารถเดินไดจ้นทัว่ไดอ้ยา่งสบาย พร้อมชมความสวยงามของทุ่งดอกไมไ้ร่
ดอกลมหนาว,สกายวอลค์ม่อนแจ่ม (รวมค่าเข้าชมแล้ว) (กรณลูีกค้าต้องการเล่นรถแม้ว บริเวณม่อนแจ่ม มี
บริการรถแม้ว คนัละ80บาท ไม่รวมในแพ็คเกจ) 

17.00 น. พาท่านกลบัสู่ตวัเมืองเชียงใหม่แวะไปซ้ือของฝากเมืองเหนือที่ร้านวนัสนันท์ มีของใหเ้ลือกซ้ือเลือกฝากกนั
ละลานตาทางร้านจะใส่ของใหอ้ยา่งดีสะดวกและที่ร้านเขา้แพค็ใส่กล่องใหอ้ยา่งสวย มีที่ถือใหเ้สร็จเลย  

18.00 น. พาท่านส่งสนามบินเชียงใหม่ / โรงแรม / ขนส่ง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 2-3 ท่าน (รถเก๋งไม่มไีกด์) ราคาท่านละ  5,990 บาท 
อตัราค่าบริการ 4-5 ท่าน (รถ 6 ที่นั่งไม่มไีกด์) ราคาท่านละ  5,500 บาท 
อตัราค่าบริการ 6-9 ท่าน (รถตู้พร้อมไกด์) ราคาท่านละ  4,990 บาท 

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี)   
 

ที่พกัคืนที่ 1ที่พกัระดบั 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม  สามารถเลือกที่พกัได้ดังนี้ 
โรงแรมฮอลเิดย์การ์เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 

ที่พกัระดบั 4 ดาว  มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้อยู่กบัวนัที่และช่วงที่เข้าพกั) 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ววิ/โรงแรมฮอลเิดย์อนิน์/โรงแรมดวงตะวนัเชียงใหม่ 

 

ที่พกัคืนที่ 2 ในตัวเมืองปายที่พกัระดับ 3 ดาว  ราคาตามโปรแกรม  สามารถเลือกได้ดงันี ้  
บ้านโชคดีปาย รีสอร์ท / โรงแรมไดมอนเดอปายรีสอร์ท 

ที่พกัระดบั 4 ดาว  มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้อยู่กบัวนัที่และช่วงที่เข้าพกั) 
ปายดูซ่ีรีสอร์ท / ปายในฝันรีสอร์ท 

อัตรานีร้วม 
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ ามนั   
-ค่าที่พกั  2 คืน  พกัหอ้งละ 2 ท่าน  (กรณเีศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)  
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
-ค่าอาหาร 5 ม้ือ ตามที่ระบุในโปรแกรม 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

อัตรานี้ไม่รวม    
                            - ตัว๋เคร่ืองบินเดินทาง 
  -  ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

-  ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ 
-  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ ) 
- ค่าประกนัภยัธรรมชาติ,ประกนัชีวติส่วนตวั 
- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ,มงัสวรัิต,อิสลาม 

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ขึ้น   ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขสบัเปล่ียนรายการตามความจ า
เป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิที่มี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 
 
 



ที่พกั : โรงแรมฮอลเิดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ 
 

 
 

 
 
 

https://www.agoda.com/th-th/holiday-inn-chiangmai-hotel/hotel/chiang-mai-th.html


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ที่พกั : บ้านโชคดปีาย รีสอร์ท ระดบั 3 ดาว 

 
 
 
 


