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โปรแกรมท่ องเที่ยว
เชียงใหม่ – ปาย
( 4 วัน 3 คืน )
วันแรก : กรุ งเทพฯ – เชียงใหม่
18.30 น.
19.00 น.

พร้อมกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับจัดเตรี ยมสัมภาระ
ออกเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศหลังคาสูงสู่ จ.เชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัยให้บริ การอาหารว่างและ
เครื่ องดื่มบนรถ

วันที่สอง : ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – ถ้ าแก้วโกมล – วัดจองกลาง – วัดจองคา – หมู่บา้ นกะเหรี่ ยงคอยาว –
พระธาตุดอยกองมู – แม่ฮ่องสอน (B-L-D)
04.30 น.
06.00 น.

09.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.เชียงใหม่ปฏิบตั ิภารกิจส่ วนตัวพร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที1่ ) ณ ร้านอาหาร
อินทนนไอร์แลนด์
นาท่านเปลี่ยนรถเป็ นรถตูป้ รับอากาศท้องถิ่น เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติออบหลวง มีความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติประกอบด้วยโขดผา แมกไม้และลาน้ าที่ไหลแรงผ่านหลืบเขา ที่ชาวเมืองเหนือเรี ยกว่า “ออบหล
วง” แกรนด์แคนยอนเมืองไทย 1 ใน Unseen Thailand ซึ่งเป็ นเสมือนรู ปเขาหินจูบกัน แฝงด้วยตานานรัก อัน
หวานซึ้ง และตานานเจ้าพ่อออบหลวง อันศักดิ์สิทธิ์ ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในเขตอุทยานฯ
เดินทางถึงยังสถานี วฒั นาวิจยั บ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการสารวจวัตถุดิบเพือ่ ทา
เยือ่ กระดาษ เป็ นแปลงทดลองปลูกพืชจาพวกสน และยูคาลิปตัส ในเนื้อที่ท้งั หมด 2,072 ไร่ อากาศของที่นี่
ชื้นและเย็นตลอดปี งามด้วยทิวสนที่ปลูกอย่างเป็ นระเบียบงามตา จึงทาให้บริ เวณสถานีกลายเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
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10.30 น.
พาท่านท่องเที่ยวยัง ถ้ าแก้วโกมล ชมความงามของหินงอก หินย้อย ที่ถือว่าสวยที่สุดในประเทศไทย 1 ใน
Unseen Natures and Wonders และเป็ นอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งงดงามเหมือนดัง่ เกล็ดน้ าแข็ง เกาะทัว่ ผนัง
ห้องชมความสวยงาม ซึ่งสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตร ถ้ าแม่ลาน้อย และได้
พระราชทานนามถ้ าแม่ลาน้อยเป็ นชื่อ “ ถ้ าแก้วโกมล ’’ และได้พระราชทานนามชื่อห้องในถ้ าแก้วโกมลซึ่ง
อยูภ่ ายในถ้ าเป็ นชั้นๆจานวน 5 ชั้นดังนี้ ชั้นที่หนึ่ ง นามห้อง พระทัยธาร ชั้นที่สอง นามห้อง วิมานเมฆ ชั้นที่
สาม นามห้อง เฉกหิมพานต์ ชั้นที่สี่ นามห้อง ม่านผาแก้ว ชั้นที่หา้ นามห้อง เพริ ดแพร้วมณี บุปผา
12.00 น.
บริ การอาหารกลางวัน (มื้อที2่ )
13.00 น.
นาทุกท่านเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางพักผ่อนตามอัธยาศัย...
15.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ ดอยแม่อูคอ ชมทุ่งดอกบัวตองบานสะพรัง่ (บานตลอดเดือน พ.ย.) นาทุกท่านเดินทางสู่
หมู่บา้ นกะเหรี่ ยงคอยาว หรื อชาวปาดอง ซึ่งมีนกั ธุรกิจนาพวกปาดองมาปลูกสร้างบ้านอาศัยอยูแ่ บบดั้งเดิม
ของเขา ไม่ได้ทามาหากินด้วยอาชีพการเกษตร เขาไม่สามารถบุกหักล้างถางป่ าสาหรับการเพาะปลูกได้
เพราะอาศัยอยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ชาวปาดอง จึงมีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวเยีย่ มชม และซื้อสินค้าที่
ทาโดยชาวปาดอง
16.30 น.
นาท่านเดินท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู นมัสการพระธาตุประจาเมืองแม่ฮ่องสอน เพือ่ เป็ นสิริมงคล
ซึ่งเป็ นศูนย์รวมศรัทธาของชาวเมือง กล่าวกันว่าใครที่มาแม่ฮ่องสอนแล้วไม่ได้ไปที่นี่ถือว่า ยังมาไม่ถึง
นอกจากเป็ นศาสนสถานสาคัญแล้วยังเป็ นจุดชมทิวทัศน์เมืองแม่ฮ่องสอนอีกด้วย
18.00 น.
นาท่านเดินทาง บริ การอาหารเย็น (มื้อที3่ )
18.30 น.
พาท่านชิมชาอันเลื่องชื่อของบ้านรักไทย และชิมไวน์ผลไม้นานาชนิด ผลิตโดยชาวบ้านรักไทย เข้าที่พกั
สัมผัสอากาศหนาวเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย...
วันที่สาม : ปางอุ๋ง – ภูโคลน – Coffee in love – สะพานประวัติศาสตร์ – วัดน้ าฮู – ปาย (B-L-D)
04.30 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า และจากปฏิบตั ิภารกิจส่วนตัวกันเรี ยบร้อยแล้วนาท่านเดินทางไปยังบ้านรวมไทยโดยรถ
สองแถวท้องถิ่น เพือ่ ความปลอดภัยเนื่องจากถนนค่อนข้างแคบ ชมบรรยากาศของสายหมอกรอบ ๆ
ทะเลสาบ ซึ่งงดงามจนเปรี ยบได้เป็ น Switzerland เมืองไทย และเดินเล่นชมพันธุไ์ ม้จากต่างประเทศ ที่ปลูก
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อยูม่ ากมายในโครงการตามพระราชดาริ ปางตอง 2 หรื อ ปางอุ๋ง ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ทอแสงสีทองตก
กระทบผืนน้ า สะท้อนอาบแนวสนจนกลายเป็ นสีทอง ซึ่งเป็ นช่วงที่สวยทีสุดของปางอุ๋ง
07.00 น.
บริ การอาหารเช้า (มื้อที่4)
09.00 น.
เดินทางถึง ภูโคลน (UnSeen Thailand) ซึ่งภายในโลกมีแหล่งโคลนเช่นนี้อยูเ่ พียงสามแห่งเท่านั้น และหนึ่ง
ในสามแหล่งนั้น นัน่ คือ ภูโคลน แหล่งโคลนสุขภาพของเมืองไทย ให้ท่านได้ทดลองพอกโคลน ซึ่งจะช่วย
ให้ผวิ พรรณผุดผ่อง และช่วยการหมุนเวียนของโลหิต หรื อ จะลองแช่เท้ากลางบ่อสปากันได้ ตามอัธยาศัย...
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที5่ )
14.30 น.
นาท่านเดินทางสู่ อ.ปาย นาท่านเดินทางถึงวัดน้ าฮู กราบสักการะ หลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ที่
พระเศียรส่วนบนเปิ ดปิ ดได้และมีน้ าขังยังเป็ นที่ประดิษฐานเจดียข์ องสมเด็จพระสุพรรณกัลยาเป็ นที่เชื่อกัน
ว่า ภายใต้เจดียน์ ้ ีมีเส้นพระเกศาของพระองค์อยูด่ ว้ ย
15.00 น.
นาท่านชมและถ่ายรู ปกับร้านกาแฟ Coffee in love ร้านกาแฟยอดฮิตที่ใครๆต้องไปถ่ายรู ป
16.00 น.
นาท่านชม สะพานประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ช่วงที่ญี่ปุ่นเรื องอานาจอยูใ่ น
ประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นเส้นทางลาเลียงกาลังพลและอาวุธสู่พม่าเช่นเดียวกันกับ สะพาน
ข้ามแม่น้ าแคว ในอดีตสะพานนี้เคยถูกใช้เป็ นเส้นทางเดินทางของประชาชนทัว่ ไป จนกระทัง่ ปั จจุบนั ก็มี
การสร้างสะพานคอนกรี ตมาตรฐานแทนที่ เมื่อสะพานนี้ทรุ ดโทรมลง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มกั จะเดินทาง
มาถ่ายรู ปและเดินเท้าข้ามสะพานแห่งนี้ เพือ่ เป็ นที่ระลึกในการมาเยือน อ.ปาย
17.00 น.
นาท่านเข้าสู่ที่พกั พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที6่ ) พักผ่อนหรื อท่องราตรี เมืองปายตามอัธยาศัย
วันที่สี่ : ห้วยน้ าดัง – ขุนแม่ยะ – โป่ งเดือดป่ าแป๋ – พืชสวนโลก – ถนนคนเดินเชียงใหม่ (B-L)
05.00 น.
06.00 น.
07.00 น.
08.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ปฏิบตั ิภารกิจส่วนตัว
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ าดัง ชมพระอาทิตย์ข้ นึ และทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า
พร้อมบริ การอาหารเช้า (มื้อที7่ ) ณ ร้านอาหารครัวสายหมอก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ดอยขุนแม่ยะ ชมซากุระ ดอยขุนแม่ยะ (ต้นเดือน มกราคม - ก.พ.) เป็ นปรากฏการณ์
ธรรมชาติตามช่วงฤดูกาล เมื่อเริ่ มเข้าฤดูหนาวของทุกปี ต้นซากุระหรื อนางพญาเสือโคร่ ง ในบ้านเราก็จะทิ้ง
ใบและผลิดอกเบ่งบานเต็มต้นอย่างดงามโดยเฉพาะที่หน่วยต้นน้ าขุนแม่ยะจะมีลกั ษณะเป็ นพิเศษที่มีการ
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ปลูกกันทัว่ ดอย หนาแน่น มีความสวยงามด้วยสี ชมพูปกคลุมทัว่ ดอย จึงนิยมเรี ยกกันว่า "ดอยสีชมพู" นา
ท่านชมความมหัศจรรย์ของน้ าพุร้อนที่ โป่ งเดือดป่ าแป๋ (UNSEEN) จากนั้นเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
12.00 น.
แวะพักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (มื้อที8่ )
13.00 น.
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จนาท่านเดินทางท่านเที่ยวที่สวนสัตว์
เชียงใหม่สวนสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีสตั ว์มากมายหลายชนิด ทั้งที่มีอยูใ่ นเมืองไทยและนามาจากต่างประเทศ
เป็ นจานวนมากรวมทั้งโคอาล่าภายในสวนสัตว์ยงั มีอุทยานสัตว์น้ า 700 ปี ศรี นครพิงค์ สวนนกเพนกวิน และ
สวนนกฟิ้ นซ์ซ่ ึงเป็ นนกขนาดเล็กที่มีสีสนั สวยงาม ที่พลาดชมไม่ได้กค็ ือ หมีแพนด้า ช่วง ช่วง และ หลินฮุย้
18.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินเชียงใหม่ เลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด (อาหารมื้อนี้ไม่รวมใน
โปรแกรม)
วันที่หา้ : กรุ งเทพฯ
06.00 น.

เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………
อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
ค่าบริ การนี้รวม
- ค่ารถตู/้ รถบัสปรับอากาศ
- ค่าพาหนะท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 8 มื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
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ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- อาหารและเครื่ องดื่ม ที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการที่ระบุ
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าทิปพนักงานขับรถและพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม
เงื่อนไขการจองและการจ่ายเงิน
จ่ายมัดจา 50 % ส่วนที่เหลือ จ่ายวันเดินทางหรื อก่อนเดินทาง 1 วัน
- ยกเลิกทัวร์15 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่ามัดจา
- ยกเลิกทัวร์ 7 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
การจองจะสมบูรณ์เมื่อ
- ชาระเงินมัดจา โดยสาเนาเอกสารการโอนเงิน (Pay-In) แฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513
- กรณี เดินทางไปต่างประเทศ สาเนา Passport ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513 หรื อเล่มตัวจริ งมาที่ น.ส.จิรพรรณ รังสี
102 หมู่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปั ว จ.น่าน 55120
บัญชีโอนเงิน
ชื่ อบัญชี
น.ส จิรพรรณ รังษี
น.ส จิรพรรณ รังษี

ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์
กสิกรไทย

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สาขา
น่าน
ปั ว

เลขที่บัญชี
732-2-29271- 7
320-2-52446- 9

ข้อมูลเพิม่ เติม น.ส. จิรพรรณ รังษี 061-284-6836, 093-131-5971
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ภูคาทัวร์หวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าคงได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

