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                         รหัสโปรแกรม : 25502(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไฟลทบิ์น วนัท่ี จาก ถึง เวลาบิน ใชเ้วลาบิน 
SL506 วนัแรก ดอนเมือง(DMK) เชียงใหม่(CNX) 06.05 น. 07.20 น. 1.15 ชม. 
SL519 วนัสาม เชียงใหม่(CNX) ดอนเมือง(DMK) 22.00 น. 23.15 น. 1.15 ชม. 
Date Program Hotel B L D 

วนัแรก 
เสาร์ 28/1/66 

 

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเชียงใหม-่ไชยปราการ-ฝาง-
ดอยอ่างขาง-ถ ้าหงอบ-ซุยถงั-ผาแดง- 

บา้นอรุโณทยั-บา้นนาแก-เวยีงแหง-เปียงหลวง 

เฮือน
หมอก
ค า 

setbox ดอก
เหมย 

ครัว 
เปียงหลวง 

วนัท่ีสอง 
อาทิตย ์29/1/66 

 

เปียงหลวง-เวยีงแหง-ดอยด า-บา้นเล็กในป่าใหญ่- 
วดักองลม-ข่วงสมเด็จพระนเรศวร-วดักอมู- 

พระธาตุนายาง-วดัเปียงหลวง-วดัพระธาตุแสนไห- 

เฮือน
หมอก
ค า 

โครงการ
บา้นเล็ก

ม่อน 
ลา้นชา้ง 

สุก้ี 
ยนูนาน 
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นาขั้นบนัไดบา้นนามน-โกบอเอะ๊-เก่อเจ่อเท-่ 
แปกแซม-วดัฟ้าเวยีงอินทร์-เปียงหลวง 

ในป่า
ใหญ่ 

วนัท่ีสาม 
จนัทร์ 30/1/66 

 

เปียงหลวง-ซีหลงซาน-ศาลเจา้-วดัจีน-กองพล93- 
อ่างเก็บน ้าเก่ิงอ่ิง-ตลาดเชา้เปียงหลวง-บา้นจีนโบราณ-
เวยีงแหง-Akipu Coffee-บา้นเลาว-ูประตูเวยีงแหง- 

บา้นตน้ไม-้สถูปเมืองงาย-เชียงดาว-แม่แตง- 
วดับา้นเด่น-แม่ริม-วดัป่าดาราภิรมย-์เชียงใหม่- 

สนามบินเชียงใหม่-สนามบินดอนเมือง 

- เฮือน 
หมอกค า 

ขา้วซอย
หมู่เฮา 

ล าดีต้ีขวั
แดง 

วนัที่หน่ึง สนามบินดอนเมือง-สนามบินเชียงใหม่-ไชยปราการ-ฝาง-ม่อนสน-ดอยอ่างขาง-ถ า้หงอบ-ซุยถัง-ผาแดง- 
                     บ้านอรุโณทัย-บ้านนาแกน้อย-เวียงแหง-เปียงหลวง 

04.15 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารในประเทศ อาคาร2 ประตู11 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลออ้นแอร์ 
ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี(สัมภาระโหลด 10 กก. , ถือข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม) 

06.05 น. โดยสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ เท่ียวบิน SL506 เหินฟ้าสู่  สนามบินเชียงใหม่ 
07.20 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่  น าท่านข้ึนรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 8-9ทีน่ั่ง รับประทานอาหารเชา้(1)set box

เดินทางสู่ ดอยอ่างขาง(ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง) ระหวา่งทางแวะ จุดชมววิ ม่อน
สน ชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง   เป็นสถานี วิจยัแห่งแรกของโครงการหลวง  เปล่ียนพื้นท่ีจากไร่ฝ่ินมาเป็น
แปลงเกษตรเมืองหนาว สภาพอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี  ใหท้่านไดช้มพนัธ์ุไมเ้มืองหนาวนานาชนิด แปลง
สาธิตต่างๆ  พืชพรรณไมเ้มืองหนาว เช่น กีวี,่ลาสเบอร์ร่ีพลบั,บว๊ย ฯลฯ   ชมววิทีม่ีความสวยงามงามของดอก
พญาเสือโคร่ง  

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2) 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เวยีงแหง(ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง) ระหวา่งทางแวะชม โรงเตี๋ยม

ถ า้งอบ จุดชมววิซุยถัง จุดชมววิบ้านผาแดง บ้านอรุโณทัย บ้านแกน้อย จนกระทัง่เดินทางถึง เวยีงแหง 
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เดินทางสู่ เปียงหลวง(ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 30 นาที) ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัคนจีนยนูนานและ
ชาวไทยใหญ่  ชายแดนบา้นหลกัแหล่งตั้งประชิดเมืองต๋น รัฐฉาน สหภาพเมียนมา  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(3)ท่ี ครัวเปียงหลวง  
พกั (1)                เฮือนหมอกค า หรือเทียบเท่า พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
 
 
วนัทีส่อง      เปียงหลวง-เวียงแหง-ดอยด า-บ้านเลก็ในป่าใหญ่-วดักองลม-ข่วงสมเด็จพระนเรศวร- 
                                             วดักอมู-พระธาตุนายาง-วดัเปียงหลวง-วดัพระธาตุแสนไห-นาขั้นบันไดบ้านนามน-โกบอเอ๊ะ- 
                                             เก่อเจ่อเท่-แปกแซม-วดัฟ้าเวียงอนิทร์-เปียงหลวง 

 

 
05.00 น. ปลุกท่านยามเชา้ .. น าท่านข้ึนรถทอ้งถ่ิน 4WD เดินทางสู่ ดอยด า(ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการ

เดินทาง 45 นาที) จุดชมทะเลหมอกท่ีอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเล 1835 ม. ชมทะเลหมอกและพระอาทิตยข้ึ์น เบ้ือง
หนา้คือ ดอยหลวงเชียงดาว เบ้ืองล่างคือ ตวัเมืองเวยีงแหง  
น าท่านเดินทางสู่ โครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่(ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 20 นาที)  
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รับประทานอาหารเชา้(4)ท่ี โครงการบา้นเล็กในป่าใหญ่ 
 ล้ิมรส ข้าวต้มปลาเทราซ์หรือสเตอเจ้ียน และชิม ซาซีมิสดๆจากบ่อ(การชิมซาซีมิ ข้ึนอยูก่บัสถานการ์ณ) 
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ชม โครงการในพระราชด าริของพระพนัปีหลวง ลอ้มรอบดว้ย ตน้ซากุระ และ ตน้เมเป้ิล และยงัเป็นแหล่ง
เพาะเล้ียง ปลาเทราซ์ ปลาสเตอเจ้ียน จนไดเ้วลาเดินทางสู่ เวยีงแหง  
น าท่านชม ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท่ีประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชขนาดหน่ึงเท่าคร่ึงของพระองคจ์ริง ประทบันัง่ พระหตัถข์วาทรงพระสุวรรณพิงคารหลัง่น ้า
ทกัษิโณทกประกาศอิสรภาพ พระหตัถซ์า้ยทรงพระแสงดาบ.. ท่ีพระองคไ์ดท้รงเสียสละในการกอบกูเ้อกราช
ใหเ้ราเป็นไทยมาจนถึงทุกวนัน้ี น าท่านชม พระธาตุเวยีงแหง(วดักอมู) เป็นวดัเก่าแก่ ท่ีมีการคน้พบ พระมาลา 
ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นของสมเด็จพระนเรศวรฯ เม่ือคร้ังยกทพัไปพม่า ก่อนท่ีท่านจะทรงพระประชวรแลว้
ส้ินพระชนมท่ี์ อ.เวยีงแหงในปัจจุบนั น าท่านชม พระธาตุนายาง.. แต่เดิมเรียกวา่ กองมูนางค าอ๋วย สันนิฐาน
วา่ คนยางเป็นคนสร้างค าวา่ "ยาง" เป็นภาษาทอ้งถ่ินท่ีใชเ้รียกชาวกะเหร่ียงแต่บางทีก็เรียกพระธาตุองคน้ี์วา่ 
พระธาตุดอยนายาง น าท่านชม วดักองลม วดัท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของเวยีงแหง 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(5)ท่ี ม่อนลา้นชา้ง(ล้ิมรสอาหารพื้นเมือง)  
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บ่าย น าท่านชม วดัพระธาตุแสนไห เป็นศูนยร์วมจิตใจคนในอ าเภอเวยีงแหง และ เป็น พระบรมธาตุคู่บา้นคู่เมือง

ของเวยีงแหง หากใครมาเท่ียวท่ีอ าเภอเวยีงแหงแลว้ไมไ่ดไ้ปสักการะพระบรมธาตุก็ถือวา่ยงัไม่ไดม้าถึงอ าเภอ
เวยีงแหงน าท่านชม นาขั้นบันไดบ้านนามน ชมผนืนาท่ีมีความสวยงาม ท่ีปลูกอยูต่ามแนวเขาลดัหลัน่กนัมา 
ตามพื้นท่ีท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั แต่ก็สวยงามพอท่ีจะใหท้่านไดส้ัมผสั น าท่านชม เก่อเจ่อแท่ แกรนดแ์คนยอ่นเวยีง
แหง ในภาษาปากากะญอ เเปลวา่ ภูเขาขาด เป็นสถานท่ีท่ีธรรมชาติสร้างสรรคข้ึ์นมาไดอ้ยา่งสวยงาม แกรนด์
แคนยอนแห่งน้ีอยูท่ี่บา้นนามน อยูท่างกลางขนุเขาและตน้ไม ้ค่อนขา้งมีความสูง สวยงามมาก ๆ จนไดเ้วลา
เดินทางสู่ เปียงหลวง 

 
ชม โครงการเกษตรหลวงแปกแซม อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริบา้นแปกแซม ณ บา้นเปียงหลวง เบ้ืองหนา้ 
เหมือนภาพวาดท่ีเหมือนมีใครมาป้ันแต่งไว ้เป็นภาพทิวทศัน์ท่ีแปลกตาของสวนดอกไมแ้ละตน้พญาเสือโคร่ง 
สามารถมายนือยูใ่นระดบัความสูงท่ีใกลท้ะเลหมอก และยงัมีศาลเจา้จีนไวส้ าหรับสักการะขอพร  
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ชม  วดัฟ้าเวยีงอนิทร์(วดั2แผน่ดิน)  มีเจดียท่ี์เป็นพุทธสถานส าคญั นั้นก็คือ มารชินเจดีย์ มีความหมายวา่ "เจดีย์
ชนะมาร" สันนิฐานวา่สร้างข้ึนบนพื้นท่ีเจดียเ์ก่าในรัชสมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบนัเป็นทั้งสถานท่ี
ส าคญัทางประวติัศาสตร์ สักการะ สุสานเจ้ากองเจิง สร้างข้ีนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให ้พล.อ. กอนเจิง ชนะศึก ประธาน
กองทพัสหปฏิวติัฉาน ชมจุดถ่ายรูปป้ายชายแดนบา้นหลกัแต่ง ชม วดัเปียงหลวง วดัเก่าคู่บา้นคู่เมืองของบา้นเปียง
หลวง มีความสวยงาม และมีอุโบสถหลงัใหม ่

19.00 น.       รับประทานอาหารค ่า(6)ท่ี โคก้แอนด์คอฟฟ่ี(ล้ิมรสสุก้ียนูนาน)  
พกั  (2)          เฮือนหมอกค า รีสอร์ท หรือเทยีบเท่า พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
 

วนัทีส่าม  เปียงหลวง-ซีหลงซาน-ศาลเจ้า-วดัจีน-กองพล93-อ่างเกบ็น า้เกิง่อิง่-ตลาดเช้าเปียงหลวง- 
                                         บ้านจีนโบราณ-เวยีงแหง-Akipu Coffee-บ้านเลาวู-ประตูเวยีงแหง-บ้านต้นไม้-เชียงดาว-แม่แตง- 
                                         วดับ้านเด่น-แม่ริม-วดัป่าดาราภิรมย์-เชียงใหม่-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินดอนเมือง 

   

 

 
05.30 น. น าท่านสู่ จุดชมววิทะเลหมอกซีหลงซาน หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ "หุบเขามังกรตะวนัตก"  เป็นจุดชมพระ

อาทิตยข้ึ์นและทะเลหมอกท่ีสวยงานอีกท่ีหน่ึงของเปียงหลวง เม่ือมองจากยอดดอย ซี หลง ซงั  สักการะ เทพ
เจา้ ณ ศาลเจ้า ชม วดัจีนซีหลงซาน วดัท่ีสร้างใหม่มีความสวยงาม มองเห็นวิวของอ่างเกบ็น า้เกิง่อิง่และเมือง
เปียงหลวง ชม ฐานทพักองพล 93 ของกองทพัจีนคณะชาติ ท่ี สถานท่ีท่ีมีเร่ืองราวมากมายเกินข้ึนท่ีน่ี 
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โครงสร้างท าดว้ยดิน มีลกัษณะเป็นรูปตวัแอล ดา้นหลงัจะมีตน้ไทรขนาดใหญ่ค่อยแผก่ิ่งกา้นสาขาใหร่้มเงาอยู่
ดว้ย..หมู่บา้นเปียงหลวง น าท่านชม ตลาดเช้าเปียงหลวง ชิมอาหารยนูนานผสมไทยใหญ่ เช่น ก๋วยเต๋ียวเตา้หู้
อ่อน เตา้หูท้อด สุก้ียนูนาน หรือจะเดินชมบา้นเรือนบรรยากาศแบบจีน ชมโรงเรียนภาษาจีนกวงหวั  

 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(7)ที ่เฮือนหมอกค า  
 เดินทางสู่ หมู่บ้านเลาวู ชมจุดเช็คอินท่ี Akipu Coffee ร้านกาแฟเล็กๆแต่มีมนตเ์สน่ห์ท่ีน่าหลงใหล และบริเวณน้ี

ยงัเป็นท่ีตั้งของ Akipu Garden & Market แหล่งปลูกผลไมเ้มืองหนาวของชนเผา่ลีซู ซ่ึงเวลาผลผลิตออกจะ
น ามาจ าหน่ายใหก้บันกัท่องเท่ียว เช่น พลบัซึมะ สตอวเ์บอร์ร่ี เดินทางสู่ ประตูสู่เวยีงแหง เขตแดน อ.เชียงดาว กบั 
อ.เวยีงแหง ชม ดอกซากุระท่ีบานอยูร่ะหวา่งสองขา้งทาง และยงัมองเห็นววิดอยหลวงเชียงดาวไดอ้ยา่งสวยงาม 
บรรยากาศของท่ีน่ีดีมากๆ ยิง่ช่วงฤดูหนาวสวยงามมาก ชม บ้านต้นไม้ ร้านกาแฟท่ีววิสวยงาม บรรยากาศของท่ีน่ี
ดีมากๆ บริเวณยงัมีชาวพื้นเมืองขายผลไม ้ต่างๆ มากมาย เดินทางสู่ อ.เชียงดาว 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(8)ท่ี ขา้วซอยหมู่เฮา 
บ่าย เดินทางสู่ วดับ้านเด่น หรือ วัดเด่นสะหลศีรีเมืองแกน(ระยะทาง 41 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 40 นาที(  ชม

ความสวยงามไม่ขาดสาย ภายในวดัมีพื้นท่ีกวา้ง และมีส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่สวยงาม  ลกัษณะรูปแบบ
สถาปัตยกรรมลา้นนาประยกุต ์น าท่านนมสัการพระธาตุประจ าปีเกิดทั้ง 12 ราศี พร้อมทั้งชม  อุโบสถ หอไตร 
วหิารเสาอินทขิล กุฏิไมส้ักทองทรงลา้นนา พระวหิาร พระสถูปเจดีย ์พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ  
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 เดินทางสู่ อ.แม่ริม(ระยะทาง 44 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 50 นาที) แวะชม วดัป่าดาราภิรมย์ วดัสวยงาม

ของ อ.แม่ริม สถาปัตยกรรมแบบลา้นนา มีพญาราชสีห์หลวงอยูด่า้นหนา้ทางเขา้วดั บดัไดพญานาคคู่ ลวดลาย
ปราณีต  พระวหิารหอค าหลวง ท่ีมีความสวยงาม ฯลฯ แลว้เดินทางสู่ เชียงใหม่(ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใชเ้วลาใน
การเดินทาง 30 นาที) แลว้น าท่านซ้ือของฝากท่ี วนสันนัท ์ 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า(9)ท่ี ล าดีต้ีขวัแดง แลว้เดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ 

 
22.00 น. โดยสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ เท่ียวบิน SL519 เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง 
23.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ..................... 
หมายเหตุ รายการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ค านึงถงึลูกค้าเป็นหลัก 

 
ส่ิงของทีจ่ าเป็นควรน าติดตัว ยาประจ าตวั, รองเทา้สวมสบาย, เส้ือกนัหนาว, ของใชจ้  าเป็น   
 

ก าหนดเดินทาง 28-30 มกราคม 2566 , อตัราค่าบริการท่านละ 9,999 บาท พกัเดี่ยวเพิม่ 1,999 บาท  

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม  

 ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ดอนเมือง-เชียงใหม่ พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลด 10 กก. , ถือข้ึนเคร่ือง 7 กก.) 
 รถตูท้่องเท่ียวเชียงใหม่ , รถทอ้งถ่ินข้ึน ดอยด า-โครงการบา้นเล็กในป่าใหญ่ 
 ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง    
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ(เฉพาะคนไทย)   
 มคัคุเทศก ์, เจา้หนา้ท่ีส่งทวัร์ท่ีสนามบิน 
 อาหารตามรายการท่ีระบุ และเคร่ืองด่ืม(อาหารจัดตามเมนูทวัร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทาน

นอกเหนือจากเมนูที่ทวัร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิม่เอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ) 
 วงเงินประกนัชีวติ 1,000,000  บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000  บาท 
อตัรานีไ้ม่รวม -ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
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-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ  
-ค่าทิปไกด ์ผูช่้วยไกด ์พนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 

เง่ือนไขการช าระเงิน   มัดจ าท่านละ 3,500 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั 
 การยกเลกิการเดินทาง -แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเว้นในกรณมีีการมัดจ าต่างๆ) 

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

เง่ือนไขเพิม่เติม 

- บริษทั มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
- ทางบริษทั จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้จาก เหตุการ์ณต่างๆ เช่น การนดัหยดุงาน การก่อ
จลาจล กระประทว้ง ภยัพิบติัต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั 
(ลูกคา้ตอ้งยอมรับในเง่ือนในไขน้ี ในทุกกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ทางบริษทัอาจจะเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 
- ทางบริษทั จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางราย ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ ไม่ทานอาหารท่ีทางบริษทัจดัให ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัเป็นการช าระแบบเหมาจ่าย 
- ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย ทุกกรณี  
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                                                              หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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