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RT-N.16   ปาย-เชียงใหม่-ดอยอ่างข่าง (ทางรถ) 

                      ตามรอยโครงการพระราชด าริ  ในรัชกาลที ่9                     
                 เยอืนเมืองโรแมนตกิสุดอินเทรนด์ “ปาย” PAI 
อุทยานแห่งชาติห้วยน ้าดงั –  โครงการเกษตรหลวงดอยอ่างข่าง 
             อ่ิมอร่อยกบัอาหารพชืผักเมืองหนาวโครงการหลวง 

 
     พกั อ. ปาย 1 คนื และ เชียงใหม่ 1 คนื  

                               เชียงใหม่ –  ห้วยน า้ดัง - วดัน า้ฮู  - หมู่บ้านปางอุ๋ง  – วดัป่าดาราภิรมย์ - วนัสนันท์ 
        อิม่อร่อยกบัอาหารพืน้เมอืงรสเลศิและพชืผกัฤดูหนาวปลอดสารพษิจากร้านอาหารช่ือดังของแม่ฮ่องสอน                 
                               ท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติคดุจสวสิเซอร์แลนด์ของเมอืง 
โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก    กรุงเทพฯ-  เชียงใหม่ 
18.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย  เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอาํนวยความสะดวก  
19.00 น. นาํท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ รุ่นใหม่เคร่ืองเสียงครบครัน พร้อมคนขับทีช่ านาญเส้นทาง   

สู่ จ.เชียงใหม่   บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนรถ 

http://www.roongruangtours2010.com/
mailto:roongruangtours@hotmail.com


วนัทีส่อง    เชียงใหม่ –  อุทยานแห่งชาติห้วยน า้ดัง – อ.ปาย – วดัน า้ฮู - Coffee In Love  - ตลาดไนท์พลาซ่า 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
08.00 น.         นาํท่านเดินทางสู่ อ.ปาย  โดยใชร้ถตู้ปรับอากาศ  โดยใชเ้ส้นทางสายแม่มาลยั - ปาย  ระหวา่งทางนาํท่านชม

โครงการพฒันาต้นน า้ห้วยดังภูมิประเทศท่ีสวยและเป็นเส้นทางท่ีสวยท่ีสุดในประเทศสัมผสักบัดอกไม้
นานาชนิด  โดยเฉพาะหญา้หอม  ซ่ึงหาชมจากท่ีอ่ืนไดย้าก  

12.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ อ.ปาย  เมืองท่ีอยูท่่ามกลางหุบเขาอากาศท่ีหนาวเยน็สบายตลอดปี ท่านชม  วดัน า้ฮู ชม

ความมหศัจรรยข์อง พระอุ่นเมือง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม (ศิลปะลา้นนา) พระพุทธรูปองคน้ี์มีพระ
เศียรกลวง ส่วนบนปิดเปิดได ้และมีนํ้าขงัอยูบ่นเศียรพระเป็นท่ีน่าอศัจรรยใ์จ  นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั รีสอร์ท 
ท่ามกลางบรรยากาศ ท่ีเยน็สบายธรรมชาติ ใหท้่านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน
สันติชล หมู่บา้นของชาวจีนยนูานใหท้่านอิสระถ่ายรูป ชมววิ ชมบา้นดิน  และเลือกซ้ือสินคา้ หรือโลชิ้งชา้
กนัตามอธัยาศยั   

19.00 น. บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร  
อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้จากชาวไทยภูเขาท่ี ตลาดไนท์พลาซ่า อ.ปาย ท่ามกลางอากาศท่ีหนาวเยน็เดินทางกลบัท่ี
พกั พกัผอ่นหรือท่องราตรีตามอธัยาศยั ราตรีสวสัด์ิ      พกัที ่ อ.ปาย   

วนัทีส่าม อ.ปาย – ปางอุ๋ง -  พระต าหนักปางตอง -  เชียงใหม่ 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านปางอุ๋ง ดินแดนแห่งเทพนิยาย 

ชมความสวยงามของธรรมชาติท่ีชาวบา้นทาํมาหากินบน
ความพอเพียง ชมทศันียภาพอนัสวย งาม ถ่ายภาพเก็บไว้
เป็นท่ีระลึก เดินทางสู่ หมู่บ้านรักไทย (แม่ออ) บา้นรักไทย
หรือบา้นแม่ออเป็นหมู่บา้นสุดทา้ยก่อนถึงชายแดนไทย -  
พม่า ประชากรในหมู่บา้นส่วนใหญ่ อพยพมาจากทางตอน
ใตข้องจีนในช่วงเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต ์เท่ียวชมหมู่บา้น ทะเลสาบท่ีสว ยงาม ชม
วถีิชีวติแบบจีนฮ่อ หมู่บา้นแม่ออยงัคงสืบทอดประเพณีของชาวจีนฮ่อหลายอยา่ง ทั้งภาษาพดู ภาษาเขียน 
ลกัษณะบา้นบางส่วนเป็นบา้นแบบเก่าทาํจากดินเหนียวผสมฟางขา้ว ใหท้่านอิสระชิมก๋วยเต๋ียวหมูสูตรยู
นานโดยใชย้อดถัว่ลัน่เตากบัผกับุง้ลวกใส้แทนถัว่งอก  และจิบชารสเลิศ  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

…….น. เดินทางกลบั สู่ อ . ปาย แวะจุดชมววิยอดฮิตท่ี Coffee In 
Love ซ่ึงเป็นจุดชมววิและเป็นร้านกาแฟยอดนิยมชม
สะพานประวติัศาสตร์สมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองหรือท่ี
เรียกกนัวา่ สะพานเหล็ก  หรือ สะพานปาย ชมแม่นํ้าปาย
และทิวทศัน์อนัสวยงาม  

18.00 น. บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร  



……..น .เดินทางสู่ทีพ่กั ณ รีสอร์ทธรรมชาติ 

วนัทีส่ี่ ดอยอ่างข่าง-โครงการเกษตรหลวงอ่างข่าง- ช้อปป้ิงวนัสนันท์- กรุงเทพฯ 

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
..........น. เดินทางสู่ดอยอ่างข่าง หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่พิชิตดอยอ่างขาง  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็น

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
ทดแทนการปลูกฝ่ิน สถานีวจิยัแห่งแรกของโครงการหลวง อยูบ่นเทือกเขาแดนลาว ตาํบลแม่งอน อาํเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ มียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร พื้นท่ีรับผดิชอบประมาณ 26.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,577 
ไร่ จดัตั้งข้ึนเม่ือปี  พ.ศ. 2512 ตามแนวพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีวา่ “ใหเ้ขาช่วยตวัเอง” 
เปล่ียนพื้นท่ีจากไร่ฝ่ินมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวท่ีสร้างรายไดดี้กวา่เก่า ก่อนชมโครงการเกษตรหลวง 
ศูนย์วจัิยไม้เมืองหนาว  ต่ืนเตน้กบัความงามท่ีแปลกตาดว้ยรูปลกัษณะของทิวเขาดุจกบัปราการอนัแขง็แกร่ง
ของกาํแพงเมืองจีนขนาบขางดว้ยยอดดอยสูงเป็นอนัดบัสอง  สดช่ืนกบัดอกไมเ้มืองเหนือนานาชนิด   

...........น. บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร บนดอยอ่างข่าง 
บ่าย  แวะโครงการหลวงแห่งที ่1  ชมการแปรรูป ผลไม ้ นํ้าผลไม ้ ไวน์  จนสู่ขบวนการบรรจุภณัฑ ์ มาเป็น ยีห่อ้  

“ดอยค า”ไดเ้วลาพอสมควรอาํลาดอยอ่างข่าง ชิมและเลอืกผลติผลทางการเกษตรบนทีสู่งสดๆๆ จากไร่ 
..........น. จากนั้นใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของฝาก ณ ร้านวนัสนันท์ ซ่ึงจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ื้นบา้น ทั้งของจงัหวดั 

เชียงใหม่ และจงัหวดัใกลเ้คียง จนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป  ดา้นการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ผกั และ 
ผลไมด้อง  

18.00 น. บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร   

วนัที่ห้า เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ 

06.00 น. บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร  หลงัอาหารเดินทางกลบั  
     ******************************************* 

อตัราค่าบริการ           ผู้ใหญ่ราคาท่านละ   8,980     บาท  ( พกัห้องละ  2 ท่าน 
        เด็ก (02-12 ขวบ) ท่านละ   7,980     บาท (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง) 
      พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ  2,500     บาท   
        บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจาํนวนผูเ้ดินทาง และเปล่ียนแปลงรายการ 
เหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ 
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

อตัรานีร้วม 1. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ                   2. ค่ารถตูป้รับอากาศ  
3. ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน  จาํนวน 2  คืน อ.ปาย 1 คืน / เชียงใหม่ 1 คืน ( พกัหอ้งคู่ ) 

                           4. ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในรายกา          5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ  
                          6. ค่ามคัคุเทศกน์าํเท่ียว       7. ค่าอาหารวา่ง นํ้าด่ืม,ผา้เยน็        8. ค่าประกนัอุบติัเหตุท่านละ 1,000,000 บาท 
อตัรานีไ้ม่รวม  

1. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือรายการท่องเท่ียว   
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  /  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ( ในกรณทีีต้่องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบก ากบัภาษี ) 

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


เงื่อนไขการจอง 
1. ชาํระเงินทั้งหมด หรือ มดัจาํคร้ังแรกท่ีละ 2,000 บาท ท่ีเหลือชาํระในวนัเดินทาง 
 กรุณาโอนเงิน มัดจ า หรือ จ่ายหมดมาที่ 

 1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทวัร์ ฮอลเิดย์ 2010 จ ากดั 
              เลขทีบ่ัญชี 116-4399493 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู (บัญชีออมทรัพย์) 

2. ช่ือบัญชี นายธเนษฐ  ลกัษณะวลิาศ 
   เลขทีบ่ัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางล าพู  (บัญชีออมทรัพย์) 
  โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน(ใบสลปิ)พร้อมทั้งระบุรายละเอยีด 
 อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที ่  02-2824909 

 


