
 
 
 
 

 รหัสโปรแกรม : 22059 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 
 

 
 
ไฟลท์บิน วันท่ี จาก ถึง เวลาบิน ใชเ้วลาบิน 

VZ114 วันแรก 
สุวรรณภูมิ 

(BKK) 
เชียงใหม่  
(CNX) 

07.30 น. 08.50 น. 1.20 ชม. 

VZ121 วันสาม 
เชียงใหม่ 
(CNX) 

สุวรรณภูมิ 
(BKK) 

20.20 น. 21.40 น. 1.20 ชม. 

 
 
 



Date Program Hotel B L D 

วันแรก 
(เสาร์ 6/11/64) 

ส น า ม บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ -ส น า ม บิ น เชี ย ง ให ม่ -              
บ้านเลาว-ูฮาดู่บิ-เวียงแหง-เปียงหลวง 

ชมวิว 
หรือ 

เทียบเท่า 
- Akipu 

ครัว 
เปียง
หลวง 

วันท่ีสอง 
(อาทิตย์ 7/11/64) 

เปียงหลวง-ซีหลงซาน-แปกแซม-วัดฟ้าเวียงอินทร์-
เวียงแหง-วัดกอมู -อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร-               
พระธาตุนายาง-น ้าตกแม่หาด-เก่อเจ่อแท่-วัดพระธาตุ
แสนไห-เปียงหลวง 

ชมวิว 
หรือ 

เทียบเท่า 
ท่ีพัก สันติชล 

สุกี  
ยูนนาน 

 

วันท่ีสาม 
(จันทร์ 8/11/64) 

ตลาดเช้าเปียงหลวง-เวียงแหง-ดอยค้าฟ้า-เมืองงาย-
สนามบินเชียงใหม-่สนามบินสุวรรณภูมิ 

- ท่ีพัก 
ข้าวซอย 
หมู่เฮา 

- 

 

วันที่หนึ่ง (เสาร์ 6/11/64) สนามบินสุวรรณภูมิ  - เชียงใหม่ - เชียงดาว - Akipu Coffee - ฮาดู่บิ  -             
   บ้านเลาว ู- เวียงแหง - เปียงหลวง 

 
05.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตู 3  เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเวียทเจท ต้อนรับท่าน

โดยเจ้าหน้าท่ีส่งทัวร์ ควรอ้านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ (สัมภาระโหลดได้ 10 กิโลกรัมถือขึ น
เครือ่งได้ 7 กิโลกรัม) 

07.30 น. โดยสายการบิน ไทยเวียทเจท เท่ียวบิน VZ114 เหินฟ้าสู่ สนามบินเชียงใหม ่
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่  ไกด์ (Driver Guide) รอรับท่านขึ นรถตู้ปรับอากาศ ขนาด8-9ที่นั่ง 

แล้วออกเดินทางสู่ หมู่บ้านเลาวู ประตูสู่เวียงแหง (ระยะทาง 128 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 
3 ชั่วโมง) บนถนนเส้นทางดอยลอยฟ้า เขตแดน อ.เชียงดาว กับ อ.เวียงแหง ชม บ้านต้นไม้ ร้าน
กาแฟท่ีวิวสวยงาม บรรยากาศของที่นี่ดีมากๆ บริเวณยังมีชาวพื นเมืองขายผลไม้ ต่างๆ มากมาย 

 



 

 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1) ท่ี  Akipu Coffee (อาหารจานเดียว) 
 

 
 
บ่าย น้าท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น ขึ นสู่จุดชมวิว ฮาดู่บิ (Hadubee) จุดชมวิวอยู่ท่ีบ้านเลาวู สามารถ

มองเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวได้อย่างสวยงาม บรรยากาศของท่ีนี่ดีมากๆ ยิ่งช่วงฤดูหนาวสวยงาม
มาก 

เดินทางสู ่ บ้านเปียงหลวง (ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)  ท่ีอยู่อาศัยคนจีนยูนนานและชาว         
ไทยใหญ่  ชายแดนบ้านหลักแหล่งตั งประชิดเมืองต๋น รัฐฉาน สหภาพเมียนมา 

 

 



 
 
19.00 น. รับประทานอาหารค่้า (2) ท่ีครัวเปียงหลวง  
พัก (1) ชมวิวรีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน 
 

 
 
 

วันที่สอง (อาทิตย์ 7/11/64) ซีหลงซาน - แปกแซม - กองพล93 - วัดเปียงหลวง - วัดฟ้าเวียงอินทร์ -
 เวียงแหง - วัดกอมู - ข่วงสมเด็จพระนเรศวร - วัดเวียงแหง - พระธาตุนายาง -
 น้้าตกแม่หาด - เก่อเจ่อแท ่- วัดพระธาตุแสนไห - เปียงหลวง 

 

 
 
05.30 น. น้าท่านขึ นรถท้องถิ่น สู่ จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า "หุบเขามังกร

ตะวันตก" ตั งอยูใ่น ต้าบลเปียงหลวง อ้าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ นและ
ทะเลหมอกท่ีสวยงานอีกท่ีหนึ่งของอ้าเภอเวียงแหง เมื่อมองจากยอดดอย ซี หลง ซัง  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม  



 
 

ชม  โครงการเกษตรหลวงแปกแซม อันเนื่องมาจากพระราชด้าริบ้านแปกแซม ณ บ้านเปียงหลวง เบื อง
หน้า เหมือนภาพวาดท่ีเหมือนมีใครมาปั้นแต่งไว้ เป็นภาพทิวทัศน์ท่ีแปลกตาของสวนดอกไม้และต้น
พญาเสือโคร่งสามารถมายืนอยู่ในระดับความสูงท่ีใกล้ทะเลหมอก และยังมีศาลเจ้าจีนไว้ส้าหรับ
สักการะขอพร  

 
 

ชม  ฐานทัพกองพล 93 ของกองทัพจีนคณะชาติ ท่ีบ้านเปียงหลวง สถานท่ีท่ีมีเร่ืองราวมากมายเกินขึ น
ท่ีนี่ โครงสร้างท้าด้วยดิน มีลักษณะเป็นรูปตัวแอลในภาษาอังกฤษ ด้านหลังจะมีต้นไทรขนาดใหญ่
ค่อยแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาอยู่ด้วย 

ชม  วัดเปียงหลวง วัดเก่าคู่บ้านคู่เมืองของบ้านเปียงหลวง มคีวามสวยงาม และมีอุโบสถหลังใหม่ 
 

 
   
ชม   วัดฟ้าเวียงอินทร์ (วัด 2 แผ่นดิน)  มีเจดียท่ี์เป็นพุทธสถานส้าคัญ นั นก็คือ มารชินเจดีย์ มีความหมาย

ว่า "เจดีย์ชนะมาร" สันนิ ฐานว่าสร้างขึ นบนพื น ท่ี เจดีย์ เก่ าใน รัชสมัยสมเด็จพระน เรศวร
มหาราช ปัจจุบันเป็นทั งสถานท่ีส้าคัญทางประวัติศาสตร์ สักการะ สุสานเจ้ากองเจิง สร้างขี นเพื่อ



เป็นอนุสรณ์ให้ พล.อ. กอนเจิง ชนะศึก ประธานกองทัพสหปฏิวัติฉาน ชมจุดถ่ายรูปป้ายชายแดนบ้าน
หลกัแต่ง 

เดนิทางสู่  เวียงแหง (ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที) 
น้าท่านชม พระธาตุเวียงแหง (วัดกอมู) เป็นวัดเก่าแก่ ท่ีมีการค้นพบ พระมาลา ท่ีเช่ือกันว่าเป็นของสมเด็จพระ

นเรศวรฯ เมื่อครั งยกทัพไปพม่า ก่อนท่ีท่านจะทรงพระประชวรแล้วสิ นพระชนม์ท่ี อ.เวียงแหงใน
ปัจจุบัน 

น้าท่านชม  ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท่ีประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาทรงพระสุวรรณพิงคารหลั่งน ้าทักษิโณทก
ประกาศอิสรภาพ พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ.. ท่ีพระองค์ได้ทรงเสียสละในการกอบกู้เอกราชให้
เราเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี ..จนกระท่ังเดินทางถึง อ.เวียงแหง เมืองลับแล ดินแดนแห่งขุนเขาติด
ชายแดนพม่า 

น้าท่านชม  วัดเวียงแหง เป็นวัดท่ีเก่าแก่ของชุมชนเมืองแห่งก่อสร้างขึ น และเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์และส้าคัญเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวอ้าเภอเวียงแหงคือ พระเจ้าแสนแซ่หรือพระเจ้าออก
เหงื่อ อายุกว่า 500 ปีมีสาเหตุท่ีเรียกว่าพระเจ้าออกเหงื่อเพราะเมื่อใดท่ีมีเหตุเภทภัยร้ายแรงเกิด
ขึ นกับบ้านเมืองก็จะมีเหงื่อซึมออกมาเป็นการบอกลางรา้ย  

น้าท่านชม  พระธาตุนายาง.. แต่เดิมเรียกว่า กองมูนางค้าอ๋วย สันนิฐานว่า คนยางเป็นคนสร้างค้าว่า "ยาง" เป็น
ภาษาท้องถิ่นทีใ่ช้เรียกชาวกะเหรี่ยงแต่บางทีก็เรียกพระธาตุองค์นี ว่า พระธาตุดอยนายาง   

 

 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4 )ท่ี บ้านสวนสนัติชล (ลิ มรสอาหารพื นเมือง)  



 
 
บ่าย น้าท่านชม น้้าตกแม่หาด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน ้าดัง มี 4 ชั น ความสูงประมาณ 40 - 50 

เมตร เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม และเดินทางสะดวก 
น้าท่านชม  เก่อเจ่อแท่ แกรนด์แคนย่อนเวียงแหง ในภาษาปากากะญอ เเปลว่า ภูเขาขาด เป็นสถานท่ีท่ี

ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ นมาได้อย่างสวยงาม แกรนด์แคนยอนแห่งนี อยูท่ี่บา้นนามน อยู่ทางกลางขุนเขา
และต้นไม้ คอ่นข้างมีความสูง สวยงามมาก ๆ 

น้าท่านชม  วัดพระธาตุแสนไห เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ มีฐาน 8 เหลี่ยม วัดโดยรอบ 48 เมตร ความสูงจากพื น
ถึงยอดฉัตร 21 เมตร พระบรมธาตุแสนไหเป็นศูนย์รวมจิตใจคนในอ้าเภอเวียงแหง และเป็นพระบรม
ธาตุคูบ้่านคู่เมืองของอ้าเภอเวียงแหง หากใครมาเท่ียวท่ีอ้าเภอเวียงแหงแล้วไม่ได้ไปสักการะพระบรม
ธาตุก็ถือว่ายังไม่ได้มาถึงอ้าเภอเวียงแหง จนได้เวลาเดินทางกลับท่ีพัก 

19.00 น รับประทานอาหารค่้า (5) ลิ มรสสุกี ยูนนาน 
พัก (2) ชมวิวรีสอร์ท หรอืเทียบเท่า พักห้องละ 2 - 3 ท่าน 
 

วันที่สาม (จันทร์ 8/11/64) เปียงหลวง - เวียงแหง - ดอยค้้าฟ้า - เมืองงาย - เชียงใหม่ 

 

 
 
05.30 น. น้าท่านชม ตลาดเช้าเปียงหลวง ชิมอาหารยูนนานผสมไทยใหญ่ เช่น ก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้อ่อน เต้าหู้ทอด 

สุกี ยนูนาน หรือจะเดินชมบ้านเรือนบรรยากาศแบบจีน และไม่พลาดชมโรงเรียนภาษาจีนกวงหัว  
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (6) ท่ี ห้องอาหารของรีสอร์ท 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ ดอยค้้าฟ้า (ระยะทาง 51 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง บนถนนดอย

ลอยฟ้า) เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ นสู่ ดอยค ้าฟ้า อยู่ในความดูแลของหน่วยจัดการต้นน ้าแม่งาย มีความ
สูงจากระดับน ้าทะเล 1,834 เมตร  ดอยค ้าฟ้ามีป่าต้นน ้าท่ีสมบูรณ์ มีล้าธารน ้าตก มีวิวทิวทัศน์ท่ี
สวยงาม ไฮไลท์ส้าคัญคือการชมทะเลหมอกคลอเคลียตามไหล่เขา สลับซับซ้อนหนึ่งในนั่นคือยอดดอย



หลวงเชียงดาวสวยงามดุจภาพวาดท่ีอยู่เบื องหน้า นอกจากนี หากเดินทางมาเท่ียวในช่วง กลางเดือน
มกราคมจะได้พบกับดอกนางพญาเสือโคร่งผลิบาน จนได้เวลาเดินทางสู่ เมืองงาย (ระยะทาง 50 
กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) 

 

 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (7) ท่ี ข้าวซอยหมู่เฮา 
บ่าย เดินทางสู่ เชียงใหม ่(ระยะทาง 87 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) จนถึงเชียงใหม่ ให้ท่าน

ซื อของฝากกลับบ้านท่ี วนัสนันท์ แล้วเดินทางสู่ สนามบิน 
20.20 น. โดยสายการบิน ไทยเวียทเจท เท่ียวบิน VZ121 เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..................... 
 
หมายเหต ุ รายการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ค านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก 
สิ่งของที่จ าเป็นควรน าติดตัว ยาประจ้าตัว, รองเท้าสวมสบาย, เสื อกันหนาว, ของใช้จ้าเป็น   
 

ก้าหนดเดินทาง 6 - 8 พฤศจิกายน 2564  
ค่าบริการผู้ใหญ่ท่านละ 6,666 บาท / พักเดี่ยวเพ่ิม 2,000 บาท ไม่มีราคาเด็ก 

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม  

 ตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ พร้อมน ้าหนักกระเป๋าตามสายการบินก้าหนด 

 รถตู้ท่องเท่ียวเชียงใหม่ , รถท้องถิ่นขึ น ฮาดู่บิน , ดอยค ้าฟ้า 

 ค่าท่ีพัก ตามท่ีระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง    

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ(เฉพาะคนไทย)   

 มัคคุเทศก์ , เจ้าหน้าท่ีส่งทัวร์ท่ีสนามบิน 

 อาหารตามรายการท่ีระบุ และเครื่องดื่ม (อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่
รับประทานนอกเหนือจากเมนูที่ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ) 

 วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท 

  



อัตรานี้ไม่รวม 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%  กรณีต้องการใบเสร็จในนามบริษัท 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ  
- ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 
 
เงื่อนไขการช้าระเงิน   ช้าระเต็มจ้านวน 
 
 การยกเลิกการเดินทาง  
- แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเว้นในกรณีมีการมัดจ้าต่างๆ) 
- ก่อนเดินทาง 20 วัน (ทา้การ) ยึดมัดจ้า 
- แจ้งภายใน 20 วัน (ท้าการ) ไม่คืนเงิน 
 

 
 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์รบัแต่ท่านที่เข้าเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้

  ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิท ครบแล้วทั ง 2 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่อยู่ในกลุ่ม
เส่ียง 

  ส้าหรับผู้ท่ีเคยป่วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ นสุด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ 
ท่ีเคยติดเชื อมาแล้วภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉีดวัคซีนชิโนแวกครบแล้วทั ง 2 เข็ม หรือ แอสต้า 
1 เข็ม 

 
 
 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

