
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปาย - นํ้าตกหมอกฟา - โปงเดือดปาแป - วัดนํ้าฮู – หมูบานสันติชล - ถนนคนเดิน 
ชมงานพืชสวนโลก ราชพฤกษ 54 - ลําพูน - พระธาตุหริภุญชัย - พระธาตุลําปาง

หลวง - กาดทุงเกวี๋ยน 
 (พักปาย 1 คืน / เชยีงใหม 1 คนื) 

 

กําหนดการเดนิทาง 15-18, 16-19, 22-25, 23-26 ธ.ค.54 / 29 ธ.ค.-1 ม.ค. 55 / 30 ธ.ค.54 -2 ม.ค.55 / 31 
ธ.ค.54 -3 ม.ค.55 / 1-4 ม.ค.55 

    
วันแรก  กรงุเทพฯ - เชียงใหม 
19.00 คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย......โดยมทีีมงาน คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง 
20.00 ออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น (ข้ึนอยูกับจาํนวนผูเดินทาง) สู จ.เชียงใหม 
23.00 บริการขาวตมรอบดึกที่ จ.นครสวรรค หลังอาหาร เดินทางตอ สู จ.เชยีงใหม 
 

วันที่สอง เชียงใหม - ปาย - นํ้าตกหมอกฟา - นํ้าพุรอนโปงเดอืดปาแป – หมูบานสันติชล-วัดนํ้าฮู - ถนนคนเดิน 
06.00  รุงอรุณที่ จ. เชยีงใหม ทําภารกิจสวนตวั และบริการอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม…  

จากนั้นนําทานเดินทางตอสู เดินทางโดยใชเสนทางสายเชียงใหม-ปาย ซึ่งเปนเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซอน แวะ
ชมความงามของน้ําตกหมอกฟา ซึ่งจัดวาเปนน้ําตกที่จัดวาสวยมากอีกแหงหนึ่งซึ่งซอนความงามของตัวเองใน
อุทยานและรอคอยใหสมาชิกผูหลงใหลธรรมชาติมาสัมผัส ชมบอนํ้าพุรอนโปงเดือด ซึ่งจัดวาเปนบอนํ้าพุรอนที่ข้ึนชื่อ
และสวยงามอยูกลางไพร  

12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ หมูบานสันตชิล 
หลังอาหารใหทานไดสัมผัส หมูบานสันติชล ซึ่งเปนชุมชนชาวจีนยูนนาน ซึ่งยายถื่นฐานจากจีนแผนดินใหญมาตั้ง
รกรากยังเมืองปายแหงนี้ ณ ที่น้ียังมีชิงชาไมที่ตั้งอยูหนาหมูบาน เปนเหมือนสัญลักษณของ หมูบานสันติชล ที่ดู
เหมือนวาจะเปนเครื่องเลนที่ดึงดูดใจผูมาเยือนหมูบานสันติชลไดอยางดีทีเดียว จากนั้นนําทานชมเดินทางสู วัดนํ้าฮ ูเปน
วัดที่มีพระพุทธรูปที่มีนํ้าไหลซึมเศียรพระตลอดเวลา แวะเดินชมตลาดเมืองปายพรอมทั้งชมวิถีชีวิตคนปายอันนาสนใจ 
สมควรแกเวลาเขาที่พักที่โรงแรม...และพักผอนตามอัธยาศัย 

18.30 บริการอาหารค่าํ  ณ รานอาหาร  พรอมชมบรรยากาศเมืองปายยามเยน็ 
 

วันที่สาม  ปาย - เชียงใหม - ชมงามพืชสวนโลก 54 
07.00 บริการอาหาร เชา ที่หองอาหาร ของ รีสอรท 
 อําลาเมืองปาย เดินทางสู จ.เชียงใหม  
12.00 บริการอาหารกลางวัน ที่ รานอาหาร เชียงใหมเรือนแพ  
บาย  นําทานเขาสู งานพืชสวนโลก มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ 2554 เพ่ือเฉลิมฉลองปมหา

มงคล 3 วโรกาส 1) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในป 2554 / 2) สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในป 2555 / 3) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในป 2555 ภายในงานพืชสวนโลก ราชพฤกษ 54 น้ีทานจะไดชมการ
จัดพืชสวนโลกจากนานาประเทศและในประเทศ บนพื้นที่กวา 470 ไร ชมสวนไมดอก ไมประดับ สวนผลไม สวนสมุนไพร 
พืชผัก นานาชนิด กวา 2.5 ลานตน กวา 2,500 ชนิด ในงานมีจุดที่นาสนใจมากมายไดแก สวนเฉลิมพระเกียรติ์ราช
พฤกษ 54 สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ 54 สวนเฉลิมพระเกียรติประเภทองคกร สวนพรรณไมเขตรอนชื้น 
หอคําหลวง และสวนกลวยไม ฯลฯ 

*** อาหารเยน็อิสระ ตามอธัยาศัย *** 
สมควรแกเวลา รับคณะสง ที่พัก Chiang Mai Gate หรือเทียบเทา จากนั้น พักผอน ทองราตรตีามอัธยาศยั 

 

วันที่ส่ี  ของฝากเชียงใหม - พระธาตุหริภุญชัย - พระธาตุลําปางหลวง - กาดทุงเกวี๋ยน - กรุงเทพฯ 
07.00 บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นําทานเลือกซื้อของฝาก อาทิ หมูยอ แคบหมู นํ้าพริกหนุม ฯลฯ 

ณ รานวนัสนันท จากนั้นเดินทางสู จ.ลําพูน นําทานเขานมัสการ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สรางข้ึนในพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๗ ในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช กษัตริยแหงราชวงศจามเทวีวงศ โดยที่แหงนี้ เคยเปนพระราชฐานของ
พระองคซึ่งพระราชทานอุทิศถวายใหเปนวัดพระธาตุฯ เพ่ือเปนพุทธบูชาหลังจากที่พระบรมสารีริกธาตุไดปรากฏ ให
พระองคไดทอดพระเนตรในบริเวณดังกลาว  



12.00 บริการอาหารกลางวันที่ รานอาหาร จากนั้นแวะ กาดทุงเกวี๋ยน ตลาดที่จําหนายสินคาพ้ืนเมือง และของฝากตั้งอยูบน
ทางหลวงเสนทางจากเชียงใหมลําปางเปนแหลงขายอาหารและสินคาพ้ืนบานราคาไมแพงของ จ.ลําปาง 

 จากน้ันนําทานนมัสการ วัดพระธาตุลําปางหลวง เปนวัดเกาแกคูบานคูเมือง มีมาตั้งแตสมัยพระนางจามเทวี ราว พ.ศ.
1300 เปนวัดที่สรางไดงดงามที่สุดในภาคเหนือ (พระธาตุประจํา คนเกิดป ฉลู) เปนที่ประดิษฐานพระแกวดอนเตาและ
พระธาตุลําปางหลวง  

18.00 บริการอาหารค่าํ ที่ จ.นครสวรรค หลังอาหาร เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
23.00 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 
อัตราคาบรกิาร 
 

วันที่เดินทาง 
ผูใหญ เด็กพักกับผูใหญ 

(5-12 ขวบ) 
เด็ก มีเตียง 
(5-12 ขวบ) 

เด็ก ไมมีเตียง 
(5-12 ขวบ) 

พักเดี่ยว    

   5,590 5,590  4,000 3,000 1,500  

* ในกรณีทีผู่เดินทางไมครบ 30 ทาน บริษัทฯ ของสงวนสทิธิ์การเปล่ียนแปลงพาหนะจากรถโคชเปนรถตู 
โดยมีคาใชจายเพิม่ ทานละ 1000 บาท  

เทศกาลวนัหยดุปใหม เพิ่ม ทานละ 1,000 บาท 
เทศกาลวนัหยดุ  เพิ่ม ทานละ 1,000 บาท 

1-4, 2-5, 3-6, 8-11, 9-12, 10-13 ธันวาคม // 29 ธ.ค.-1 ม.ค. 55,30 ธ.ค.54 -2 ม.ค.55,31 ธ.ค.54 -3 ม.ค.55 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม  

คารถโคชปรับอากาศ/ คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน/ คาอาหาร 9 ม้ือ, คาเขาชมและ
คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดระบุไวในรายการ/ คาใชจายของหัวหนาทัวรที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการ
เดินทาง/ คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000บาท 
 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม   
คาใชจายสวนตวั เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร, คาซกัรีด, คาโทรศพัท เปนตน /คาภาษีหัก ณ ทีจ่าย และ
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 
 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง 
• กรุณาแจงลวงหนากอนวันเดินทางอยางนอย 20 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด  
• กรณียกเลิกทัวรกอนวันเดนิทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

เง่ือนไขและขอกําหนดอื่น ๆ  
• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไมรับผดิชอบตอคาใชจายใดๆในกรณีที่เกิดเหตสุุดวสิยั เชน การขัดของและสดุวิสยัทางเทคนิค

เครื่องยนต,อุบัติเหต,ุภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานทีต่างๆที่เกิดเหนืออํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ จะทาํหนาที่เปนตวัแทนในการเรียกรองคาชดใชจากโรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสญูหายของ สัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรบัผิดชอบตอการสูญหายดังกลาว 

• ในระหวางการทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบรกิารใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสทิธ์ิ ไมสามารถเรยีกรองขอ
คืนคาบริการได 

• หากทานไมเดนิทางกลับพรอมคณะทวัร ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได 
• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง หากมผีูรวมเดินทางในคณะทวัร ไมครบตามที่กําหนดไว 
• คาบริการทีท่านชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหง

แบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเทีย่วพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืน
คาบริการไมได 

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะยดึถือและ
คํานึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชนสูงสดุของลูกคาสวนมากเปนสําคญั 

 
หมายเหต ุ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ึนอยูกับเหตุการณเฉพาะหนาที่คาดไมถึง 
เชน ขัดของทางเทคนิคเครื่องยนต ภัยทางธรรมชาติ การจลาจล สภาพทางการเมือง แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) 
 

 


