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NC.04   เที่ยวเชียงใหม่-ปำย 

      เชียงใหม่-ปาย-ดอยอ่างข่าง                    
ฮิโนกแิลนด์แบบญี่ปุ่น -เยอืนเมืองโรแมนติกสุดอินเทรนด์ “ปาย” PAI 
                   อุทยานแห่งชาติห้วยน ้าดัง-โครงการเกษตรหลวงดอยอ่างข่าง  

                        วัดเด่นสะหลีศรีเมอืงแกน-ทุ่งดอกมากาเร็ต 

                   อิ่มอร่อยกบัอาหารพชืผักเมืองหนาวโครงการหลวง 

     พกั อ. ปาย 1 คนื และ เชียงดาว 1 คนื  
 เชียงใหม่ – ห้วยน ้ำดัง - วัดน ้ำฮู  -อุทยำนแห่งชำติห้วยน ้ำดัง- วัดเด่นสะหลศีรีเมืองแกน-สวนดอกมำกำเร็ตม่วง 
วนัสนันท์ อิม่อร่อยกบัอำหำรพื้นเมืองรสเลศิและพืชผักฤดูหนำวปลอดสำรพษิจำกร้ำนอำหำรช่ือดังของแม่ฮ่องสอน                 
                               ท่ำมกลำงบรรยำกำศอนัแสนโรแมนติคดุจสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย 
โปรแกรมกำรเดินทำง   ออกเดินทำง  ปีใหม่      เดินทำง  30 ธันวำคม  -  01 มกรำคม 2564 

วันแรก      กรุงเทพฯ-  เชียงใหม่ 

http://www.roongruangtourscom/
mailto:roongruangtours@hotmail.com


19.00 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย ณ ...................พร้อมเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ 
20.00 น. ออกเดินทำงสู่ จ.เชียงใหม่ พักผ่อนอริิยำบถ บนรถ 

วันท่ีสอง เชียงใหม่- ดอยอ่ำงข่ำง-โครงกำรหลวงดอยค ำ-ฮิโนกิแลนด์แบบญ่ีปุ่น-แม่แตง  

06.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรมหลงัอาหารน าท่านเปล่ียนบรรยากาศของการ 
 เดินทาง โดยใชร้ถ ปรับอากาศ D4D น าท่านเดินทาง 

  สู่วัดป่ำดำรำภิรมย์ ฟังกำรบรรยำยประวัติควำม 
  เป็นมำ  ในพระวิหำรหลวง  จ ำลองมำจำกหอค ำของ 
  โดยเจ้ำอนิทวิไชยำนนท์ เจ้ำหลวงเชียงใหม่ในสมัย 
  โบรำณเป็นท่ี รวมศิลปะการแกะสลกั ปูนป้ันและ 
  ลายค าแบบลา้นนา ภายในพระวิหารประดิษฐานพระ 
  ประธานทรงเคร่ือง ในมณฑปปราสาทพร้อมทั้งพระบรม สารีริกธาตุ และแวดลอ้มดว้ยพระพุทธรูปพระพุทธเจา้ ๒๘ พระองค์  นบัวา่มีความงดงามเป็นท่ีเชิดชูศิลปะทอ้งถ่ินหลงัหน่ึง   
............น. น าท่านเดินทางสู่ ดอยอ่ำงข่ำง  สถำนีเกษตรหลวง 
  อ่ำงขำงเป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเพื่อส่งเสริมอาชีพ 
  เกษตรกรรม ทดแทนการปลูกฝ่ิน สถานีวิจยัแห่งแรกของโครงการหลวง อยูบ่นเทือกเขาแดนลาว ต าบลแม่
  งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มียอดดอยสูงถึง 1,928เมตร พื้นท่ีรับผิดชอบประมาณ 26.52 ตารางกิโลเมตร 
  หรือ 16,577 ไร่ จดัตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2512 ตามแนว พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีวา่ “ใหเ้ขา
  ช่วยตวัเอง ” เปล่ียนพื้นท่ีจากไร่ฝ่ินมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวท่ีสร้างรายไดดี้กวา่เก่าก่อนชมโครงกำร
  เกษตรหลวงศูนย์วิจัยไม้เมืองหนำวต่ืนเตน้กบัความงามท่ีแปลกตาดว้ยรูปลกัษณะของทิวเขาดุจกบั 
  ปราการอนัแขง็แกร่งของก าแพงเมืองจีนขนาบขางดว้ยยอดดอยสูงเป็นอนัดบั  
...........น. บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร บนทางขึ้นอ่างข่างหรือบนดอยอ่างข่าง 
บ่าย  แวะโครงกำรหลวงแห่งท่ี 1  ชมการแปรรูป ผลไม ้ น ้าผลไม ้ ไวน์  จนสู่ขบวนการบรรจุภณัฑ ์ มาเป็น ยีห่้อ
  “ดอยค ำ”ไดเ้วลาพอสมควรอ าลาดอยอ่างข่าง ชิมและเลือกผลติผลทำงกำรเกษตรบนท่ีสูงสดๆๆ จำกไร่ 
……..น. ชมแหล่งท่องเท่ียวใหม่ สุดฮิโนกแิลนด์ สร้างเป็นเมืองจ าลองแบบญ่ีปุ่ น ขนานแท ้ 
 หากท่านแต่งชุดกิโมโนหรือยกูาตะเดินชมเสมือนท่านเดินอยูญ่ี่ปุ่ นส่ิงโดดเด่นดว้ยการตกแต่งอยา่งโคมแดง 
 ยกัษแ์บบวดัซากุสะท่ีโตเกียว เสาแดงโทรอิเหมือนวดัฟุชิมิอินาริท่ีเกียวโต ไฮไลตอ์ยูท่ี่ปราสามฮิโนกิ 
 สร้างจากไมห้อมทั้งหลงั สูง4 เมตรอลงัการแบบสุดๆ 
 ลอ้มรอบดว้ยภูเขาและธรรมชาติท่ีงดงามท่านสามารถ 
 ถ่ายรูปดว้ยชุดแต่งกายกิโมโนหรือซากุตะ 
        (มีชุดใหน้กัท่องเท่ียวเช่าถ่ายรูปพร้อมแต่งทรงผมแบบญ่ีปุ่ น) 
17.00 น. เดินทำงสู่ ท่ีพกั ท่ำมกลำงธรรมชำติ ที่สวยงำม  
  ควำมหนำว และไอหมอกปกคลุม 

บริกำรอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร   
18.00 น. บริกำรอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำรของท่ีพกั  ................................................รำตรีสวัสดิ์ 
 

วันท่ีสำม แม่แตง-ปำย-อุทยำนแห่งชำติต้นน ้ำห้วยดัง-วัดน ้ำฮู- หมู่บ้ำนสันติชล -ตลำดไนท์พลำซ่ำ 

06.00 น. บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2512


08.00 น. หลงัจากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย โดยเส้นทางสายปางมะผา้-ปาย เส้นทางสายประวติัศาสตร์ท่ีชาวญ่ีปุ่ นใช้
เส้นทางล าเลียงสู่ชายแดนพม่าในสมยัมหาสงครามเอเซียบูรพา ปัจจุบนัถูกยอยอ่งวา่เป็นเส้นทางท่ีงดงาม และ
คงความเป็นธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง อุดมไปดว้ยป่าไมอ้นัเขียวขจีตลอดเส้นทาง ซ่ึงเยน็เยอืกดว้ยสายลมหนาว
เหน็บจบัใจ ต่ืนตาต่ืนใจกบัทะเลหมอกยามเชา้ นบัเป็นทศันียภ์าพท่ียากจะลืมเลือน 

11.00 น. น าท่านชมอุทยำนแห่งชำติต้นน ้ำห้วยดัง  ภูมิประเทศท่ีสวยและเป็นเส้นทางท่ีสวยท่ีสุดในประเทศสัมผสักบั
ดอกไม ้นานาชนิด  โดยเฉพาะหญา้หอม  ซ่ึงหาชมจากท่ีอ่ืนไดย้าก   

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  สไตลง์่ายๆๆ 
บ่ำย วัดน ้ำฮู ชมความมหศัจรรยข์อง พระอุ่นเมือง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม (ศิลปะลา้นนา) พระพุทธรูปองคน้ี์

มีพระเศียรกลวง ส่วนบนปิดเปิดได ้และมีน ้าขงัอยูบ่นเศียรพระเป็นท่ีน่าอศัจรรยใ์จ  น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั รี
สอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศ ท่ีเยน็สบายธรรมชาติ ใหท้่านอิสระ
พกัผอ่นตามอธัยาศยั   

........น. น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนสันติชล หมู่บา้นของชาวจีนยูนานให้
ท่านอิสระถ่ายรูป ชมวิว ชมบา้นดิน และเลือกซ้ือสินคา้หรือโล้
ชิงชา้กนัตามอธัยาศยั  

.........น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ รีสอร์ท ..........................................
ท่ามกลางส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีสุดแสนโร 
 พาท่านอิสระกบัการเดินชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินปาย สินคา้จากชาวไทยภูเขาท่ีไนทพ์ลาซ่า อ.ปาย ท่ามกลาง

อากาศท่ีหนาวเยน็เดินทางกลบัท่ีพกั พกัผ่อนหรือท่องราตรีตามอธัยาศยั ราตรีสวสัด์ิ 
 

วันท่ีส่ี  อ.ปำย-Coffee In Love-วัดเด่นสะหลศีรีเมืองแกน-สวนดอกมำกำเร็ตม่วง -เชียงใหม่   

07.30 น. บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ร้ำนอำหำร (ด้ำนนอกโรงแรม) 

08.30 น. แวะจุดชมวิวยอดฮิตท่ีCoffeeInLove ซ่ึงเป็นจุดชมวิวและเป็นร้านกาแฟยอดนิยมชมสะพานประวติัศาสตร์
สมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองหรือท่ีเรียกกนัวา่ สะพานเหล็ก หรือ สะพานปาย ชมแม่น ้าปายและทิวทศัน์อนั
สวยงาม และสะพานประวติัศาสตร์ขา้มแม่น ้าปาย  

 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. อำหำรกลำงวัน  อิสระตามอธัยาศยั 



บ่าย  วัดเด่นสะหลศีรีเมืองแกน (วัดบ้ำนเด่น) ตั้งอยูท่ี่ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 บริเวณท่ีตั้งเป็นเนินเขาเต้ียๆ แวดลอ้มดว้ยภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม ดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่ง
ศิลปะไทยและศิลปะลา้นนาท าใหว้ดัแห่งน้ีมีความสวยงาม
วิจิตรตระการตาเป็นอยา่งมากภายในวดัมีอุโบสถหอไตร 
หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไมส้กัทองทรงลา้นนา พระ
วิหาร พระสถูปเจดีย ์

……..น. สู่ไร่สเตอรเบอร่ี   ชิมและเลือกซ้ือสเตอร์เบอร่ีจำกไร่  ได้เวลำ
พอสมควร แวะไร่พุทธำนมสด ชิมและเลือกซ้ือสดๆๆจำกไร่ 
และแวะไร่ ส้มเมืองหนำว  ชมและเลือกซ้ือส้มสำยน ้ำผึง้ ท่ียังไม่เคลือบแว๊กสดๆๆจำกไร่ 

……..น. แวะสวนดอกไมแ้ม่ริมชม สวนดอกมำกำเร็ตม่วง หรือ สวนพฤกษศำสตร์ แม่ริม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........น. จากนั้นใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของฝาก ณ ร้ำนวนัสนันท์ ซ่ึงจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ื้นบา้น ทั้งของจงัหวดั 

เชียงใหม่ และจงัหวดัใกลเ้คียง จนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป ดา้นการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ผกั และ 
ผลไมด้อง  

18.00 น. บริกำรอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร  หลงัอำหำรเดินทำงกลบั กรุงเทพฯ 

วันท่ีห้ำ  เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ 

06.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภำพ พร้อมควำมประทับใจ 
 ************************************************************************* 



หมำยเหตุ        บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมกำรท่องเท่ียว ให้อยู่ในควำมเหมำะสม เพ่ือลดปัญหำ
กำรจรำจรติด บนดอย  แต่ยุติธรรมส ำหรับลูกค้ำ  

อตัรำค่ำบริกำร           ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ    8,900   บำท) พกัห้องละ 2 ท่ำน 
        เด็ก (02-12 ขวบ) ท่ำนละ   7,900    บำท (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง) 
      พกัเดี่ยวเพิม่ท่ำนละ  1,400     บำท   
        บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัจ านวนผูเ้ดินทาง และเปลี่ยนแปลงรายการ 
เหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ 
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

อตัรำนีร้วม 1. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ                   2. ค่ารถตูป้รับอากาศ  
3. ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน  จ านวน 2  คืน ( พกัห้องคู่ )  อ.ปาย 1 คืน / เชียงดาว  หรือ แม่แตง 1 คืน 

                           4. ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในรายการ          
                           5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ  
                           6. ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียว        7. ค่าอาหารวา่ง น ้าด่ืม,ผา้เยน็         
                           8. ค่าประกนัอุบติัเหตุท่านละ 1,000,000 บาท 
อตัรำนีไ้ม่รวม  

1. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือรายการท่องเท่ียว   
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  /  ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ( ในกรณีท่ีต้องกำรออกใบเสร็จในรูปแบบใบก ำกบัภำษี ) 

เง่ือนไขกำรจอง 
1. ช าระเงินทั้งหมด หรือ มดัจ าคร้ังแรกท่ีละ 3,000 บาท ท่ีเหลือช าระในวนัเดินทาง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


