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รหัสโปรแกรม : 22040 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ–เชียงใหม่ 

18.00 น. พร้อมกนั ณ จุดนัดพบ จุดที ่1 สวนลุมพนีิ อยา่งนอบนอ้มและสุภาพ  ตรวจเช็คสัมภาระในการเดินทาง 
18.30 น. โดยรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่ จ.เชียงใหม ่พร้อมฟังเร่ืองราวท่ีน่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สมควรแก่เวลาพกัผ่อน

ตามอธัยาศัย (พกัค้างคืนบนรถโค้ช) 
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วนัทีส่อง เชียงใหม่-Akipu Coffee-ฮาดู่บิ-บ้านเลาวู-เวยีงแหง-เปียงหลวง 

07.00 น. เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ นาํท่านรับประทานอาหารเชา้(1) 

 
08.00 น. นาํท่านข้ึน รถตู้ปรับอากาศ ขนาด8-9ทีน่ั่ง แลว้ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านเลาวู ประตูสู่เวยีงแหง(ระยะทาง 128 

กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง) บนถนนเส้นทางดอยลอยฟ้า เขตแดน อ.เชียงดาว กบั อ.เวยีงแหง ชม 
บ้านต้นไม้ ร้านกาแฟท่ีววิสวยงาม บรรยากาศของท่ีน่ีดีมากๆ บริเวณยงัมีชาวพื้นเมืองขายผลไม ้ต่างๆ มากมาย 

 

   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2)ท่ี  Akipu Coffee (อาหารจานเดียว) 
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บ่าย นาํทา่นเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน ข้ึนสู่จุดชมววิ ฮาดู่บ(ิHadubee) จุดชมวิวอยูท่ี่บา้นเลาว ูสามารถมองเห็นววิดอย
หลวงเชียงดาวไดอ้ยา่งสวยงาม บรรยากาศของท่ีน่ีดีมากๆ ยิง่ช่วงฤดูหนาวสวยงามมาก 
เดินทางสู่ บา้นเปียงหลวง(ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง)  ท่ีอยูอ่าศยัคนจีนยนูนานและชาวไทยใหญ่  
ชายแดนบา้นหลกัแหล่งตั้งประชิดเมืองต๋น รัฐฉาน สหภาพเมียนมา 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(3)ท่ี ครัวเปียงหลวง  
พกั (1)             ชมววิรีสอร์ท หรือเทียบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
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วนัทีส่าม      ซีหลงซาน-แปกแซม-กองพล93-วดัเปียงหลวง-วดัฟ้าเวยีงอนิทร์-เวยีงแหง-วดักอมู-อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร- 
                    วดัเวยีงแหง-พระธาตุนายาง-น า้ตกแม่หาด-เก่อเจ่อแท่-วดัพระธาตุแสนไห-เปียงหลวง 

   
05.30 น. นาํท่านข้ึนรถทอ้งถ่ิน สู่ จุดชมววิทะเลหมอกซีหลงซาน หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ "หุบเขามังกรตะวนัตก" ตั้งอยูใ่น 

ตาํบลเปียงหลวง อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจุดชมพระอาทิตยข้ึ์นและทะเลหมอกท่ีสวยงานอีกท่ีหน่ึง
ของอาํเภอเวยีงแหง เม่ือมองจากยอดดอย ซี หลง ซงั  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4)ที ่ห้องอาหารของโรงแรม  

 
ชม โครงการเกษตรหลวงแปกแซม อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริบา้นแปกแซม ณ บา้นเปียงหลวง เบ้ืองหนา้ 
เหมือนภาพวาดท่ีเหมือนมีใครมาป้ันแต่งไว ้เป็นภาพทิวทศัน์ท่ีแปลกตาของสวนดอกไมแ้ละตน้พญาเสือโคร่ง 
สามารถมายนือยูใ่นระดบัความสูงท่ีใกลท้ะเลหมอก และยงัมีศาลเจา้จีนไวส้าํหรับสักการะขอพร  

   
ชม ฐานทพักองพล 93 ของกองทพัจีนคณะชาติ ท่ีบา้นเปียงหลวง สถานท่ีท่ีมีเร่ืองราวมากมายเกินข้ึนท่ีน่ี 
โครงสร้างทาํดว้ยดิน มีลกัษณะเป็นรูปตวัแอลในภาษาองักฤษ ดา้นหลงัจะมีตน้ไทรขนาดใหญ่ค่อยแผ่
ก่ิงกา้นสาขาใหร่้มเงาอยูด่ว้ย..หมู่บา้นเปียงหลวง 
ชม วดัเปียงหลวง วดัเก่าคู่บา้นคู่เมืองของบา้นเปียงหลวง มีความสวยงาม และมีอุโบสถหลงัใหม่ 
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  ชม  วดัฟ้าเวยีงอนิทร์(วดั2แผน่ดิน)  มีเจดียท่ี์เป็นพุทธสถานสาํคญั นั้นก็คือ มารชินเจดีย์ มีความหมายวา่ "เจดีย์

ชนะมาร" สันนิฐานวา่สร้างข้ึนบนพื้นท่ีเจดียเ์ก่าในรัชสมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบนัเป็นทั้งสถานท่ี
สาํคญัทางประวติัศาสตร์ สักการะ สุสานเจ้ากองเจิง สร้างข้ีนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให ้พล.อ. กอนเจิง ชนะศึก ประธาน
กองทพัสหปฏิวติัฉาน ชมจุดถ่ายรูปป้ายชายแดนบา้นหลกัแต่ง 
ออกเดินทางสู่ เวยีงแหง(ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 30 นาที) 
นาํท่านชม พระธาตุเวยีงแหง(วดักอมู) เป็นวดัเก่าแก่ ท่ีมีการคน้พบ พระมาลา ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นของสมเด็จพระ
นเรศวรฯ เม่ือคร้ังยกทพัไปพม่า ก่อนท่ีท่านจะทรงพระประชวรแลว้ส้ินพระชนมท่ี์ อ.เวียงแหงในปัจจุบนั 

 นาํท่านชม ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท่ีประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ขนาดหน่ึงเทา่คร่ึงของพระองคจ์ริง ประทบันัง่ พระหตัถข์วาทรงพระสุวรรณพิงคารหลัง่นํ้าทกัษิโณทกประกาศ
อิสรภาพ พระหตัถซ์า้ยทรงพระแสงดาบ.. ท่ีพระองคไ์ดท้รงเสียสละในการกอบกูเ้อกราชใหเ้ราเป็นไทยมาจนถึง
ทุกวนัน้ี..จนกระทัง่เดินทางถึง อ.เวยีงแหง เมืองลบัแล ดินแดนแห่งขนุเขาติดชายแดนพม่า 
นาํท่านชม วดัเวยีงแหง เป็นวดัท่ีเก่าแก่ของชุมชนเมืองแห่งก่อสร้างข้ึน และเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป
ศกัด์ิสิทธ์ิและสาํคญัเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวอาํเภอเวยีงแหงคือ พระเจ้าแสนแซ่หรือพระเจ้าออกเหง่ือ อายกุวา่ 
500 ปีมีสาเหตุท่ีเรียกวา่พระเจา้ออกเหง่ือเพราะเม่ือใดท่ีมีเหตุเภทภยัร้ายแรงเกิดข้ึนกบับา้นเมืองก็จะมีเหง่ือซึม
ออกมาเป็นการบอกลางร้าย  

 นาํท่านชม พระธาตุนายาง.. แต่เดิมเรียกวา่ กองมูนางคาํอ๋วย สันนิฐานวา่ คนยางเป็นคนสร้างคาํวา่ "ยาง" เป็น
ภาษาทอ้งถ่ินท่ีใชเ้รียกชาวกะเหร่ียงแต่บางทีก็เรียกพระธาตุองคน้ี์วา่ พระธาตุดอยนายาง   
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(5)ท่ี บา้นสวนสันติชล(ล้ิมรสอาหารพื้นเมือง)  

 
บ่าย นาํท่านชม น า้ตกแม่หาด อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติหว้ยนํ้าดงั มี 4 ชั้น ความสูงประมาณ 40-50 เมตร เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีสวยงาม และเดินทางสะดวก 
 นาํท่านชม เก่อเจ่อแท่ แกรนดแ์คนยอ่นเวยีงแหง ในภาษาปากากะญอ เเปลวา่ ภูเขาขาด เป็นสถานท่ีท่ีธรรมชาติ

สร้างสรรคข้ึ์นมาไดอ้ยา่งสวยงาม แกรนดแ์คนยอนแห่งน้ีอยูท่ี่บา้นนามน อยูท่างกลางขนุเขาและตน้ไม ้ค่อนขา้งมี
ความสูง สวยงามมาก ๆ 
นาํท่านชม วดัพระธาตุแสนไห เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ มีฐาน 8 เหล่ียม วดัโดยรอบ 48 เมตร ความสูงจากพื้นถึง
ยอดฉตัร 21 เมตร พระบรมธาตุแสนไหเป็นศูนยร์วมจิตใจคนในอาํเภอเวยีงแหง และ เป็น พระบรมธาตุ
คูบ่า้นคู่เมืองของอาํเภอเวยีงแหง หากใครมาเท่ียวท่ีอาํเภอเวยีงแหงแลว้ไมไ่ดไ้ปสักการะพระบรมธาตุก็ถือวา่ยงั
ไม่ไดม้าถึงอาํเภอเวยีงแหง จนไดเ้วลาเดินทางกลบัท่ีพกั 

19.00 น         รับประทานอาหารคํ่า(6) ล้ิมรสสุก้ียนูนาน 
พกั  (2)          ชมววิรีสอร์ท หรือเทยีบเท่า พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

วนัทีส่ี่ เปียงหลวง-เวยีงแหง-ดอยค า้ฟ้า-สถูปพระนเรศวรเมืองงาย-เชียงใหม่ 

 
05.30 น. นาํท่านชม ตลาดเช้าเปียงหลวง ชิมอาหารยนูนานผสมไทยใหญ่ เช่น ก๋วยเต๋ียวเตา้หูอ่้อน เตา้หูท้อด สุก้ียนูนาน 

หรือจะเดินชมบา้นเรือนบรรยากาศแบบจีน และไม่พลาดชมโรงเรียนภาษาจีนกวงหวั  
06.30 น. รับประทานอาหารเชา้(7)ท่ี ห้องอาหารของรีสอร์ท 
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07.00 น.        ออกเดินทางสู่ ดอยค า้ฟ้า(ระยะทาง 51 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.30 ชัว่โมง บนถนนดอยลอยฟ้า) 
เปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ินข้ึนสู่ ดอยคํ้าฟ้า อยูใ่นความดูแลของหน่วยจดัการตน้นํ้าแม่งาย มีความสูงจากระดบันํ้าทะเล 
1,834 เมตร  ดอยคํ้าฟ้ามีป่าตน้นํ้าท่ีสมบูรณ์ มีลาํธารนํ้าตก มีววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ไฮไลทส์าํคญัคือการชมทะเล
หมอกคลอเคลียตามไหล่เขา สลบัซบัซอ้นหน่ึงในนัน่คือยอดดอยหลวงเชียงดาวสวยงามดุจภาพวาดท่ีอยูเ่บ้ือง
หนา้  นอกจากน้ีหากเดินทางมาเท่ียวในช่วง กลางเดือนมกราคมจะไดพ้บกบัดอกนางพญาเสือโคร่งผลิบาน จนได้
เวลาเดินทางสู่ เมืองงาย(ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.30 ชัว่โมง) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(8)ท่ี ขา้วซอยหมู่เฮา 
บ่าย เดินทางสู่ เชียงใหม่(ระยะทาง 87 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง) ระหวา่งทางแวะสักการะ สถูป

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช(เมืองงาย) จนถึงเชียงใหม่ ให้ท่านซ้ือของฝากกลบับา้นท่ี วนัสนันท์  
18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(9)ท่ี ลาํดีต้ีขวัแดง แลว้เดินทางกลบั 

วนัที่ห้า กรุงเทพมหานคร 

05.00 น. เดินทางถึงจุดหมายโดยสวสัดิภาพ............. 
หมายเหตุ รายการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ค านึงถงึลูกค้าเป็นหลัก 

ส่ิงของทีจ่ าเป็นควรน าติดตัว ยาประจาํตวั, รองเทา้สวมสบาย, เส้ือกนัหนาว, ของใชจ้าํเป็น   

ก าหนดเดินทาง 12-16 , 19-23 , 26-30 พฤศจิกายน 2564 
ค่าบริการผู้ใหญ่ท่านละ 4,999 บาท  ,พกัเดี่ยวเพิม่ 2,000 บาท ไม่มีราคาเด็ก 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม  

 รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง , รถตูท้่องเท่ียวเชียงใหม่ , รถทอ้งถ่ินข้ึน ฮาดู่บิน , ดอยคํ้าฟ้า 
 ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง    
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ   
 มคัคุเทศก ์พร้อมผูช่้วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง 
 อาหารตามรายการท่ีระบุ และเคร่ืองด่ืม(อาหารจัดตามเมนูทวัร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทาน

นอกเหนือจากเมนูที่ทวัร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิม่เอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ) 
 วงเงินประกนัชีวติ 1,000,000  บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000  บาท 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ  
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 ค่าทิปไกด ์ผูช่้วยไกด ์พนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 
เง่ือนไขการช าระเงิน   มัดจ าท่านละ 2,000 บาท  ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วนั 
 การยกเลกิการเดินทาง 

 แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเว้นในกรณมีีการมัดจ าต่างๆ) 

 ก่อนเดินทาง 20 วนั (ท าการ) ยดึมัดจ า 
 แจ้งภายใน 20 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงิน 

มาตรการป้องกนั โควทิ -19 

 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรับแต่ท่านทีเ่ข้าเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้

  ผูเ้ดินทางตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโควทิ ครบแลว้ทั้ง 2 เขม็   มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั และไม่อยูใ่นกลุ่มเส่ียง 
  สาํหรับผูท่ี้เคยป่วยดว้ยโรค โควทิ-19 แลว้ไม่เกินสามเดือนนบัจากการรักษาส้ินสุด ท่านตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ท่ีเคยติดเช้ือมาแลว้ภายในเวลาไม่

เกินสามเดือน และไดรั้บการฉีดวคัซีนชิโนแวกครบแลว้ทั้ง 2 เขม็ หรือ แอสตา้ 1 เขม็ 
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