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NC.04 เที่ยวเชียงใหม่ -ปำย

เชียงใหม่-ปาย-ดอยอ่างข่าง
ฮิโนกิแลนด์ แบบญี่ปุ่น -เยือนเมืองโรแมนติกสุ ดอินเทรนด์ “ปาย” PAI
อุทยานแห่ งชาติห้วยน้าดัง-โครงการเกษตรหลวงดอยอ่ างข่าง

วัดเด่ นสะหลีศรีเมืองแกน-ทุ่งดอกมากาเร็ต

อิ่มอร่ อยกับอาหารพืชผักเมืองหนาวโครงการหลวง
พัก อ. ปาย 1 คืน และ เชียงดาว 1 คืน
เชียงใหม่ – ห้ วยน้ำดัง - วัดน้ำฮู -อุทยำนแห่ งชำติห้วยน้ำดัง- วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน-สวนดอกมำกำเร็ตม่วง
วนัสนันท์ อิม่ อร่ อยกับอำหำรพื้นเมืองรสเลิศและพืชผักฤดูหนำวปลอดสำรพิษจำกร้ ำนอำหำรชื่ อดังของแม่ฮ่องสอน
ท่ ำมกลำงบรรยำกำศอันแสนโรแมนติคดุจสวิสเซอร์ แลนด์ ของเมืองไทย
โปรแกรมกำรเดินทำง ออกเดินทำง ปี ใหม่ เดินทำง 30 ธันวำคม - 01 มกรำคม 2564
วันแรก
กรุงเทพฯ- เชียงใหม่

19.00 น.
20.00 น.
วันที่สอง
06.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ณ ...................พร้อมเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
ออกเดินทำงสู่ จ.เชียงใหม่ พักผ่ อนอิริยำบถ บนรถ
เชียงใหม่ - ดอยอ่ำงข่ำง-โครงกำรหลวงดอยคำ-ฮิโนกิแลนด์ แบบญี่ปุ่น-แม่ แตง
อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมหลังอาหารนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศของการ
เดินทาง โดยใช้รถ ปรับอากาศ D4D นาท่านเดินทาง
สู่วัดป่ ำดำรำภิรมย์ ฟังกำรบรรยำยประวัติควำม
เป็ นมำ ในพระวิหำรหลวง จำลองมำจำกหอคำของ
โดยเจ้ ำอินทวิไชยำนนท์ เจ้ ำหลวงเชียงใหม่ในสมัย
โบรำณเป็ นที่ รวมศิลปะการแกะสลัก ปูนปั้นและ
ลายคาแบบล้านนา ภายในพระวิหารประดิษฐานพระ
ประธานทรงเครื่ อง
ในมณฑปปราสาทพร้อมทั้งพระบรม
............น.
นาท่านเดินทางสู่ ดอยอ่ำงข่ำง สถำนีเกษตรหลวง
อ่ำงขำงเป็ นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพื่อส่ งเสริ มอาชีพ
เกษตรกรรม ทดแทนการปลูกฝิ่ น สถานีวิจยั แห่งแรกของโครงการหลวง อยูบ่ นเทือกเขาแดนลาว ตาบลแม่
งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มียอดดอยสูงถึง 1,928เมตร พื้นที่รับผิดชอบประมาณ 26.52 ตารางกิโลเมตร
หรื อ 16,577 ไร่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ตามแนว พระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่วา่ “ให้เขา
ช่วยตัวเอง ” เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ ฝิ่นมาเป็ นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อนชมโครงกำร
เกษตรหลวงศูนย์ วิจัยไม้ เมืองหนำวตื่นเต้นกับความงามที่แปลกตาด้วยรู ปลักษณะของทิวเขาดุจกับ
ปราการอันแข็งแกร่ งของกาแพงเมืองจีนขนาบขางด้วยยอดดอยสูงเป็ นอันดับ
...........น.
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บนทางขึ้นอ่างข่างหรื อบนดอยอ่างข่าง
บ่าย
แวะโครงกำรหลวงแห่ งที่ 1 ชมการแปรรู ป ผลไม้ น้ าผลไม้ ไวน์ จนสู่ขบวนการบรรจุภณ
ั ฑ์ มาเป็ น ยีห่ ้อ
“ดอยคำ”ได้เวลาพอสมควรอาลาดอยอ่างข่าง ชิมและเลือกผลิตผลทำงกำรเกษตรบนที่สูงสดๆๆ จำกไร่
……..น.
ชมแหล่ งท่ องเที่ยวใหม่ สุ ดฮิโนกิแลนด์ สร้างเป็ นเมืองจาลองแบบญี่ปุ่น ขนานแท้
หากท่านแต่งชุดกิโมโนหรื อยูกาตะเดินชมเสมือนท่านเดินอยูญ
่ ี่ปุ่นสิ่ งโดดเด่นด้วยการตกแต่งอย่างโคมแดง
ยักษ์แบบวัดซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทรอิเหมือนวัดฟุชิมิอินาริ ที่เกียวโต ไฮไลต์อยูท่ ี่ปราสามฮิโนกิ
สร้างจากไม้หอมทั้งหลัง สู ง4 เมตรอลังการแบบสุ ดๆ
ล้อมรอบด้วยภูเขาและธรรมชาติที่งดงามท่านสามารถ
ถ่ายรู ปด้วยชุดแต่งกายกิโมโนหรื อซากุตะ
(มีชุดให้นกั ท่องเที่ยวเช่าถ่ายรู ปพร้อมแต่งทรงผมแบบญี่ปุ่น)
17.00 น.
เดินทำงสู่ ที่พกั ท่ำมกลำงธรรมชำติ ที่สวยงำม
ควำมหนำว และไอหมอกปกคลุม
บริกำรอำหำรเย็น ณ ร้ ำนอำหำร
18.00 น.
บริกำรอำหำรเย็น ณ ห้ องอำหำรของที่พกั ................................................รำตรีสวัสดิ์
วันที่สำม
06.00 น.

แม่แตง-ปำย-อุทยำนแห่ งชำติต้นน้ำห้ วยดัง-วัดน้ำฮู- หมู่บ้ำนสั นติชล -ตลำดไนท์พลำซ่ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม

08.00 น.

11.00 น.
12.00 น.
บ่ ำย

........น.

.........น.
18.00 น.

หลังจากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย โดยเส้นทางสายปางมะผ้า-ปาย เส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่ชาวญี่ปุ่นใช้
เส้นทางลาเลียงสู่ชายแดนพม่าในสมัยมหาสงครามเอเซียบูรพา ปัจจุบนั ถูกยอย่องว่าเป็ นเส้นทางที่งดงาม และ
คงความเป็ นธรรมชาติอย่างแท้จริ ง อุดมไปด้วยป่ าไม้อนั เขียวขจีตลอดเส้นทาง ซึ่งเย็นเยือกด้วยสายลมหนาว
เหน็บจับใจ ตื่นตาตื่นใจกับทะเลหมอกยามเช้า นับเป็ นทัศนียภ์ าพที่ยากจะลืมเลือน
นาท่านชมอุทยำนแห่ งชำติต้นน้ำห้ วยดัง ภูมิประเทศที่สวยและเป็ นเส้นทางที่สวยที่สุดในประเทศสัมผัสกับ
ดอกไม้ นานาชนิด โดยเฉพาะหญ้าหอม ซึ่งหาชมจากที่อื่นได้ยาก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร สไตล์ง่ายๆๆ
วัดน้ำฮู ชมความมหัศจรรย์ของ พระอุ่นเมือง ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปสิ งห์สาม (ศิลปะล้านนา) พระพุทธรู ปองค์น้ ี
มีพระเศียรกลวง ส่ วนบนปิ ดเปิ ดได้ และมีน้ าขังอยูบ่ นเศียรพระเป็ นที่น่าอัศจรรย์ใจ นาท่านเดินทางสู่ ที่พกั รี
สอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศ ที่เย็นสบายธรรมชาติ ให้ท่านอิสระ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนสั นติชล หมู่บา้ นของชาวจีนยูนานให้
ท่านอิสระถ่ายรู ป ชมวิว ชมบ้านดิน และเลือกซื้อสิ นค้าหรื อโล้
ชิงช้ากันตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ รี สอร์ท ..........................................
ท่ามกลางสิ่ งอานวยความสะดวกครบครัน
รับประทานอาหารเย็น ท่ ำมกลำงบรรยำกำศที่สุดแสนโร
พาท่านอิสระกับการเดินช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินปาย สิ นค้าจากชาวไทยภูเขาที่ไนท์พลาซ่า อ.ปาย ท่ามกลาง
อากาศที่หนาวเย็นเดินทางกลับที่พกั พักผ่อนหรื อท่องราตรี ตามอัธยาศัย ราตรี สวัสดิ์

วันที่สี่

อ.ปำย-Coffee In Love-วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน-สวนดอกมำกำเร็ตม่วง -เชียงใหม่

07.30 น.

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ร้ ำนอำหำร (ด้ำนนอกโรงแรม)

08.30 น.

แวะจุดชมวิวยอดฮิตที่CoffeeInLove ซึ่งเป็ นจุดชมวิวและเป็ นร้านกาแฟยอดนิยมชมสะพานประวัติศาสตร์
สมัยสงครามโลกครั้งที่สองหรื อที่เรี ยกกันว่า สะพานเหล็ก หรื อ สะพานปาย ชมแม่น้ าปายและทิวทัศน์อนั
สวยงาม และสะพานประวัติศาสตร์ขา้ มแม่น้ าปาย

12.00 น.

อำหำรกลำงวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย

……..น.

……..น.

..........น.

วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้ ำนเด่น) ตั้งอยูท่ ี่ตาบลอินทขิล อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

บริ เวณที่ต้ งั เป็ นเนิ นเขาเตี้ยๆ แวดล้อมด้วยภูมิทศั น์ที่สวยงาม ด้วยรู ปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง
ศิลปะไทยและศิลปะล้านนาทาให้วดั แห่งนี้มีความสวยงาม
วิจิตรตระการตาเป็ นอย่างมากภายในวัดมีอุโบสถหอไตร
หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สกั ทองทรงล้านนา พระ
วิหาร พระสถูปเจดีย ์
สู่ไร่ สเตอรเบอรี่ ชิมและเลือกซื้อสเตอร์ เบอรี่จำกไร่ ได้เวลำ
พอสมควร แวะไร่ พุทธำนมสด ชิมและเลือกซื้อสดๆๆจำกไร่
และแวะไร่ ส้ มเมืองหนำว ชมและเลือกซื้อส้ มสำยน้ำผึง้ ที่ยังไม่เคลือบแว๊กสดๆๆจำกไร่
แวะสวนดอกไม้แม่ริมชม สวนดอกมำกำเร็ตม่วง หรื อ สวนพฤกษศำสตร์ แม่ริม

จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าของฝาก ณ ร้ ำนวนัสนันท์ ซึ่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์พ้นื บ้าน ทั้งของจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง จนมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป ด้านการผลิตและจาหน่ายสิ นค้าผัก และ
ผลไม้ดอง
18.00 น.
บริกำรอำหำรเย็น ณ ร้ ำนอำหำร หลังอำหำรเดินทำงกลับ กรุงเทพฯ
วันที่ห้ำ
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
06.00 น.
ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภำพ พร้ อมควำมประทับใจ
*************************************************************************

หมำยเหตุ
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงโปรแกรมกำรท่ องเที่ยว ให้ อยู่ในควำมเหมำะสม เพื่อลดปัญหำ
กำรจรำจรติด บนดอย แต่ ยุติธรรมสำหรับลูกค้ ำ
อัตรำค่ำบริกำร

ผู้ใหญ่ รำคำท่ ำนละ 8,900 บำท) พักห้ องละ 2 ท่ ำน
เด็ก (02-12 ขวบ) ท่ ำนละ 7,900 บำท (พักรวมกับผู้ใหญ่ ไม่ เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิม่ ท่ ำนละ 1,400 บำท

บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั จานวนผูเ้ ดินทาง และเปลี่ยนแปลงรายการ
เหมาะสมทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
อัตรำนีร้ วม 1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
2. ค่ารถตูป้ รับอากาศ
3. ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน จานวน 2 คืน ( พักห้องคู่ ) อ.ปาย 1 คืน / เชียงดาว หรื อ แม่แตง 1 คืน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยว
7. ค่าอาหารว่าง น้ าดื่ม,ผ้าเย็น
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรำนีไ้ ม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือรายการท่องเที่ยว
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม / ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ในกรณีที่ต้องกำรออกใบเสร็จในรู ปแบบใบกำกับภำษี )
เงื่อนไขกำรจอง
1. ชาระเงินทั้งหมด หรื อ มัดจาครั้งแรกที่ละ 3,000 บาท ที่เหลือชาระในวันเดินทาง

