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

   ปาย-ดอยอ่างข่าง-อุทยานแห่งชาติห้วยน ้าดัง 
                 เยือนเมืองโรแมนติกสุดอินเทรนด์ “ปาย” PAI 
อุทยานแห่งชาติห้วยน ้าดัง –  โครงการเกษตรหลวงดอยอ่างข่าง  

 
 
 
 
 
       อิ่มอร่อยกับอาหารพืชผักเมืองหนาวโครงการหลวง 
     พัก อ. ปาย 1 คืน และ แม่แตง 1 คืน  

                เชียงใหม่ – ห้วยน้ าดัง - วัดน้ าฮู  -ปางมะผ้า-น่ังแพไม้ไผ่เข้าถ้ าลอด –อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง - วนัสนันท์ 
        อ่ิมอร่อยกับอาหารพ้ืนเมืองรสเลิศและพืชผักฤดูหนาวปลอดสารพิษจากร้านอาหารช่ือดังของแม่ฮ่องสอน                 
                               ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติคดุจสวิสเซอร์แลนด์ของเมือง  

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


โปรแกรมการเดินทาง    

วันแรก    กรุงเทพฯ-  เชียงใหม่ 
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ านวยความสะดวก  
19.00 น. น าท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ รุ่นใหม่เครื่องเสียงครบครัน พร้อมคนขับที่ช านาญเส้นทาง  

สู่ จ.เชียงใหม่   บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ 

วันที่สอง เชียงใหม ่– ดอยอ่างข่าง-โครงการหลวงดอยค า-แม่แตง  

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.30 น. ปรับอากาศ D4D น าท่านเดินทางสู่ดอยอา่งข่าง หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่พิชิตดอยอ่างขางสถานีเกษตร

หลวงอ่างขาง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรม ทดแทนการปลูกฝ่ิน สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงอยู่บนเทือกเขาแดนลาว ต าบลแม่
งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร พ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ 26.52 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 16,577 ไร่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2512 ตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ว่า “ให้เขาช่วยตัวเอง ” เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝ่ินมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่า ก่อนชม
โครงการเกษตรหลวง ศูนย์วิจัยไม้เมืองหนาวตื่นเต้นกับความงามที่แปลกตาด้วยรูปลักษณะของทิวเขาดุจกับ
ปราการอันแข็งแกร่งของก าแพงเมืองจีนขนาบขางด้วยยอดดอยสูงเป็นอันดับ  

...........น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บนดอยอ่างข่าง 
บ่าย  แวะโครงการหลวงแห่งที่ 1  ชมการแปรรูป ผลไม้  น้ าผลไม้  ไวน์  จนสู่ขบวนการบรรจุภัณฑ์  มาเป็น ย่ีห้อ  

“ดอยค า”ได้เวลาพอสมควรอ าลาดอยอ่างข่าง ชิมและเลือกผลิตผลทางการเกษตรบนที่สูงสดๆๆ จากไร่ 
17.00 น. เดินทางสู่ ที่พัก ท่ามกลางธรรมชาติ ที่สวยงาม  ความหนาว และไอหมอกปกคลุม 
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก  ................................................ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม แม่แตง-  ปาย-ยอดเขากิ่วลม-ปางมะผ้า-ล่องแพไม้ไผ่ เข้าถ้ าผีแมน (ถ้ าลอด) - ตลาดไนท์พลาซ่า 

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น. อ.ปาย  โดยใช้รถตู้ปรับอากาศ  โดยใช้เส้นทางสาย 

เชียงดาว – ปาย-ปางมะผ้า  
 แวะถ่ายรูป ณ ยอดเขากิ่วลม  ท่ามกลางอากาศที่เย็น
สบายหมอกปกคลุมตลอดปี อีกหนึ่งโลเกช่ันที่ใช้ถ่าย
ท าโฆษณาอาทิ ลูกอมคลอเลท ,รักจัง ฯลฯ ( ยอดเขา
กิ่วลมเป็นจุดใกล้ชายแดนไทย-พม่า ในพื้นที่ชาวเขา 
เผ่ากระเหร่ียง อาข่า บางครั้งอาจมีการตรวจบัตร
ประชาชน ) 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  สไตล์ง่ายๆๆ 
บ่าย  ล่องแพถ้ าลอดปางมะผ้า หรือ ถ้ าผีแมนเมืองไทย 

เปลี่ยนอิริยาบถเป็นการนั่งแพไม้ไผเ่ข้าชมถ้ า 
ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ าชมโลงศพยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ลักษณะซอกซอนเป็นโพรงถ้ าด้วยธาร
น้ าไหลผ่านช่ัวนาตาปีมีโลกพิสุทธ์ิดุจประกายเพชร 
คือหินงอกหินย้อยตระการตา ในโลกแห่งความงามใต้

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


พิภพแห่งนี้ มีเร่ืองราวลี้ลับหลังความตาย ที่กลายมา
เป็นแหล่งโบราณคดีล้ าค่าซ่อนอยู่   

 (น้ ารอด ถ้ าขนาดใหญ่ที่มีสายน้ าไหลผ่านให้คุณนั่งแพ
ไปเที่ยวชมถ้ าสวยๆ อีกสามแห่ง  หนึ่งในนั้นคือ ถ้ าผี
แมนถ้ าผีแมน เป็นถ้ าสุดท้ายของเส้นทางล่องแพไม้ไผ่
เที่ยวถ้ าน้ าลอด ห่างจากปากทางถ้ าน้ าลอดประมาณ 
1,600 เมตร และอยู่ห่างจากถ้ าตุ๊กตา ประมาณ  450 
เมตร ภายในถ้ านอกจากจะมีกลุ่มหินงอกหินย้อยอัน
สวยงามแล้ว ถ้ าผีแมนยังมีโลงศพไม้สัก โครงกระดูกมนุษย์ยุ คโบราณ ข้าวของเครื่องใช้  ภาชนะดินเผา ซึ่ง
เป็นโบราณวัตถุที่บ่งบอกว่าในอดีตถ้ าแห่งนี้เคยมีมนุษย์อาศัยมาก่อน)  

........น. หลังจากนั้นอ าลาแม่ฮ่องสอน เดินทางสู่ อ .ปาย โดยเส้นทางสายปาย- แม่มาลัย เส้นทางสายประวัติศาสตร์ ที่
ขาวญี่ปุ่นใช้เส้นทางล าเลียงสู่ชายแดนพม่าในสมัยมหาสงครามเอเซียบูรพา ปัจจุบันถูกยอย่องว่าเป็นเส้นทาง
ที่งดงาม และคงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง อุดมไปด้วยป่าไม้อันเขียวขจีตลอดเส้นทาง สัมผัสกับ 
จุดสูงสุดของยอดเขากิ่วลม ซ่ึงเย็นเยือกด้วยสายลมหนาวเหน็บจับใจ ต่ืนตาตื่นใจกับทะเลหมอกยามเช้า 
นับเป็นทัศนียภ์าพที่ยากจะลืมเลือน 

17.00 น. น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ รีสอร์ท แบบบูติก ท่ามกลางสิ่ง
อ านวยความสะดวกครบครัน  

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโร 
แมนติก หลังอาหารพาท่านเดินช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย 
สินค้าจากชาวไทยภูเขาที่ไนท์พลาซ่า อ.ปาย ท่ามกลาง
อากาศที่หนาวเย็นเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนหรือท่อง
ราตรีตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สี่     อ.ปาย – วัดน้ าฮู - Coffee In Love –อุทยานแห่งชาติต้นน้ าห้วยดัง-เชียงใหม่   

07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (ด้านนอกโรงแรม) 
........น. ท่านชม วัดน้ าฮู ชมความมหัศจรรย์ของ พระอุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม (ศิลปะล้านนา) 

พระพุทธรูปองค์นี้มีพระเศียรกลวง ส่วนบนปิดเปิดได้ และมีน้ าขังอยู่บนเศียรพระเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจ  น า
ท่านเดินทางสู่ที่พัก รีสอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศ ที่เย็นสบายธรรมชาติ ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอั ธยาศัย  
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านของชาวจีนยูนานให้ท่านอิสระถ่ายรูป ชมวิว ชมบ้านดิน  และเลือก



ซื้อสินค้า หรือโล้ชิงช้ากันตามอัธยาศัย   

แวะจุดชมวิวยอดฮิตที่ Coffee In Love ซึ่งเป็นจุดชมวิวและเป็นร้านกาแฟยอดนิยมชมสะพาน
ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกคร้ังที่สองหรือที่เรียกกันว่า สะพานเหล็ก  หรือ สะพานปาย ชมแม่น้ าปายและ
ทิวทัศน์อันสวยงาม และสะพานประวัติศาสตร์ข้ามแม่น้ าปาย 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ่าย น าท่านชมอุทยานแห่งชาติต้นน้ าห้วยดัง  ภูมิประเทศที่สวยและ
เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในประเทศสัมผัสกับดอกไม้ นานาชนิด  โดยเฉพาะหญ้าหอม  ซึ่งหาชมจากที่อื่นได้
ยาก  (กรณีมีเวลเหลือ จากนั้นน าท่านชม บ่อน้ าร้อนโป่งเดือด  ที่พุ่งสูงที่สุดในประเทศไทย พร้อมถ่ายภาพ ) 

..........น. จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก ณ ร้านวนัสนันท ์ ซึ่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ทั้งของจังหวัด 
เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง จนมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  ด้านการผลิตและจ าหน่ายสินค้าผัก และ 
ผลไม้ดอง  

18.00 น. อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย   หลังอาหารเดินทางกลับ 

วันที่ห้า เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ 

06.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ                      
*************************************************************************  
หมายเหตุ       ช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา สูงขึ้น สายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเที่ยวบิน เพื่อ
ความเหมาะสมในเรื่องของเวลา    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยว ให้อยู่ในความเหมาะสม เพื่อ
ลดปัญหาการจราจรติด บนดอย  แต่ยุติธรรมส าหรับลูกค้า  

                                     ***เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน และสงกรานต์ เพ่ิมท่านละ 500 บาท*** 
อัตราค่าบริการ           ผู้ใหญ่ราคาท่านละ   8,980     บาท  ( พักห้องละ  2 ท่าน 
        เด็ก (02-12 ขวบ) ท่านละ   7,980     บาท (พักรวมกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง) 
      พักเดี่ยวเพ่ิมท่านละ  2,500     บาท   
        บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เดินทาง และเปลี่ยนแปลงรายการ 
เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ 
ยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  
อัตรานี้รวม 1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ                   2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ  

3. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน  จ านวน 2  คืน อ.ปาย 1 คืน / เชียงใหม่ 1 คืน ( พักห้องคู่ ) 
                           4. ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายกา          5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  
                          6. ค่ามัคคุเทศก์น าเที่ยว       7. ค่าอาหารว่าง น้ าดื่ม,ผ้าเย็น        8. ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท 
อัตรานี้ไม่รวม  

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อยู่นอกเหนือรายการท่องเที่ยว   
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  /  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบก ากับภาษี ) 

เงื่อนไขการจอง 
1. ช าระเงินทั้งหมด หรือ มัดจ าครั้งแรกที่ละ 2,000 บาท ที่เหลือช าระในวันเดินทาง 
 กรุณาโอนเงิน มัดจ า หรือ จ่ายหมดมาที ่

 1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010 จ ากัด 
              เลขที่บัญชี 116-4399493 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู (บัญชีออมทรัพย)์ 



2. ชือ่บัญชี นายธเนษฐ  ลักษณะวิลาศ 
   เลขที่บัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางล าพู  (บัญชีออมทรัพย)์ 
  โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้งระบุรายละเอียด 
 อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909 

 
 


