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เชียงใหม่ เท่ียวงานพืชสวนโลก 5 วัน  โดยรถ 
 

 
 

 

 
เชียงใหม่ - ปาย - น ้าตกหมอกฟ้า - น ้าพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋ – หมู่บ้านสันติชล-วัดน ้าฮู - ถนนคนเดิน 

       ชมงามพืชสวนโลก 54 ของฝากพื นเมือง - พระธาตุหริภุญชัย - พระธาตุล้าปางหลวง – กาดทุ่งเกวี๋ยน 
 

เดินทางวันที่  18-22  มกราคม  2555 
วันแรก( พุธที่18 มกราคม 2555)    อุบลราชธานี – เชียงใหม่  

12.30  น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทรักษ์เที่ยวฯคอยต้อนรับและอํานวยความ
สะดวก  

13.00 น. นําท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 
ค่ํา     รับประทานอาหารค่ํา ที่ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 1) 

วันที่สอง ( พฤหัสฯที่19 มกราคม 2555) เชียงใหม่ - ปาย - น ้าตกหมอกฟ้า - น ้าพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋ – 

หมู่บ้านสันติชล-วัดน ้าฮู - ถนนคนเดิน 

     อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่จ.เชียงใหม่ ให้ท่านทําธุระส่วนตัว 
เช้า     รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 2) 

หลังอาหารนําท่านเดินทางต่อโดยรถตู้ เดินทางโดยใช้เส้นทางสาย
เชียงใหม่-ปาย ซ่ึงเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน แวะชม
ความงามของนํ้าตกหมอกฟ้า ซ่ึงจัดว่าเป็นนํ้าตกที่จัดว่าสวยมากอีก
แห่งหน่ึงซ่ึงซ่อนความงามของตัวเองในอุทยานและรอคอยให้
สมาชิกผู้หลงใหลธรรมชาติมาสัมผัส ชมบ่อนํ้าพุร้อนโปงเดือด ซ่ึงจัดว่าเป็นบ่อนํ้าพุร้อนที่
ขึ้นชื่อและสวยงามอยู่กลางไพร  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันที่หมู่บ้านสันติชล (ม้ือที่ 3) 
หลังอาหารให้ท่านได้สัมผัส หมู่บ้านสันติชล ซ่ึงเป็นชุมชนชาวจีนยูนนาน ซ่ึงย้ายถ่ินฐาน
จากจีนแผ่นดินใหญ่มาตั้งรกรากยังเมืองปายแห่งน้ี ณ ที่น้ียังมีชิงช้าไม้ที่ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้าน 
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เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ หมู่บ้านสันติชล ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเครื่องเล่นที่ดึงดูดใจผู้มา
เยือนหมู่บ้านสันติชลได้อย่างดีทีเดียว จากน้ันนําท่านชมเดินทางสู่ วัดนํ้าฮู เป็นวัดที่มี
พระพุทธรูปที่มีนํ้าไหลซึมเศียรพระตลอดเวลา แวะเดินชมตลาดเมืองปายพร้อมทั้งชมวิถี
ชีวิตคนปายอันน่าสนใจ สมควรแก่เวลาเข้าที่พักที่โรงแรม...และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร (ม้ือที่ 4) 
  ชมบรรยากาศเมืองปายยามค่ําคืนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 

วันที่สาม(ศุกร์ที่20 มกราคม2555) ปาย - เชียงใหม่ - ชมงามพืชสวนโลก 54 

เช้า  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม (ม้ือที่ 5) 
นําท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ ชมทัศนียภาพงดงามสองข้างทาง โดยรถตู้ปรับอากาศ ถึง
ตัวเมืองเชียงใหม่ นําท่านสู่ภัตตาคาร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(ม้ือที่ 6) 
นําท่านสู่งานพืชสวนโลก โดยรถโค้ชปรับอากาศ เชิญท่านชมมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิม
พระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 เพ่ือเฉลิมฉลองปีมหามงคล 3 วโรกาส ภายในงานพืชสวนโลก 
ราชพฤกษ์ 54 น้ี ท่านจะได้ชมการ  จัดพืชสวนโลกจากนานาประเทศ
และในประเทศ บนพ้ืนที่กว่า 470 ไร่ ชมสวนไม้ดอก ไม้ประดับ สวน
ผลไม้ สวนสมุนไพร พืชผัก นานาชนิด กว่า 2.5 ล้านต้น กว่า 2,500 
ชนิด ใน  งานมีจุดที่น่าสนใจมากมายได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติ์ราช
พฤกษ์ 54 สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 54 สวนเฉลิมพระ
เกียรติประเภทองค์กร สวนพรรณไม้เขตร้อนชื้น หอคําหลวง และสวน
กล้วยไม้ ฯลฯ (อาหารค่ําไม่รวมในรายการ) 

  ได้เวลานัดหมายนําท่านเข้าสู่ที่พัก Chiang Mai Gate  หรือเทียบเท่า 
ให้ท่านได้อิสระเที่ยวตลาดเชียงใหม่ไนท์บาซาร์  
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วันที่ส่ี(เสาร์ที่ 21 มกราคม 2555)  ของฝากพื นเมือง - พระธาตุหริภุญชัย - พระธาตุล้าปางหลวง - กาดทุ่ง

เกวี๋ยน – อุบลราชธานี 

เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(ม้ือที่ 7) 
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ นําท่านเลือกซ้ือของฝาก อาทิ หมูยอ แคบหมู นํ้าพริก
หนุ่ม ฯลฯ ณ ร้านวนัสนันท์ จากน้ันเดินทางสู่ จ .ลําพูน นําท่านเข้า
นมัสการ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๗ ในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ 
โดยที่แห่งน้ี เคยเป็นพระราชฐานของพระองค์ซ่ึงพระราชทานอุทิศ
ถวายให้เป็นวัดพระธาตุฯ  เพ่ือเป็นพุทธบูชาหลังจากที่พระบรม
สารีริกธาตุได้ปรากฏให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรในบริเวณดังกล่าว 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ม้ือที่ 8) 
นําท่านสู่ กาดทุ่งเกวี๋ยน ตลาดที่จําหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง และของฝากเป็นแหล่งขายอาหาร
และสินค้าพ้ืนบ้านราคาไม่แพงของ จ.ลําปาง นําท่านนมัสการ วัดพระธาตุล้าปางหลวง เป็น
วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่ เมือง มีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ราว พ .ศ.1300 เป็นวัดที่สร้างได้
งดงามที่สุดในภาคเหนือ (พระธาตุประจํา คนเกิดปี ฉลู) เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า
และพระธาตุลําปางหลวง  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ที่ภัตตาคาร (ม้ือที่ 9) 
   หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับ จ.อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 

วันที่ห้า(อาทิตย์ ที่22 มกราคม 2555) อุบลราชธานี 

เช้า  ถึง จ. อุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพ 
*************************************************** 

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ทั้งน้ีค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าทุกท่านเป็นส าคัญ 
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อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่       ท่านละ   6,000   บาท  
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปีนอนกับผู้ใหญ่เสริมเตียง ท่านละ   5,000 บาท 
พักเดี่ยวเพ่ิม     ท่านละ  1,400 บาท 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่ารถตามที่ระบุในรายการ 
2. ที่พัก  และ อาหาร ตามที่ระบุในรายการ   
3. สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
4. ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 (ตามเงื่อนไขกรมธรรพ์) 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหารพิเศษส่ังเพ่ิม ฯลฯ  

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% และหัก ณ ท่ีจ่าย  3  % 
3. ทิปคนขับรถและไกด์ท้องถ่ิน 

 
ส่ิงที่ควรเตรียมไปด้วย 

1. ยาประจําตัว 
2. กล้องถ่ายรูป 
3. อุปกรณ์กันแดด , ร่ม , หมวก 
4. เส้ือกันหนาว 
5. รองเท้าที่สวมใส่สบาย 

 


