
 

นิสากรทราเวล อ านาจเจริญ 
151 ม.11 ถ.ส ำรำญรำษฎร์ ต.บุง่ อ.เมือง จ.อ ำนำจเจริญ 3700 โทร. 086-6535630, 089-5845200 แฟกส์ 045-451701 
www.nisakorntravel.com         e-mail:nisakorntravel@hotmail.com    facebook: นิสำกรกำรทอ่งเท่ียว อ ำนำจเจริญ 

 
  

แพค็เกจทัวร์  เชียงใหม่-ปาย 
เชียงใหม่  ดอยอนิทนนท์พชิิตยอดดอยสูงสุดแดนสยาม/ซ้ือไม้แกะสลกัทีห่มู่บ้านถวาย/ 
                 ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ-ชมทะเลหมอกห้วยน า้ดัง 
ปาย          ไหว้พระศักดิ์สิทธ์พระอุ่นเมืองวดัน า้ฮู/สะพานประวตัิศาสตร์ปาย 
                 บ้านสันติชล  

(5 วนั 4 คนื) 
 

     

  พระธาตุดอยสุเทพ             พระมหาธาตุเจดียพ์ระมหาธาตุนภพลภูมิสิริและพระมหาธาตุนภเมทนีดล      coffee in love ปาย                                          

 

วนัแรก  อ าเภอชานุมาน- จงัหวดัเชียงใหม่ 

14.39น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย  อ  านาจเจริญพนกังานคอยตอ้นรับเช็คสัมภาระการเดินทาง 
15.19น. ออกเดินทาง มุ่งหนา้สู่จงัหวดัเชียงใหม่ (รับขา้วกล่องม้ือท่ี1) 

วนัที่สอง ดอยอนิทนนท์-พระธาตุศรีจอมทอง-จงัหวดัเชียงใหม่ 
 05.00น. อรุณสวสัด์ิเชียงใหม่ ลา้งหนา้และท าภารกิจส่วนตวั   รับประทานอาหารเชา้(บุพเฟ่ม้ือท่ี 2) ท่ีเชียงใหม่
08.00น.เ ดินทางไปอ าเภอจอมทอง เปล่ียนนัง่รถทอ้งถ่ิน ไปพิชิตยอดดอยอินทนนท ์นมสัการพระมหาธาตุ
เจดีย์พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมสิิริ  จุดสูงสุดแดนสยาม ศึกษาธรรมชาติ ตลาด
พชืผกั 
เมอืงหนาวโครงการหลวง จนเป็นทีพ่อใจ  
12.00น.  รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนัท่ีน ้าตกวชิระธาร(ม้ือท่ี 3) 
ชมน า้ตกวชิระธาร แลว้  ไปนมสัการพระธาตุศรีจอมทอง(พระธาตุประจ าปีเกดิ ปีชวดปีหนู)เพือ่เป็นสิริมงคล 
จากนั้นเดินทางไปซ้ือของฝากมากมายทีห่มู่บ้านถวาย แลว้น าท่านเข้าทีพ่กัโรงแรมเชียงใหม่ ทีถ่นนววัลาย
อาบน ้าเปล่ียนเส่ือผา้แลว้น าท่านนัง่รถทอ้งถ่ินข้ืนไปนมสัการพระธาตุดอยสุเทพ(พระธาตุประจ าปีเกดิ ปีมะแม 
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 ปีแพะ)เพือ่เป็นสิริมงคล จากนั้นใหท่้านเท่ียวชมเมืองเชียงใหม่และรับประทานอาหารเยน็ร่วมกนัท่ีหอ้งอาหาร

.... (ม้ือท่ี 4)ท่ีท่องเท่ียวใกลท่ี้พกั มถีนนคนเดินถนนววัลาย(เยน็วนัเสาร์) ถ่ายรูปโบราณทีไ่นท์บาร์ซ่า ท่องราตรี
หรือพกัผอ่นนอนหลบัฝันดีราตรีสวสัด์ิ  (พกัเชียงใหม่คนืที1่) 

 

วนัที่สาม   เชียงใหม่-ห้วยน า้ดงั- ปาย   
06.30 น.รับประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารโรงแรม(ม้ือท่ี 5) แลว้ออกเดินทางโดยรถตู ้ว ีไอ พี   
ไปเท่ียวอ าเภอปาย แวะชมววิทะเลหมอกทีห้่วยน า้ดัง ทานส้มต าร้านเดลิเวอร์ล่ี อาหารกลางวนั....(ม้ือท่ี6)  
แลว้ไปไหว้พระศักดิ์สิทธ์ิพระอุ่นเมอืงทีว่ดัน า้ฮู เท่ียวชมหมู่บา้นวฒันธรรมจีนยนูนานหมู่บา้นดินสันติชน 

 จากนั้นเขา้ท่ีพกัโรงแรม ใกลถ้นนคนเดินเพียง 200 เมตร ท าภารกิจส่วนตวัใหท่้องเท่ียวเดินถนนคนเดินปาย 
ตามอิสระและรับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั....(ม้ือท่ี 7)ท่องราตรีและ 
พกัผอ่นนอนหลบัฝันดีราตรีสวสัด์ิ (พกัทีป่าย ริเวอร์ วลิล่า หรือเทยีบเท่า คนืที ่2) 

วนัที่ส่ี   เชียงใหม่ - ล าพูน - ล าปาง 

06.00น.สวสัดียามเชา้ท่ีปาย รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม ( ม้ือท่ี 8 ) แลว้เกบ็สัมภาระข้ึนรถตูเ้ดินทางไป

บนัทึกภาพท่ี  coffee in love เท่ียวชมและบนัทึกภาพสะพานประวตัศิาสตร์ปาย  แลว้เดินทางกลบัเส้นทาง
ปาย- แม่แตง-เชียงใหม่  
12.00น รับประทานอาหารกลางวนัท่ีเชียงใหม่(บุฟเฟ่ ม้ือท่ี9) เกบ็สัมภาระข้ึนรถบสั 

บ จากนั้นไหวพ้ระธาตุหริภุณชัย ท่ีล  าพนู พระธาตุประจ าปีเกดิปีระกา ซ้ือของฝากกลบับา้นทีก่าดทุ่งเกวยีน อ.
ห้างฉัตร ทีล่ าปาง  รับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยัทีก่าดทุ่งเกวยีน แลว้เดินทางกลบัอ านาจเจริญบา้นเฮา 

วนัที่ห้า  จังหวดัล าปาง – จังหวดัอ านาจเจริญ 

05.00น ถึงอ านาจเจริญโดยสวสัดิภาพพร้อมดว้ยความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของคณะทวัร์เป็นส าคญั 

บริการท่านดงันี ้ 1.ค่ารถบสัปรับอากาศ  วไีอพี  ตลอดการเดินทาง  
2. ค่ารถทอ้งถ่ินข้ึนเท่ียวดอยอินทนนท ์
3.ค่าบตัรเขา้ไปไหวพ้ระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ 
4.ค่าบตัรผา่นเขา้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์

5.ค่ารถสองแถวเลก็ไหวพ้ระธาตุดอยสุเทพ 

6.ค่ารถตูเ้ท่ียวอ าเภอปาย-หว้ยน ้าดงั ตลอดไปและกลบั 
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 8.ค่าท่ีพกัโรงแรมเชียงใหม่หอ้งละ 2  ท่าน 

9.ค่าท่ีพกัท่ีปาย ริเวอร์ วลิล่าพกัหอ้งละ  2  ท่าน 

10.อาหารเชา้- เยน็ รวม 9 ม้ือ 
11.บริการน ้าด่ืม น ้าแขง็ ผา้เยน็ ขนม ชาเขียว ตลอดเส้นทาง 
12.ค่าประกนัชีวติวงเงิน  1,000,000  บาท 
ส ารองทีน่ั่งได้ที ่      อ.สุวมิลมาลย์  บุตรดาวงศ์  โทร  086- 6535630 

 

  
ดอยอินทนนท ์

  
ศูนยว์ฒันธรรมจีนยนูนาน                                 หมู่บา้นสนัติชน 

 

  
coffee in love                                     สะพานประวติัศาสตร์ปาย 
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