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วันแรก  กรงุเทพฯ-เชียงใหม ่                                                                                                                      - / - / L 
18.30 น. พร้อมกัน ณ จดุนดัพบ (สวนลุม ลานพระรปู ร.6) ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่  
19.00 น. เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมรับประทานอาหารค่่า ม้ือท่ี 1 (ข้าวกล่อง) และ ฟังข้อมูล

ท่ีน่าสนใจจากมัคคุเทศก์  
วันที่สอง ไชยปราการ-ฝาง-ม่อนสน-ดอยอา่งขาง-ถ้า่หงอบ-ซยุถัง-ผาแดง-บ้านอรโุณทัย-บ้านนาแกนอ้ย-เวยีงแหง- 
                      เปยีงหลวง 
07.00 น. เดินทางถงึเชียงใหม่  น่าท่านขึ้นรถตูป้รบัอากาศ ขนาด 8-9ที่นัง่ รับประทานอาหารเช้า(2) เดินทางสู่ ดอยอ่าง

ขาง(ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะ จดุชมววิ มอ่นสน ชม สถานี
เกษตรหลวงอา่งขาง   เป็นสถานี วิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง  เปลีย่นพื้นท่ีจากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตร
เมืองหนาว สภาพอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี  ให้ท่านได้ชมพันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาชนิด แปลงสาธิตต่างๆ  
พืชพรรณไม้เมืองหนาว เช่น กีวี่,ลาสเบอร์ร่ีพลับ,บ๊วย ฯลฯ   ชมววิที่มคีวามสวยงามงามของดอกพญาเสอื
โครง่  

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(3) 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เวียงแหง(ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะชม โรงเตีย๋ม

ถ้่างอบ จดุชมวิวซยุถงั จดุชมววิบา้นผาแดง บา้นอรโุณทัย บา้นแกนอ้ย จนกระทั่งเดินทางถึง เวียงแหง 

 
เดินทางสู่ เปียงหลวง(ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที) ถิ่นที่อยู่อาศัยคนจีนยูนนาน
และชาวไทยใหญ่  ชายแดนบ้านหลักแหล่งตั้งประชิดเมืองต๋น รัฐฉาน สหภาพเมียนมา  

19.00 น. รับประทานอาหารค่่า(4)ท่ี ครัวเปียงหลวง  
พัก (1)                สมหวัง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน 
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วันที่สาม     เปยีงหลวง-เวยีงแหง-ดอยดา่-บ้านเล็กในปา่ใหญ่-วดักองลม-ขว่งสมเดจ็พระนเรศวร- 
                               วดักอม-ูพระธาตุนายาง-วดัเปยีงหลวง-วดัพระธาตแุสนไห-นาขัน้บันไดบา้นนามน-โกบอเอะ๊- 
                                เก่อเจอ่เท่-แปกแซม-วดัฟา้เวยีงอินทร-์เปียงหลวง 

 

 
05.00 น. ปลุกท่านยามเช้า .. น่าท่านขึ้นรถท้องถิ่น 4WD เดินทางสู่ ดอยดา่(ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาในการ

เดินทาง 45 นาที) จุดชมทะเลหมอกที่อยู่เหนือระดับน่้าทะเล 1835 ม. ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น เบื้อง
หน้าคือ ดอยหลวงเชียงดาว เบื้องล่างคือ ตัวเมืองเวียงแหง  
น่าท่านเดินทางสู่ โครงการบา้นเล็กในปา่ใหญ่(ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 20 นาที)  

 
รับประทานอาหารเช้า(5)ท่ี โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ 
 ลิ้มรส ข้าวต้มปลาเทราซห์รือสเตอเจีย้น และชมิ ซาซมีสิดๆจากบ่อ(การชิมซาซีมิ ขึ้นอยู่กับสถานการ์ณ) 
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ชม โครงการในพระราชดา่รขิองพระพนัปหีลวง ล้อมรอบด้วย ต้นซากุระ และ ต้นเมเป้ิล และยังเป็นแหล่ง
เพาะเลี้ยง ปลาเทราซ์ ปลาสเตอเจี้ยน จนได้เวลาเดินทางสู่ เวียงแหง  
น่าท่านชม ขว่งอนุสรณส์ถานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ท่ีประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชขนาดหน่ึงเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประทับน่ัง พระหัตถ์ขวาทรงพระสุวรรณพิงคารหลั่งน่้า
ทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ.. ท่ีพระองค์ได้ทรงเสียสละในการกอบกู้เอก
ราชให้เราเป็นไทยมาจนถึงทุกวันน้ี น่าท่านชม พระธาตเุวยีงแหง(วดักอม)ู เป็นวัดเก่าแก่ ท่ีมีการค้นพบ พระ
มาลา ท่ีเช่ือกันว่าเป็นของสมเด็จพระนเรศวรฯ เม่ือคร้ังยกทัพไปพม่า ก่อนที่ท่านจะทรงพระประชวรแล้ว
สิ้นพระชนม์ท่ี อ.เวียงแหงในปัจจุบัน น่าท่านชม พระธาตนุายาง.. แต่เดิมเรียกว่า กองมูนางค่าอ๋วย สันนิ
ฐานว่า คนยางเป็นคนสร้างค่าว่า "ยาง" เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้เรียกชาวกะเหร่ียงแต่บางทีก็เรียกพระธาตุ
องค์น้ีว่า พระธาตุดอยนายาง น่าท่านชม วัดกองลม วัดท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของเวียงแหง 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(6)ท่ี ม่อนล้านช้าง(ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง)  

 

 
บ่าย น่าท่านชม วดัพระธาตแุสนไห เป็นศูนย์รวมจิตใจคนในอ่าเภอเวียงแหง และ เป็น พระบรมธาตุคูบ้่านคู่เมือง

ของเวียงแหง หากใครมาเท่ียวท่ีอ่าเภอเวียงแหงแล้วไม่ได้ไปสักการะพระบรมธาตุก็ถือว่ายังไม่ได้มาถึง
อ่าเภอเวียงแหงน่าท่านชม นาขัน้บนัไดบา้นนามน ชมผืนนาที่มีความสวยงาม ที่ปลูกอยู่ตามแนวเขาลัดหลั่น
กันมา ตามพื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ่ากัด แต่ก็สวยงามพอท่ีจะให้ท่านได้สัมผัส น่าท่านชม เก่อเจอ่แท่ แกรนด์แคน
ย่อนเวียงแหง ในภาษาปากากะญอ เเปลว่า ภูเขาขาด เป็นสถานท่ีท่ีธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่าง
สวยงาม แกรนด์แคนยอนแห่งน้ีอยู่ท่ีบ้านนามน อยู่ทางกลางขุนเขาและต้นไม้ ค่อนข้างมีความสูง สวยงาม
มาก ๆ จนได้เวลาเดินทางสู่ เปียงหลวง 
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ชม โครงการเกษตรหลวงแปกแซม อันเน่ืองมาจากพระราชด่าริบ้านแปกแซม ณ บ้านเปียงหลวง เบ้ืองหน้า 
เหมือนภาพวาดท่ีเหมือนมีใครมาป้ันแต่งไว้ เป็นภาพทิวทัศน์ท่ีแปลกตาของสวนดอกไม้และต้นพญาเสือ
โครง่ 
สามารถมายืนอยู่ในระดับความสูงท่ีใกล้ทะเลหมอก และยังมีศาลเจ้าจีนไว้ส่าหรับสักการะขอพร  

 

 
ชม  วดัฟา้เวยีงอินทร์(วัด2แผ่นดิน)  มีเจดีย์ท่ีเป็นพุทธสถานส่าคัญ นั้นก็คือ มารชินเจดีย์ มีความหมาย
ว่า "เจดีย์ชนะมาร" สันนิฐานว่าสร้างขึ้นบนพื้นท่ีเจดีย์เก่าในรัชสมัยสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ปัจจุบันเป็นท้ัง
สถานท่ีส่าคัญทางประวัติศาสตร์ สักการะ สุสานเจา้กองเจงิ สร้างขี้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้ พล.อ. กอนเจิง ชนะ
ศึก ประธานกองทัพสหปฏิวัติฉาน ชมจุดถ่ายรูปป้ายชายแดนบ้านหลักแต่ง ชม วัดเปียงหลวง วัดเก่า
คู่บ้านคู่เมืองของบ้านเปียงหลวง มีความสวยงาม และมีอุโบสถหลังใหม่ 

19.00 น.       รับประทานอาหารค่่า(7)ท่ี โค้กแอนด์คอฟฟี่(ล้ิมรสสุก้ียูนนาน)  
พัก  (2)         สมหวงั รสีอรท์ หรือเทยีบเทา่ พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
 
วันที่สี ่  เปยีงหลวง-ซหีลงซาน-ศาลเจา้-วดัจีน-กองพล93-อ่างเก็บน้า่เกิง่อิง่-ตลาดเชา้เปยีงหลวง- 
                            บา้นจนีโบราณ-เวยีงแหง-Akipu Coffee-บา้นเลาว-ูประตูเวยีงแหง-บา้นต้นไม-้เชยีงดาว-แมแ่ตง- 
                            วดับา้นเดน่-แม่รมิ-วดัปา่ดาราภิรมย์-เชยีงใหม ่
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05.30 น. น่าท่านสู่ จดุชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน หรืออีกชื่อหน่ึงเรียกว่า "หุบเขามงักรตะวันตก"  เป็นจุดชมพระ

อาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกท่ีสวยงานอีกที่หน่ึงของเปียงหลวง เม่ือมองจากยอดดอย ซี หลง ซัง  สักการะ 
เทพเจ้า ณ ศาลเจา้ ชม วดัจนีซีหลงซาน วัดท่ีสร้างใหม่มีความสวยงาม มองเห็นวิวของอ่างเก็บน้า่เกิง่อิง่
และเมืองเปียงหลวง ชม ฐานทัพกองพล 93 ของกองทพัจนีคณะชาติ ท่ี สถานท่ีท่ีมีเร่ืองราวมากมายเกินขึ้น
ท่ีน่ี โครงสร้างท่าด้วยดิน มีลักษณะเป็นรูปตัวแอล ด้านหลังจะมีต้นไทรขนาดใหญ่ค่อยแผ่ก่ิงก้านสาขาให้ร่ม
เงาอยู่ด้วย..หมู่บ้านเปียงหลวง น่าท่านชม ตลาดเชา้เปยีงหลวง ชิมอาหารยูนนานผสมไทยใหญ่ เช่น 
ก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้อ่อน เต้าหู้ทอด สุก้ียูนนาน หรือจะเดินชมบ้านเรือนบรรยากาศแบบจีน ชมโรงเรียน
ภาษาจีนกวงหัว  

 
08.00 น.       รับประทานอาหารเชา้(8)ที ่เฮือนหมอกค่า  
 เดินทางสู่ หมู่บ้านเลาว ูชมจุดเช็คอินท่ี Akipu Coffee ร้านกาแฟเล็กๆแต่มีมนต์เสน่ห์ท่ีน่าหลงใหล และบริเวณ

น้ียังเป็นท่ีตั้งของ Akipu Garden & Market แหล่งปลูกผลไม้เมืองหนาวของชนเผ่าลีซู ซึ่งเวลาผลผลิตออกจะ
น่ามาจ่าหน่ายให้กับนักท่องเท่ียว เช่น พลับซึมะ สตอว์เบอร์ร่ี เดินทางสู่ ประตสููเ่วยีงแหง เขตแดน อ.เชียงดาว 
กับ อ.เวียงแหง ชม ดอกซากุระที่บานอยู่ระหว่างสองข้างทาง และยังมองเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวได้อย่าง
สวยงาม บรรยากาศของท่ีน่ีดีมากๆ ยิ่งช่วงฤดูหนาวสวยงามมาก ชม บ้านต้นไม้ ร้านกาแฟท่ีวิวสวยงาม 
บรรยากาศของท่ีน่ีดีมากๆ บริเวณยังมีชาวพื้นเมืองขายผลไม้ ต่างๆ มากมาย เดินทางสู่ อ.เชียงดาว 



ห น ้ า  | 8 

 

 

 
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน(9)ท่ี ข้าวซอยหมู่เฮา 
บ่าย เดินทางสู ่วัดบา้นเดน่ หรอื วดัเด่นสะหลศีรีเมืองแกน(ระยะทาง 41 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที(  

ชมความสวยงามไม่ขาดสาย ภายในวัดมีพื้นที่กว้าง และมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สวยงาม  ลักษณะรูปแบบ
สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ น่าท่านนมัสการพระธาตุประจ่าปีเกิดท้ัง 12 ราศี พร้อมท้ังชม  อุโบสถ หอไตร 
วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์ พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ  

 
 เดินทางสู่ อ.แม่ริม(ระยะทาง 44 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 50 นาที) แวะชม วดัป่าดาราภริมย์ วดั

สวยงามของ อ.แม่ริม สถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีพญาราชสีห์หลวงอยู่ด้านหน้าทางเข้าวัด บัดไดพญานาค
คู่ ลวดลายปราณีต  พระวิหารหอค่าหลวง ท่ีมีความสวยงาม ฯลฯ แล้วเดินทางสู่ เชียงใหม่(ระยะทาง 21 
กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที) แล้วน่าท่านซื้อของฝากท่ี วนัสนันท ์ 

18.00 น.        รับประทานอาหารค่่า(10)ท่ี ล่าดีตี้ขัวแดง แล้วเดินทางกลับ 

 
วันที่หา้ กรงุเทพฯ                                                                                                                                                   - / - / - 
05.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ................ 
หมายเหต ุ รายการนี้อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม แตค่า่นงึถงึลูกคา้เปน็หลัก 
สิง่ของทีจ่า่เป็นควรนา่ตดิตวั ยาประจ่าตัว, รองเท้าสวมสบาย, เส้ือกันหนาว, ของใช้จ่าเป็น   
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อัตราคา่บรกิาร 
กา่หนดเดนิทาง    9 - 13 กมุภาพนัธุ์ 2566                        ทา่นละ 6,999 บาท      พกัเดีย่วเพิม่ 1,999 บาท      
ไมม่รีาคาเดก็                             
 
อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม  
 รถโค้ชปรับอากาศ 
 รถตู้ท่องเที่ยวเชียงใหม่ (ถ้าเลือกที่นั่ง มีค่าใช้จ่าย )  

แถวแรก      ราคาที่นั่งละ 500 บาท 
แถวสอง      ราคาที่นั่งละ 300 บาท 
แถวสาม      ไม่มีค่าใช้จ่าย 

                (ถ้าท่านไม่เลือกที่นั่ง ไกด์จะเป็นคนจัดที่นั่งให้ท่านเองที่หน้างาน ตามความเหมาะสม) 
 รถท้องถิ่นขึ้น หนี่ตรีกลู , ดอยด่า-โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่   
 ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง    
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ(เฉพาะคนไทย)   
 มัคคุเทศก์ , เจ้าหน้าที่ 
 อาหารตามรายการทีร่ะบุ และเครื่องดื่ม(อาหารจดัตามเมนทูวัร ์หากม ีอิสลาม มังสะวริตั ิเดก็ หรอืที่

รบัประทานนอกเหนือจากเมนทูีท่วัรจ์ดัให้ ลกูคา้จา่ยเพิม่เอง เพราะรายการอาหารคดิเปน็ราคาตอ่
โตะ๊) 

 วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท 
 
อัตรานีไ้มร่วม -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  กรณีต้องการใบเสร็จ 

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ  
-ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ 800 บาท  
 

เงือ่นไขการชา่ระเงนิ   มดัจา่ทา่นละ 2,000 บาท สว่นทีเ่หลือชา่ระกอ่นการเดนิทาง 30 วนั 
 
 การยกเลกิการเดนิทาง -แจ้งลว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง 1 เดือน คนืหมด(ยกเวน้ในกรณมีกีารมดัจา่

ตา่งๆ) 
-กอ่นเดนิทาง 20 วนั (ทา่การ) ยดึมดัจา่ 
-แจ้งภายใน 20 วนั (ทา่การ) ไมค่นืเงนิ 
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เงือ่นไขเพิม่เตมิ 
- บริษัท มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
- ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก เหตุการ์ณต่างๆ เช่น การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล กระ
ประท้วง ภัยพิบัติต่างๆ ฯลฯ ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
(ลูกค้าต้องยอมรับในเงื่อนในไขน้ี ในทุกกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ทางบริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
- ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางราย ไม่ทานอาหารบางม้ือ 
ไม่ทานอาหารท่ีทางบริษัทจัดให้  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทเป็นการช่าระแบบเหมาจ่าย 
- ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย ทุกกรณี  
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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