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โปรแกรมท่องเที่ยว เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า -เชียงใหม ่(4 วัน 3 คืน) 

……………………………………………………………………. 

Day1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย จากขอนแก่น 13.15 น ถึง
เชียงใหม่ 14.20 น  เที่ยววัดเจ็ดยอด (วัดโพธารามมหาวิหาร) ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่ 50300 ตามรอยละคร กลิ่นกาสะลอง วัดต้นแกว๋น ตามรอยละคร เพลิงเพลางเทียน จิบชา กาแฟ
แถวนิมมาน กินอาหารเย็น อาหารเหนือท่ีร้านต๋องตั้งโต๊ะ นอนโรงแรมบีทูใกล้สนามบิน 

                     

Day 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  
เวลา 6.30 น เดินทางออกจากโรงแรม ไปถึง ปตท แม่ริม  
เวลา 7.00 น. เพ่ือพบกับคุณหมอสุพัฒน์ ใจงาม ไกดก์ิตติมศักดิ์ของเรา   
เวลา  7.15-7.45 น ถึงตลาดแม่มาลัย จะแวะซื้ออาหารเช้าหรือซื้อผลไม้   
เวลา  8.00-9.00 น ถึงรา้นแป้นเกล็ด ทานอาหารทีซ้ื่อมาหรอืสั่งท าอาหารและกาแฟ ให้อาหารแกะ ชม 

แกลลอรี่   
เวลา 9.00- 9.45น  เดินทางไปถึง ชมน้ าพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋ จ.เชียงใหม่ น้ าพุร้อนแบบ Geyser ที่ใหญ่ที่สุด 

ในประเทศไทย ใช้เวลา 30 นาที แล้วเดินทางต่อสัมผัสบรรยากาศเมืองหนาว 
 10.20 -11.00 น อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง .ใช้เวลาประมาณ  45 นาที  
 11.45 -12.45 น รับประทานอาหารกลางวันทีบ่้านปายนา ปายตา นั่งพักผ่อนอิริยาบท (ท่ี อช.ห้วยน้ าดัง  

หรือในตัว อ.ปาย)  
 

                

https://www.sanook.com/travel
https://travel.sanook.com/thailand/chiangmai/
https://www.sanook.com/travel/1400909/
https://travel.sanook.com/thailand/chiangmai/
https://www.sanook.com/travel/restaurant/
https://www.sanook.com/travel/1400909/
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Day 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562   
14.00 น เที่ยวชมตัวเมืองปายในวิวแบบพานอรามาที่ วัดพระธาตุแม่เย็นและ โป่งน้ าร้อนท่าปาย มีน้ าร้อนไหล
ทั่วเป็นบริเวณกว้าง รอบๆเป็นป่าไม้สักท่ีสมบูรณ์  
16.00 น แวะนมัสการหลวงพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดน้ าฮู เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปที่ชาวเมือง
เรียกคือ หลวงพ่ออุ่นเมือง ซึ่งไม่เหมือนพระพุทธรูปที่ใด เพราะยอดพระเกศสามารถยกขึ้นได้เหมือนฝาผอบ 
ภายในตัวพระเศียรกลวง ที่แปลกมากคือ ภายในจะมีน้ าเกิดขึ้นเอง จากค าบอกเล่าของลุงที่เป็นคนดูแลว่า 
ประมาณ 10 วันน้ าก็จะเต็ม  น้ าที่ได้ในพระเศียรมีประมาณ 1 ขัน จะตักน้ าลงมาผสมกับอ่างน้ าใหญ่เป็น
น้ ามนต์ส าหรับผู้ที่เข้าไปกราบนมัสการ - เที่ยวชมหมู่บ้านชาวจีน ทานอาหารจีนยูนนานและชิมชาที่หมู่บ้าน
สันติชล  
17.30 น เข้าที่พัก อ.ปายท่ี รีสอร์ทพริบตา ท่ามกลางหุบเขาที่มองเห็นวิวแม่น้ าปาย พร้อมอ่างน้ าแร่ที่ให้คุณ
นอนแช่ได้และเพลิดเพลินไปกับตะวันลับฟ้ายามเย็น เพียงเท่านี้...ก็รู้สึกว่าเวลาแห่งความสุขที่นี่ผ่านไปเพียง
พริบตา นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ าใครจะว่ายน้ าอย่าลืมชุดว่ายน้ านะคะ ประมาณ 18.30 น ทานอาหารเย็น
ร้านน้องเบสท์  ตามท่ีคุณหมอสุพัฒน์ ใจงาม แนะน า แล้วเดินเที่ยวชมบรรยากาศเมืองปายยามค่ าคืน ก่อนเข้า
ที่พัก  
 

  

                    โป่งน้ าร้อนท่าปาย                                         วัดพระธาตุแม่เย็น 

     

                    วัดน ้าฮู                                                             หมู่บ้านสันติชล 
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                                          เมืองปาย ยามค่้าคืน                                                   

       

                                                 พริบตารีสอร์ท  

Day 3 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562   

05.45 น เดินทางขึ้นไปทะเลหมอกหยุนไหล บนบ้านสันติชล   ชมทะเลหมอก และทานข้าวต้ม ชาร้อนและ
หมั่นโถว 

7.15 ชมสวนส้ม ฟงหยุ่น 

8.00  เดินทางถึงปางมะผ้า แวะชมกิ่วลม 

9.00 เดินทางต่อไปที่บ้านจ่าโบ่ แวะชมวิวและดื่มกาแฟ 

10.30 เดินทางถึงบ้านผาเผือก ร่วมหน่วยแพทย์จิตอาสา รับชมการแสดงชนเผ่า ร่วมเต้นร า และเลือกซื้อ
อุดหนุนสินค้า เสื้อผ้าสวยของชนเผ่าลาหู่ด า 

12.30 ทานอาหารเที่ยง ชนเผ่า เมนูชาวมูเซอ (น้องหมอสุพัฒน์ ใจงามเลี้ยงอาหารมือนี)้ 

13.30 เดินทางถึงบ้านไม้ลัน ชายแดนที่เคยทรงสด็จเยี่ยม สสช ไม้ลัน 

14,20 เดินทางถึง รพ ปางมะผ้า เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป 

15.00 เดินทางไปถ้ าลอด 

17.30 กลับเข้าที่พักรีสอร์ทบ้านแก้วโมรา และรับประทานอาหารเย็น เป็นอาหารไทยใหญ่ที่รีสอร์ทบ้านแก้ว
โมรา 
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Day 4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562    (อ.ปางมะผ้า)  – รบัประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ทบ้านแก้วโมรา  แล้ว
แวะชมสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางกลับ ระยะทาง 197.5 km ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ถ้าไม่แวะที่ใด ตาม
ถนนหมายเลข 1095 ถ้ามีเวลาแวะกินอาหารเย็นที่โอ้กระจู๋  ก่อนขึ้นเครื่องบินแอร์เอเชีย สนามบินเชียงใหม่ 
18.20 น 
 
 

 
 
เตรียมตัวท่องเที่ยว  อุณหภูมิช่วงเดือน พฤศจิกายน 2562 ประมาณ 16-29 องศาเซลเซียส 
เตรียมชุดสบายๆ  กางเกงขาสั้น ขายาว ชุดว่ายน้ า ผ้าถุงใส่เข้าวัด  เสื้อยืด เสื้อพ้ืนเมือง  เสื้อกันหนาวสดใส  
หมวก แว่นตากันแดด ครีมกันแดด ร่ม รองเท้าแตะ ถุงย่ามส าหรับใส่ของที่เราอาจซื้อ  แก้วเก็บความร้อนหรือ
เย็นส าหรับใส่กาแฟ ชาเย็น ยาประจ าตัว ยาแก้เมารถ ยาหม่อง ยาดม ยาทากันยุง ยาแก้ท้องเสีย เป็นต้น 

 

ผู้เดินทาง 

1. นางอุบล จ๋วงพานิช 
2. นางพนอ เตชะอธิก 
3. นางค าหยาด ไพรี 
4. นางสาวเกสร เหล่าอรรคะ 
5. นางนิภาพรรณ ฤทธิรอด 
6. นางสาวพรนิภา หาญละคร 
7. นางกรรณิกา ชาธรรม 
8. นางสุธีรา ยาทองไชย 
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งบประมาณ 

 เก็บค่าอาหาร คนละ 3,000 บาท รวม 24,000 บาท 
 เหรัญญิก  นางกรรณิกา ชาธรรม 
 ตากล้อง  นางสุธีรา ยาทองไชย 

 

หมายเหตุ  

 โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นกับทีม 

 

การเดินทาง 

 สายการบินแอร์เอเชีย ขอนแก่น-เชียงใหม่ วันที่ 22  พฤศจิกายน เวลา  13.15 น 
 สายการบินแอร์เอเชีย เชียงใหม่-ขอนแก่น วันที่ 25  พฤศจิกายน เวลา  18.20 น 
 มีรถตู้รับที่สนามบิน และช่วงเดินทางตลอดทริป 

 


