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RT-N. 16  AIR  ปาย-เชียงใหม่ 

                 
  เชียงใหม่- อ.ปาย 5 วัน (เครื่องบิน)

เชียงใหม่-ปาย-ห้วยน้ำดัง-วัดน้ำ
( พักที่ อ.ปาย  1 คืน / จ.เชียงใหม่ 1 คืน )

   

เชียงใหม่ –  ห้วยน้ำดัง - บ่อน้ำพุร้อนโป่งเดือด – วัดน้ำฮู  - หมู่บ้านปางอุ๋ง  – 
วัดป่าดาราภิรมย์ - วนัสนันท์
        อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองรสเลิศและพืชผักฤดูหนาวปลอดสารพิษจาก
ร้านอาหารชื่อดังของแม่ฮ่องสอน                
                               ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติคดุจ
สวิสเซอร์แลนด์ของเมือง
กำหนดการเดินทาง
วันที่สอง   เชียงใหม่ –  ห้วยน้ำดัง – บ่อน้ำร้อนโป่งเดือด – อ.ปาย – วัดน้ำฮู – ถนน
คนเดิน  อ.ปาย
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00.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ / หรือ สนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ (แล้ว
แต่ไฟล์บินและสายการบิน)
08.00 น. เหิรฟ้าสู่สนามบิน  จ.เชียงใหม่  โดยสายการบินไทย.  หรือ   สายการบิ
นอื่นๆๆ   เที่ยวบินที่ …………..
09.40 น.             ถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ ตรวจเช็คสัมภาระพร้อมนำท่านเปลี่ยน
บรรยากาศของการ เดินทาง โดยใช้รถ    

 ปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย  โดยใช้รถตู้ปรับอากาศ  โดยใช้เส้น
ทางสายแม่มาลัย - ปาย  ระหว่างทางนำ  ท่านชมโครงการพัฒนาต้นน้ำห้วย
ดัง  ภูมิประเทศที่สวยและเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในประเทศสัมผัสกับดอกไม้ 
นานาชนิด   โดยเฉพาะหญ้าหอม   ซึ่งหาชมจากที่อื่นได้ยาก  จากนั้นนำท่าน
ชม บ่อน้ำร้อนโป่งเดือด  ที่พุ่งสูงที่สุดในประเทศไทย พร้อมถ่ายภาพ 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่อ.ปาย  เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาอากาศที่หนาวเย็น

สบายตลอดปี  และเป็นโลเกชั่นที่ถ่ายทำหนังเรื่องรักจัง  ของค่าย  R.S   นำ
ท่านชมวัดน้ำฮู ชมความมหัศจรรย์ของ พระอุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสิงห์
สาม  (ศิลปะล้านนา)  พระพุทธรูปองค์นี้มีพระเศียรกลวง  ส่วนบนปิดเปิดได้ 
และมีน้ำขังอยู่บนเศียรพระเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจ   นำท่านเดินทางสู่ที่พัก 
รีสอร์ท  ท่ามกลางบรรยากาศ  ที่เย็นสบายธรรมชาติ  ให้ท่านอิสระพักผ่อน
ตามอัธยาศัย  

19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
อิสระช้อปปิ้งสินค้าจากชาวไทยภูเขาที่ ตลาดไนท์พลาซ่า อ.ปาย ท่ามกลาง
อากาศที่หนาวเย็นเดินทางกลับที่พัก  พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย 
ราตรีสวัสดิ์ 
พักที่ …………………………………..

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.  นำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านปางอุ๋ง ดินแดนแห่งเทพนิยาย  ชมความสวยงาม

ของธรรมชาติที่ชาวบ้านทำมาหากินบนความพอเพียง  ชมทัศนียภาพอัน
สวยงาม ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เดินทางสู่ หมู่บ้านรักไทย (แม่ออ) บ้าน
รักไทยหรือบ้านแม่ออเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนถึงชายแดนไทย  -  พม่า 
ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่  อพยพมาจากทางตอนใต้ของจีนในช่วง

วันที่สอง อ.ปาย – ปางอุ๋ง -  หมู่บ้านสันติชล – พระตำหนักปางตอง - วัดป่าดารา
ภิรมย์  - เชียงใหม่
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เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์  
เที่ยวชมหมู่บ้าน  ทะเลสาบที่สวยงาม  ชมวิถีชีวิตแบบ
จีนฮ่อ  หมู่บ้านแม่ออยังคงสืบทอดประเพณีของชาว
จีนฮ่อหลายอย่าง  ทั้งภาษาพูด  ภาษาเขียน  ลักษณะ
บ้านบางส่วนเป็นบ้านแบบเก่าทำจากดินเหนียวผสม
ฟางข้าว  ให้ท่านอิสระชิมก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรยูนานโดย
ใช้ยอดถั่วลั่นเตากับผักบุ้งลวกใส้แทนถั่วงอก   และ
จิบชารสเลิศ  แวะศูนย์พัฒนาที่สูงปางตองตามพระ
ราชดำริ  (เรือนประทับแรมปางตอง)  บนที่สูง  มี
ทิวทัศน์สองข้างทางที่
สวยงาม  ชมแปลงสาธิตการปลุกดกไม้  ผลไม้  การเลี้ยงสัตว์  เช่น  แกะ  อูฐ 
เก้ง  กวาง  ปลา  ไก่ฟ้า  ชมและเลือกซื้อผ้าคลุมไหล่  ทอผสมขนแกะเนื้อดี  ที่
กลายเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านสันติชล  หมู่บ้านของชาวจีนยูนานให้ท่านอิสระ

ถ่ายรูป  ชมวิว  ชมบ้านดิน  และเลือกซื้อสินค้า  หรือโล้ชิงช้ากันตาม
อัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะจุดชมวิวยอดฮิตที่ Coffee In Love   ซึ่งเป็นจุด
ชมวิวและเป็นร้านกาแฟยอดนิยม  ชมสะพานประวัติศาสตร์สมัย
สงครามโลกครั้งที่สอง หรือที่เรียกกันว่า สะพานเหล็ก หรือ สะพานปาย ชม
แม่น้ำปายและทิวทัศน์อันสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ นำ
ท่านชม วัดป่าดาราภิรมย์  วัดที่มีความสวยงาม ตามแบบฉบับล้านนาไทย 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
พักที่โรงแรม หรือรีสอร์ท ระดับมาตรฐาน 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพฯ  องค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาว
ล้านนาและเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงาม
ของนครเชียงใหม่ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วัด
ศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก เป็นสถาปัตยกรรมสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาโดยอุโบสถเงินหลังนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมลวดลายศิลปะ
ล้านนาและลวดลายประจำท้องถิ่น จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก 

วันที่สาม เชียงใหม่ - ดอยสุเทพฯ –  วัดศรีสุพรรณ - ช้อปปิ้งวนัสนันท์- กรุงเทพฯ
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ณ ร้านวนัสนันท์ ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ทั้งของจังหวัด เชียงใหม่ 
และจังหวัดใกล้เคียง จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ด้านการผลิตและ
จำหน่ายสินค้าผัก และ ผลไม้ดอง ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทัน
สมัย และมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

.........น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
20.00 น.             นำท่านเช็คอินที่นำท่านเช็คอินที่ สนามบินเชียงใหม่ เคาร์เตอร์สาย
การบิน ……………………

เจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง  
..........น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

***********************************************************
**********

หมายเหตุ โปรแกรมและสายการบินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ขึ้น
อยู่กับความเหมาสมและไฟล์
                            บินแต่ละเที่ยวในวันเดินทาง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็น
สำคัญ
อัตราค่าบริการ กรณีเดินทางโดยสายการบิน

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ   14,900   บาท )พักห้องละ 2 ท่าน
                                         เด็กราคาท่านละ   13,900    บาท (พักรวมกับ
ผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง )
หมายเหตุ  ต่างชาติต้องเพิ่มค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ 
 ช่วงเทศกาล  อาทิ ปีใหม่ ,ตรุษจีน,สงกรานต์  เปลี่ยนจาก สามเหลี่ยมทองคำเป็นไหว้
พระ ในตัวเมืองเชียงรายแทน
อัตรานี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ- เชียงใหม่-กรุงเทพฯ โดยสายการ
บิน......................................................

     -ค่าภาษีน้ำมัน,ภาษีสนามบิน รวมให้เรียบร้อยแล้ว                                -ค่า
โรงแรมระดับมาตรฐาน  2 คืน
                   -ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมคนขับชำนาญทาง                         -ค่า
อาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ 
                   -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ ( อุทยาน )        -
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว  
                   -ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม, ของขบเคี้ยว                                                          -
ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ  1,000,000  บาท
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หมายเหตุ -อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าภาษีเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภาษี )
 - และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการ

เงื่อนไขการสมัคร
- เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ 8,000 บาท ที่เหลือชำระ

ก่อนเดินทาง  10  วัน
- กรณีที่ท่านเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้า 10 วัน  และ

บริษัทฯจะหักไว้ 25% ของราคาทัวร์
- โปรแกรมการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
 กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่
กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่  
1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010  จำกัด

-      เลขที่บัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลำพู (บัญชีออม
ทรัพย์)

2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ  ลักษณะวิลาศ
-    เลขที่บัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลำพู  (บัญชี

ออมทรัพย์)
โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้งระบุ

รายละเอียด
-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย   เสื้อกันหนาว,แว่นกันแดด,ครีมทาผิว,กล้องถ่ายรูป,ยา
ประจำตัว
เงื่อนไขการสมัคร บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน

- เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ 2,000 บาท ที่เหลือชำระ
ก่อนการเดินทาง 5 วัน

- ถ้าเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า 15 วัน และทางบ
ริษัทฯ จะหักไว้ 25% ของราคาทัวร์

- ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจาก
คณะถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

- โปรแกรมการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

���5
 



                                                  บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน
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