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โปรแกรมศึกษาดูงาน  »เชียงใหม่»  ปาย 
    อทุยานแห่งชาติห้วยน ้าดัง-บ่อน ้าร้อนท่าปาย-วัดน ้าฮู-พระธาตุแม่เย็น-ปายแคนยอน 

 วัดป่าดาราภิรมย์-พระต้าหนักดาราภิรมย์-บ้านถวาย-ร่มบ่อสร้าง-ช็อปปื้ง-กาดทุ่งเกวียน   (5วนั 2 คืน) 
 

 

 

 

 

 

วันแรกของการเดนิทาง                                                                  จดุนดัหมาย–เชยีงใหม ่

__.__ น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าท่ีเมืองแปะพาเท่ียวคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
__.__ น.    ออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ  

วันทีส่องของการเดนิทาง                    หว้ยน า้ดงั-บ่อน า้รอ้นทา่ปาย-วดัน า้ฮ-ูพระธาตแุมเ่ยน็-ถนนคนเดนิ 

06.00 น.    เช้าวันใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่  “ ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุพบุปผาชาติล้วนงามตา              
นามล ้าค่านครพิงค์ ”  ให้ทา่นปฏิบตัภิารกิจสว่นตวั บริการอาหารเช้า (มือ้1) ณ ร้านอาหาร  

09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน า้ดงั สมัผสัทะเลหมอก  ณ จุดชมวิวดอยก่ิวลม บริเวณ ห้วย
น า้ดงั เป็นจดุชมวิวท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงมาก 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น. น าทา่นชมและสมัผสับรรยกาศท่ีผ่อนคลายท่ี บอ่น า้ร้อนทา่ปาย เป็นโป่งน า้ร้อนธรรมชาติและมีบอ่

กลางแจ้งสามารถลงแชต่วัได้ 
14.30 น. น าท่านกราบสกัการะ วดัน า้ฮ ูเป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นท่ีประดิษฐานของเจ้าพ่อ

อุน่เมืองมีความพิเศษคือ ยอดเศียรสามารถเปิดให้เห็นภายใน ซึง่ภายในเศียรพบวา่มีน า้ขงัอยู ่ 
15.30 น. น าท่านกราบสกัการะ พระธาตแุมเ่ย็น ไหว้สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิประจ าเมือง  ซึง่นอกจากจะเพ่ือความเป็นมงคล

แล้ว ท่ีน่ียงัมีจดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นอ าเภอปายได้แบบทัว่ถึง 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ ร้านอาหาร   
19.00 น. น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ปาย ปณาลี โฮเทล หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พักผ่อนตามอธัยาศยั หรือ จะ

เดนิช็อปปิง้ถนนคนเดนิปาย สินค้ามากมายให้ทา่นเลือกซือ้ตามอธัยาศยั 
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วันทีส่ามของการเดนิทาง                               ปายแคนยอน-วดัปา่ดาราภริมย-์พระตา้หนกัดาราภริมย์ 

06.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ โรงแรม   
08.30 น. น าท่านชม ปายแคนยอน หรือ กองแลน ถือเป็นไฮไลท์ยอดฮิตอนัดบัต้นๆของคนมาเท่ียวปาย ส าหรับดู

พระอาทิตย์ขึน้และตกในท่ีเดียวกนั และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง ปาย อิน เลิฟ  
12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้5) ณ ร้านอาหาร  
13.30 น. น าท่านกราบสกัการะ วดัป่าดาราภิรมย์ เป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี ท่ีงดงาม อายุอานามกว่า 100 ปี 

วดัแหง่นีเ้ป็นวดัท่ีส าคญัแหง่หนึง่ในจงัหวดัเชียงใหม ่และเป็นวดัท่ีเตม็ไปด้วยสถาปัตยกรรมล้านนา 
14.30 น. น าทา่นชม พระต าหนกัดาราภิรมย์ เดิมพระต าหนกัดาราภิรมย์เป็นท่ีประทบัของพระราชชายาเจ้าดารา

รัศมีเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม ่องค์สดุท้ายท่ีมีอ านาจปกครองบ้านเมืองตามแบบเดมิก่อน 
16.00 น. น าทา่นเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั  ไอบสิไตล์ หรือเทียบเทา่ (ห้อง2 ทา่น )  
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม ในรูปแบบสงัสรรค์ พร้อมสนกุกบัคาราโอเกะและ

กิจกรรมสนัทนาการตา่งๆ มากมายจากทีมงาน พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง                                           บา้นถวาย-รม่บ่อสรา้ง-ชอ็ปปืง้-กาดทุง่เกวยีน 

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้าท่ีสดใส  บริการอาหารเช้า (มือ้7) ณ ห้องอาหาร  เก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็คเอ้าท์ 
08.30 น. น าทา่นชม บ้านถวาย แหลง่จ าหนา่ยของท่ีระลกึอีกแหง่ของเชียงใหม ่ปัจจบุนันอกจากของท่ีระลกึด้าน

งานไม้แกะสลกัแล้ว ยงัมีของท่ีระลกึให้เลือกชมอีกหลายชนิด 
09.30 น. น าท่านชม ร่มบ่อสร้าง เป็นสินค้าท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่จงัหวดัเชียงใหม่และเลือกซือ้ร่มบ่อสร้างเป็นท่ี

ระลกึ ถือเป็นสินค้าพืน้เมืองท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ
12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้8) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น.      น าทา่นช้อปปิง้ท่ี กาดทุง่เกวียน ซึ่งมีสินค้าพืน้เมืองมากมายไว้จ าหน่าย เช่น น า้พริกหนุ่ม  แคปหม ูหมู

ป่าแชแ่ข็ง  เสือ้ผ้า กระเป๋า ฯลฯ 
18.00 น.  บริการอาหารเย็น (มือ้9) ณ ร้านอาหาร  

วันทีห่า้ของการเดนิทาง                                                                             จดุนดัหมาย 

__.__ น.  น าคณะทกุทา่นบ้านโดยสวสัดภิาพแล้วท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม 
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รายการ  หมายเหต ุ

อตัราคา่บริการทา่นละ   บาท จ้านวนผู้ใหญ่ขั นต ้า 50 ท่าน 

อตัราคา่บรกิารนี รวม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 2 คืน (เชียงใหม่,ปาย) 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ9 มือ้  
 คา่รถตู้ท้องถ่ินน าเท่ียว  
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 
 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 

 คา่มินิบาร์ภายในโรงแรม 
 คา่ซกัรีด 
 คา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 คา่อาหารนอกเหนือจากรายการก าหนด 

บรกิารพเิศษสา้หรบัทา่น 

 ปา้ยคณะ  
 หมวกกนัแดด 
 กิจกรรมนนัทนาการตลอดเส้นทาง 
 ดแูลเอกสารเบิกจา่ยหนว่ยงานราชการ 

สิง่ทีค่วรตดิตวัไปดว้ย 

 ยารักษาโรค 
 รองเท้าสวมใสส่บาย 
 กล้องถ่ายรูป 
 เสือ้กนัหนาว 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

  โอนเงินมดัจ าลว่งหน้า 30% ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระในวนัเดนิทาง 
 โอนเงินมดัจ าการเดนิทาง ธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี นายวีรพงษ์  บญุยอ เลขท่ีบญัชี 4910084789 
 กรุณาสง่ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือท าประกนัภยัเดนิทาง 
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