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แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่ -ปาย
เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ พชิ ิตยอดดอยสู งสุ ดแดนสยาม/ซื้อไม้ แกะสลักทีห่ มู่บ้านถวาย/
ไหว้ พระธาตุดอยสุ เทพ-ชมทะเลหมอกห้ วยนา้ ดัง
ปาย
ไหว้ พระศักดิ์สิทธ์ พระอุ่นเมืองวัดนา้ ฮู/สะพานประวัติศาสตร์ ปาย
บ้ านสั นติชล
(5 วัน 4 คืน)

พระธาตุดอยสุเทพ

พระมหาธาตุเจดียพ์ ระมหาธาตุนภพลภูมิสิริและพระมหาธาตุนภเมทนีดล

coffee in love ปาย

วันแรก อาเภอชานุมาน- จังหวัดเชียงใหม่
14.39น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย อานาจเจริ ญพนักงานคอยต้อนรับเช็คสัมภาระการเดินทาง
15.19น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จงั หวัดเชียงใหม่ (รับข้าวกล่องมื้อที่1)

วันที่สอง ดอยอินทนนท์ -พระธาตุศรีจอมทอง-จังหวัดเชียงใหม่
05.00น. อรุ ณสวัสดิ์เชียงใหม่ ล้างหน้าและทาภารกิจส่ วนตัว รับประทานอาหารเช้า(บุพเฟ่ มื้อที่ 2) ที่เชียงใหม่
08.00น.เ ดินทางไปอาเภอจอมทอง เปลี่ยนนัง่ รถท้องถิ่น ไปพิชิตยอดดอยอินทนนท์ นมัสการพระมหาธาตุ
เจดีย์พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมสิ ิ ริ จุดสู งสุ ดแดนสยาม ศึกษาธรรมชาติ ตลาด
พืชผัก
เมืองหนาวโครงการหลวง จนเป็ นทีพ่ อใจ
12.00น. รับประทานอาหารกลางวันร่ วมกันที่น้ าตกวชิระธาร(มื้อที่ 3)
ชมนา้ ตกวชิระธาร แล้ว ไปนมัสการพระธาตุศรีจอมทอง(พระธาตุประจาปี เกิด ปี ชวดปี หนู)เพือ่ เป็ นสิ ริมงคล
จากนั้นเดินทางไปซื้อของฝากมากมายทีห่ มู่บ้านถวาย แล้วนาท่านเข้ าทีพ่ กั โรงแรมเชียงใหม่ ทีถ่ นนวัวลาย
อาบน้ าเปลี่ยนเสื่ อผ้าแล้วนาท่านนัง่ รถท้องถิ่นขื้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุ เทพ(พระธาตุประจาปี เกิด ปี มะแม
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ปี แพะ)เพือ่ เป็ นสิ ริมงคล จากนั้นให้ท่านเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่และรับประทานอาหารเย็นร่ วมกันที่หอ้ งอาหาร
.... (มื้อที่ 4)ที่ท่องเที่ยวใกล้ที่พกั มีถนนคนเดินถนนวัวลาย(เย็นวันเสาร์ ) ถ่ ายรู ปโบราณทีไ่ นท์ บาร์ ซ่า ท่องราตรี
หรื อพักผ่อนนอนหลับฝันดีราตรี สวัสดิ์ (พักเชียงใหม่ คนื ที1่ )

วันที่สาม เชียงใหม่ -ห้ วยนา้ ดัง- ปาย
06.30 น.รับประทานอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารโรงแรม(มื้อที่ 5) แล้วออกเดินทางโดยรถตู ้ วี ไอ พี
ไปเที่ยวอาเภอปาย แวะชมวิวทะเลหมอกทีห่ ้ วยนา้ ดัง ทานส้มตาร้านเดลิเวอร์ลี่ อาหารกลางวัน....(มื้อที่6)
แล้วไปไหว้ พระศักดิ์สิทธิ์พระอุ่นเมืองทีว่ ดั นา้ ฮู เที่ยวชมหมู่บา้ นวัฒนธรรมจีนยูนนานหมู่บา้ นดินสันติชน
จากนั้นเข้าที่พกั โรงแรม ใกล้ถนนคนเดินเพียง 200 เมตร ทาภารกิจส่ วนตัวให้ท่องเที่ยวเดินถนนคนเดินปาย
ตามอิสระและรับประทานอาหารเย็นร่ วมกัน....(มื้อที่ 7)ท่องราตรี และ
พักผ่อนนอนหลับฝันดีราตรี สวัสดิ์ (พักทีป่ าย ริเวอร์ วิลล่า หรือเทียบเท่ า คืนที่ 2)

วันที่สี่ เชียงใหม่ - ลาพูน - ลาปาง
06.00น.สวัสดียามเช้าที่ปาย รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 8 ) แล้วเก็บสัมภาระขึ้นรถตูเ้ ดินทางไป
บันทึกภาพที่ coffee in love เที่ยวชมและบันทึกภาพสะพานประวัตศิ าสตร์ ปาย แล้วเดินทางกลับเส้นทาง
ปาย- แม่แตง-เชียงใหม่
12.00น รับประทานอาหารกลางวันที่เชียงใหม่(บุฟเฟ่ มื้อที่9) เก็บสัมภาระขึ้นรถบัส
บ จากนั้นไหว้พระธาตุหริภุณชัย ที่ลาพูน พระธาตุประจาปี เกิดปี ระกา ซื้อของฝากกลับบ้านทีก่ าดทุ่งเกวียน อ.
ห้ างฉัตร ทีล่ าปาง รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยทีก่ าดทุ่งเกวียน แล้วเดินทางกลับอานาจเจริ ญบ้านเฮา

วันที่ห้า จังหวัดลาปาง – จังหวัดอานาจเจริญ
05.00น ถึงอานาจเจริ ญโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และคานึ งถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของคณะทัวร์ เป็ นสาคัญ

บริการท่ านดังนี้

1.ค่ารถบัสปรับอากาศ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
2. ค่ารถท้องถิ่นขึ้นเที่ยวดอยอินทนนท์
3.ค่าบัตรเข้าไปไหว้พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
4.ค่าบัตรผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
5.ค่ารถสองแถวเล็กไหว้พระธาตุดอยสุ เทพ
6.ค่ารถตูเ้ ที่ยวอาเภอปาย-ห้วยน้ าดัง ตลอดไปและกลับ
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8.ค่าที่พกั โรงแรมเชียงใหม่หอ้ งละ 2 ท่าน
9.ค่าที่พกั ที่ปาย ริ เวอร์ วิลล่าพักห้องละ 2 ท่าน
10.อาหารเช้า- เย็น รวม 9 มื้อ
11.บริ การน้ าดื่ม น้ าแข็ง ผ้าเย็น ขนม ชาเขียว ตลอดเส้นทาง
12.ค่าประกันชีวติ วงเงิน 1,000,000 บาท
สารองทีน่ ั่งได้ ที่

อ.สุ วมิ ลมาลย์ บุตรดาวงศ์ โทร 086- 6535630

ดอยอินทนนท์

ศูนย์วฒั นธรรมจีนยูนนาน

coffee in love

หมู่บา้ นสันติชน

สะพานประวัติศาสตร์ปาย

