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แพค็เกจทัวร์เชยีงใหม่ ปาย อา่งขาง 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว
โดยเครือ่งบิน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - เชียงใหม่

 นมัสการ ใหว้พระ

วัดน้ำฮ ูองค์หลวงพ่ออุ่นเมือง
วัดบ้านเด่นสะหรศีรเีมืองแกน 
วัดพระธาตุแม่เย็น

 ตื่นตากับ

สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย
ชุมชนจีนยูนาน หมู่บ้านสันติชล
สถานเีกษตรดอยอ่างขาง
ชมวิวเขื่อนแม่งัด
 ม่อนแจ่ม

สบายๆช้อบกับ

 ของฝาก ณ ร้านวนัสนันท์  
ถนนคนเดินปาย 

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  2 - 4  คน 8,900.-

เดินทาง  5 - 6  คน 7,900.-

เดินทาง  7 - 9  คน 6,900.-



หมายเหตุ..
- เดินทาง 2-5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าท่ี เป็นไกด์
ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000.-
- เดินทางช่วงวันหยุดยาว/ เทศกาลปีใหม่ รับ 8 ท่านข้ึนไป

 

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

 รายละเอียด

วันท่ี 1
  สะพานเหล็กประวัติศาสตร์  - Coffee In Love - บ้านจีนยนูนาน –วัดน้ำฮ–ู วัดแม่เยน็

การเดินทาง ช่วงเช้า  
00.00  พบกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ันผู้ โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน... เจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

00.00  เหนิฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเท่ียวบินท่ี...  

00.00  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ  พร้อมนำเดินสู่สถานท่ีท่องเท่ียว อำเภอปาย 
ช่วงบ่าย
เดินทางท่องเท่ียวชม   ร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In love  นมัสการพระอุ่นเมืองท่ีวัดน้ำฮ ูวัดพระธาตุแม่เย็น ถนนคนเดินปาย 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
พาท่านมุ่งสู่ อำเภอปาย และแวะชม สะพานเหล็กประวัติศาสตร์Unseen in Thailand ข้ามแม่น้ำปาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองปาย สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย
สร้างข้ึนในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เม่ือพ.ศ. 2485 ขณะท่ีญี่ปุ่นเรอืงอำนาจอยู่ในประเทศไทย
ทหารญี่ปุ่นใช้อำเภอปายเป็นเส้นทางขนส่งจากเชียงใหม่ไปยังพม่า สะพานแหง่นี้ เป็นเส้นทางลำเลียงกำลังพลและอาวุธสู่พม่าเช่นเดียวกับสะพานข้ามแม่น้ำแควท่ีกาญจนบุรี
 ปัจจุบันทรดุโทรมมากใช้งานไม่ได้แต่เป็นสถานท่ีถ่ายรปูท่ีนักท่องเท่ียวนยิมมากท่ีสุดแหง่หนึง่

ช่วงบ่าย
แวะไปดื่มกาแฟอรอ่ย ท่ี ร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In love แทบจะกลายเป็นสถานท่ี The must ท่ีใครๆ ต้องแวะมาถ่ายรปูไปแล้ว สำหรับป้ายหน้าร้านกาแฟ ชื่อดังแหง่นี้
นอกจากวิวดีมองเหน็ทิวทัศน์เมืองปายอันสวยงามแล้ว ทีเด็ดของท่ีนียั่งมีอีกเพียบท้ังกาแฟหอมๆ และเค้กอรอ่ยๆ ให้นัง่ทานกันเพลินๆ แบบปายอินเลิฟสม ชื่อตามอัธยาศัย

เดินทางเข้านมัสการ พระอุ่นเมืองท่ี วัดน้ำฮ ูองค์หลวงพ่ออุ่นเมือง น้ันมีลักษณะอันเป็นคุณสมบัติท่ีแปลกกว่าพระพุทธรปูท่ัวไป ประการหนึง่คือ พระเศียรส่วนบนกลวง
พระโมฬสีามารถเปิดออกได้ และภายในจะมีน้ำขังอยู่ โดยน้ำจะซึมออกมาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสาเหตุของการท่ีน้ำซึมข้ึนมาน้ัน
ไม่มีใครทราบแนชั่ด แต่เม่ือสอบถามกับทางวัดแล้ว มีผู้ สันนษิฐานว่าอาจเกิดจากวัสดุท่ีใช้ทำพระพุทธรปูก็เป็นได้ 

จากน้ันพาท่านเย่ียมชม หมู่บ้านจีนสันติชล ชุมชนจีนยูนาน ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มาต้ังรกรากยังเมืองปาย
 ในอดีตท่ีแหง่นี้ เป็นแหล่งเส้นทางลำเลียงยาเสพติดปัจจุบันได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียว คล้ายกับหมู่บ้านรักไทย และหมู่บ้านรุง่อรณุ จุดเด่น คือ โขดหนิใหญ่
ด้านบนสร้างเป็นมังกรพันเสาหางชี้ ฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน มีบ้านดิน ภัตตาคารอาหารจีน และมีของท่ีระลึกจำหนา่ยแก่นักท่องเท่ียว

นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันงดงาม และธรรมชาติอันบรสิุทธ ิ์ของเมืองปาย

พาท่านนมัสการชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายท่ี วัดพระธาตุแม่เย็น ซึ่งต้ังหา่งเมืองปาย ไปทางบ้านแม่เย็น ตัววัดต้ังอยู่บนภูเขา
ท่ีสมารถมองเมืองปายได้เกือบท้ังเมืองถือเป็นจุดชมวิว ท่ีสวยในยามเย็น ยามพระอาทิตย์เปลี่ยนแสงบรรยากาศก่อนพลบค่ำ ท่ีดีท่ีสุดในเมืองปาย

พาท่านไปยัง ถนนคนเดินปาย ช้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัย สองข้างทางมีอาหาร, ขนมพื้ นบ้านแวะชมและเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองและของกินมากมาย ชิมโรตีหลากรสแวะ
ร้านมิตรไทย และ ร้านสบายดี ซื้ อโปสการ์ดและเสื้ อนา่รักๆ ตกดึกถ้าใครสนใจจะไปฟังเพลงแนะนำให้ไปท่ี ร้านบีบ๊อบ ซึ่งมีดนตรเีล่นสด ร้านฟังเพลงบรรยากาศดีของปาย
และของท่ีระลึกนา่รักๆ มากมายจนกระท่ังได้เวลาอันสมควรกลับโรงแรม พักผ่อน นอนอุ่นๆ สบายๆ 

อาหาร มื้ อกลางวัน
ครัวสายน้ำปาย 

มื้ อเย็น
ตามอัธยาศัยในถนนคนเดิน

ท่ีพัก พักปายดูซีย์ ร ีสอร์ท หรอืเทียบเท่า

http://www.paidoseeresort.com/th-th/


วันท่ี 2
ปาย - วัดบ้านเด่นสะหรศีรเีมืองแกน - ชมวิวเข่ือนแม่งัด - ดอยอา่งขาง

การเดินทาง ช่วงเช้า
ออกเดินทางสู่อำเภอแม่แตง เย่ีมชมสถานท่ีท่องเท่ียวระหว่างทาง วัดบ้านเด่นสะหรศีรเีมืองแกน เขื่อนแม่งัด

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ดอยอ่างขาง เพื่อเข้าเช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
ออกเดินทางสู่อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่   พาทุกท่านเดินทางถึง วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรอืท่ีเรยีกกันว่า
วัดบ้านเด่น เดิมชื่อ วัดหรบุีญเรอืง อยู่ท่ีตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเม่ือ พ.ศ. 2437 ต้ังเด่นบนเนนิเตี้ ยๆ
สามารถมองเหน็ได้แต่ไกลภายใต้เนนิน้ันเป็นถ้ำศักดิ์ สิทธ ิ์ ท่ีชาวบ้านนับถือจึงเรยีกกันว่า

วัดบ้านเด่น  นอกจากนี้ ภายในวัดยังเต็มไปด้วย ต้นโพธ ิ์  หรอื ต้นสะหร ีขนาดต่าง ๆ
ซึ่งมีความหมายเป็นมงคลจึงมีการนำชื่อดังกล่าวมาต้ังเป็นชื่อวัดอีกท้ังท่ีต้ังของวัดยังอยู่ในเขตเมืองเก่าโบราณท่ีเรยีกว่าเมืองแกน
ชาวบ้านก็เลยเรยีกชื่อวัดนี้ เต็ม ๆ ว่า วัดเด่นสะหรศีรเีมืองแกน เป็นต้นมา

เดินทางถึง เขื่อนแม่งัด ต้ังอยู่ในอุทยานแหง่ชาติศรล้ีานนาเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
เป็นเขื่อนท่ีสร้างข้ึนตามพระราชดำรขิองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับทางเข้าเขื่อนอยู่ประมาณหลักกิโลเมตรท่ี 41
บนทางหลวงหมายเลข 107 (สายเชียงใหม่-ฝาง) เลี้ ยวขวาไปอีกประมาณ 11 กิโลเมตรเขื่อนแม่งัดเริม่ก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2520
โดยกรมชลประทาน การก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสรจ็เม่ือปี พ.ศ. 2527 ต่อมา กฟผ.
ได้เข้ามาดำเนนิการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำในปี พ.ศ. 2528  แล้วเสรจ็ในปีเดียวกัน

ช่วงบ่าย
พาทุกท่านเดินทางมาถึงดอยอ่างขาง พาท่านเข้าท่ีพัก พักผ่อนชมบรรยากาศตามอัธยาศัย
ช่วงค่ำพาท่านรับประทานอาหารเย็นใกล้ท่ีพัก  หลังอาหารสมาชิกสามารถเดินเท่ียวชมเลือกซื้ อสินค้าอาหารหน้าท่ีพักได้

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารของท่ีพัก

มื้ อกลางวัน
ร้านอาหารรมิเขื่อนแม่งัด

มื้ อเย็น
รับประทานอาหารเย็นใกล้ท่ีพัก

ท่ีพัก อ่างขางวิลล่า ดอยอ่างขาง หรอื เทียบเท่า พักห้องละ 2/4/6 ท่าน  ตามลักษณะบ้านท่ีได้

วันท่ี 3
  ชมพระอาทิตย์ข้ึนตอนเช้า - ดอยอา่งขาง – เชียงใหม่

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชม สถานเีกษตรดอยอ่างขาง

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  ซื้ อของฝาก ณ ร้านวนัสนันท์  
เวลาสมควรเดินทางต่อยังสนามบินเชียงใหม่ เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00  เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน... เท่ียวบินท่ี...

00.00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ ภาพ 
 



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
ออกเดินทางไปชมวิวพระอาทิตย์ข้ึนชมทะเลหมอกท่ีจุดชมวิวพร้อมถ่ายรปูกันตามอัธยาศัย  

ชม สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ซึ่งท่ีนีเ่ป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขางได้ก่อต้ังมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2524
โดยเริม่ดำเนนิการพัฒนาและส่งเสรมิอาชีพด้านพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล และพืชเครือ่งดื่มเมืองหนาวเป็นลำดับแรก
ต่อมาได้ทำการขยายผลการดำเนนิงานไปในด้านหัตถกรรม จนสามารถดำเนนิการพัฒนาและส่งเสรมิท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
พร้อมท้ังได้ส่งเสรมิการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป

ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง มีพื้ นท่ีรับผิดชอบดำเนนิงาน  16,577 ไร ่(26.525 ตร.ม.) ครอบคลุมพื้ นท่ีส่งเสรมิหลัก 5 หมู่บ้าน  ได้แก่
บ้านนอแล บ้านขอบด้ง บ้านปางม้า บ้านคุ้ ม
และบ้านหลวงพร้อมเท่ียวชมสถานเีกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานเีกษตรท่ีทดลองปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาว มีสถานท่ีนา่สนใจได้แก่ สวนท้อ สวนบ๊วย
แปลงปลูกผักกลางแจ้ง โรงเรอืนกุหลาบ สวนแปดสิบเป็นแปลงปลูกดอกไม้เมืองหนาวท่ีสวยงาม
และยังมีโรงเรอืนไม้ในรม่ท่ีมีดอกไม้เมืองหนาวท่ีออกดอกสวยงามทุกฤดูกาล

ลักษณะพื้ นท่ีเป็นรปูแอ่งกระทะ สภาพป่าโดยท่ัวไปเป็นป่าสนและป่าดิบ ดินอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตร แม่น้ำท่ีสำคัญมีท้ังหมด 4
สาย คือ ห้วยแห้ง ห้วยซ่าน ห้วยอ่างขาง  และห้วยแม่เผอะ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตร ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินชุดบ้านหลวง
(Ban Luang Series) ดินรว่นเหนยีว ดินชุดอ่างขาง (Angkhang Series) เป็นดินท่ีเกิดจากหนิปูน หนิเชลล์ ดินดาน สภาพของดินโดยรวมมีโครงสร้างดินดี
พื้ นท่ีมีความลาดชันสูงสภาพค่อนข้างเป็นกรด (pH 4.5-6.0) 
ขอบเขตพื้ นท่ีรับผิดชอบ 26.525 ตร.ม. (16,577 ไร)่ 

ช่วงบ่าย
พาทุกท่านเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม เป็นส่วนหนึง่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
ต้ังอยู่บรเิวณหมู่บ้านม้ง หนองหอย อ.แม่รมิ ท่ีนีมี่อากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า
สามารถมองเหน็วิวทิวทัศน์โดยรอบมองเหน็ทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหลููกตาอีกด้านก็จะเป็นไรป่ลูกพืชต่างๆของโครงการหลวงบนยอดม่อนแจ่มมีพื้ นท่ี
ไม่มากนักสามารถเดินชมได้จนท่ัวได้อย่างสบาย

ม่อนแจ่ม อยู่บนสันเขาบรเิวณ หมู่บ้านม้งหนองหอย เดิมท่ีบรเิวณนี้ ชาวบ้านเรยีกว่ากิ่วเสือเป็นป่ารกร้างต่อมาชาวบ้านเข้ามาแผ้วถางและปลูกผิ่น
จนในท้ายท่ีสุดโครงการหลวงมาขอซื้ อพื้ นท่ีเข้า โครงการหลวงหนองหอย เม่ือเข้าเป็นส่วนหนึง่ของโครงการหลวง คุณแจ่ม-แจ่มจรัส สุชีวะ หลานของ
ม.จ. ภีศเดช รัชนี
ประธานมูลนธิโิครงการหลวงได้เข้ามาพัฒนาและปรับปรงุบรเิวณม่อนแจ่มให้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวโดยเฉพาะในลักษณะของแค้มป้ิงรสีอร์ท

พาทุกท่านแวะซื้ อของฝาก ณ ร้านวนัสนันท์ ร้านขายอาหาร ของฝาก พื้ นเมืองของเชียงใหม่
ท่ีต้ังใจขายสินค้าท่ีดีมีคุณภาพให้ความสำคัญกับรสชาติ ความสะอาด และ คุณประโยชน์ของอาหารสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้
 ของฝากท่ีข้ึนชื่อของท่ีนีไ่ด้แก่ แหนมไบโอเทค หมูยอ ไส้อั่ว ให้ท่านเลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย

17.30 น.    ส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมความประทับใจ

อาหาร มื้ อเช้า
ร้านอาหารในท่ีพัก

มื้ อกลางวัน
รมิน้ำตกแม่สาน้อย

วันท่ี 3
  ชมพระอาทิตย์ข้ึนตอนเช้า - ดอยอา่งขาง – เชียงใหม่

 

อัตรานี้ รวม

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
ค่าท่ีพัก 2 คืน (กรณเีศษ พักห้องละ 3 ท่านมีเตียงเสรมิ)
 ค่าธรรมเนยีมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย / ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม 300 บาท
อาหาร 6 ม้ือ ตามระบุในโปรแกรม
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ ไม่รวม  

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ



ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนอืจากรายการระบุ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3% ( กรณขีอใบกำกับภาษ ี)
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/northern/899

https://www.atsiamtour.com/northern/899
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