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วนัแรก (ศุกร์ 22/10/64) กรุงเทพฯ–เชียงใหม่ 

17.30 น. พร้อมกนั ณ จุดนัดพบ จุดท่ี 1 สวนลุมพนีิ อยา่งนอบนอ้มและสุภาพ  ตรวจเช็คสมัภาระในการเดินทาง 

18.00 น. ออกเดินทางไปรับคณะสมาชิก ณ จุดนัดพบท่ี 2 ป้ัม ปตท วภิาวด ี 

18.30 น. รับคณะ ณ จุดนดัพบท่ี 2 จากนั้นออกเดินทางสู่ภาคเหนือ โดยรถโคช้ปรับอากาศ พร้อมฟังเร่ืองราวท่ีน่าสนใจจาก

มัคคุเทศก์ สมควรแก่เวลาพกัผ่อนตามอธัยาศัย (พกัค้างคืนบนรถโค้ช) 

 

วนัท่ีสอง (เสาร์ 23/10/64) เชียงใหม่-เชียงดาว-ถํา้เชียงดาว-วดัเชียงดาว-เมืองคอง-ดอยคํา้ฟ้า-บ้านเลาวู-เวยีงแหง-เปียงหลวง 

06.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ  เชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้า(1)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00 น. เปล่ียนพาหนะเป็น รถตู้ปรับอากาศ ขนาด8-9ท่ีน่ัง ออกเดินทางสู่ อ.เชียงดาว(ระยะทาง 72 กม. ใชเ้วลาในการ

เดินทาง 1.30 ชัว่โมง) ความงามของดอยหลวงเชียงดาว ท่ีสูงเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ อนัยิง่ใหญ่ เม่ือเรากา้วเขา้สู่

เมืองแห่งน้ีส่ิงหน่ึงท่ีเราจะสมัผสัไดคื้อ  การใชชี้วิตของผูค้นท่ีเรียบง่าย ความสมบูรณ์ของป่าไม ้และความเขียว

ชอุ่มของทุ่งนาเขียวขจี เป็นบรรยากาศท่ีเรียกไดว้า่สงบสบาย ไม่ตอ้งเร่งรีบ  
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นาํท่านชม ถํา้เชียงดาว ภายในความงามจากการเสกสรรป้ันแต่งของธรรมชาติ ชวนใหต่ื้นตาต่ืนใจกบั

ปรากฏการณ์ของหินงอกหินยอ้ย ท่ีก่อให ้เกิด รูปร่างต่างๆ เสน่ห์อยา่งหน่ึงของท่ีน่ีอยูต่รงท่ีมีนํ้าใส่ไหลเยน็จากใน

ถํ้าไหลออกมาท่ีบริเวณหนา้ถํ้าเป็นสระนํ้ามีปลาวา่ยวน ตรงหนา้ถํ้าเป็นท่ีตั้งของ วดัถํา้เชียงดาว  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอง(ระยะทาง 44 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.30 ชัว่โมง) เมืองคอง  ชุมชนเลก็ๆ ใน

ออ้มกอดแห่งขนุเขา ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอเชียงดาว ซ่ึงอยูด่า้นหลงัของดอยหลวงเชียงดาว เส้นทางเดียวกบับา้นนา

เลาใหม่ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบา้นระเบียงดาว แต่จะข้ึนลงเขา ต่อไปอีกประมาณ 24 กม.  หากมาเท่ียวแถวบา้นนาเลา

ใหม่สามารถไปเท่ียวเมืองคองต่อได ้เม่ือกา้วเขา้สู่เมืองคองความรู้สึกแรก คือ เป็นชุมชนท่ียงัคงมีความเป็น

พื้นบา้น  อากาศบริสุทธ์ิ และเงียบสงบมาก ชาวบา้นท่ีน่ีค่อนขา้งใหค้วามสาํคญักบัการดูแลรักษาป่าไม ้ส่งผลทาํ

ให ้เมืองคอง อุดมไปดว้ย ปลา ผกัป่า และสมุนไพรนานาชนิด ภายในชุมชนสามารถพึ่งตวัเองไดจ้ากทรัพยากรท่ีมี

อยู ่มีลาํนํ้าสายเลก็ ๆ ช่ือวา่ แม่นํ้าคอง  ไหลผา่นทัว่หมู่บา้น  หากมาเท่ียวในช่วงฤดูทาํนากจ็ะไดพ้บกบัความเขียว

ขจีของนาขา้วตลอดสองขา้งถนน 

 
11.00 น.         รับประทานอาหารกลางวนัอิสระ ท่ี เมืองคอง ใหท่้านไดเ้ลือกชิมอาหารพื้นเมือง หรือ คาเฟ่ต่างๆมากมาย 

 
12.00 น.          ออกเดินทางสู่ ดอยคํา้ฟ้า(ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง บนถนนดอยลอยฟ้า) อยูใ่น

ความดูแลของหน่วยจดัการตน้นํ้าแม่งาย มีความสูงจากระดบันํ้าทะเล 1,834 เมตร  ดอยคํ้าฟ้ามีป่าตน้นํ้าท่ี

สมบูรณ์ มีลาํธารนํ้าตก มีววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ไฮไลทส์าํคญัคือการชมทะเลหมอกคลอเคลียตามไหล่เขา 

สลบัซบัซอ้นหน่ึงในนัน่คือยอดดอยหลวงเชียงดาวสวยงามดุจภาพวาดท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้   
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เดินทางสู่ อ.หมู่บ้านเลาวู ประตูสู่เวยีงแหง(ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 30 นาที) เขตแดน อ.

เชียงดาว กบั อ.เวียงแหง ชม บ้านต้นไม้ ร้านกาแฟท่ีววิสวยงาม บรรยากาศของท่ีน่ีดีมากๆ บริเวณยงัมีชาวพื้นเมือง

ขายผลไม ้ต่างๆ มากมาย 

 

         
เดินทางสู่ บา้นเปียงหลวง(ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง)  ท่ีอยูอ่าศยัคนจีนยนูนานและชาวไทยใหญ่  

ชายแดนบา้นหลกัแหล่งตั้งประชิดเมืองต๋น รัฐฉาน สหภาพเมียนมา 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(2) ล้ิมรสสุก้ียนูนานและขาหมูยนูนาน  

พกัท่ี(1)         ชมวิวรีสอร์ท หรือเทียบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

   
 

วนัท่ีสาม (อาทิตย ์24/10/64)  ตลาดเช้าเปียงหลวง-เวยีงแหง-สะพานไม้ห้วยหญ้าไทร-วดัห้วยหก-วดักอมู-อนุสรณ์สมเดจ็พระ 

                                             นเรศวร-วดัเวยีงแหง-พระธาตุนายาง-นํา้ตกแม่หาด-เก่อเจ่อแท่-วดัพระธาตุแสนไห-เปียงหลวง 

 
06.00 น. นาํท่านชม ตลาดเช้าเปียงหลวง ชิมอาหารยนูนานผสมไทยใหญ่ เช่น ก๋วยเต๋ียวเตา้หูอ่้อน เตา้หูท้อด สุก้ียนูนาน 

หรือจะเดินชมบา้นเรือนบรรยากาศแบบจีน และไม่พลาดชมโรงเรียนภาษาจีนกวงหวั  
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08.00 น. รับประทานอาหารเชา้(3)ท่ี หอ้งอาหารของรีสอร์ท 

 ออกเดินทางสู่ เวียงแหง(ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 30 นาที) 

นาํท่านชม สะพานไม้ห้วยหญ้าไทร สะพานแขวนทอดขา้มลาํนํ้าแตง ท่ีสวยงามแห่งหน่ึง 

นาํท่านชม พระธาตุเวยีงแหง(วดักอมู) เป็นวดัเก่าแก่ ท่ีมีการคน้พบ พระมาลา ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นของสมเดจ็พระ

นเรศวรฯ เม่ือคร้ังยกทพัไปพม่า ก่อนท่ีท่านจะทรงพระประชวรแลว้ส้ินพระชนมท่ี์ อ.เวียงแหงในปัจจุบนั 

 นาํท่านชม ข่วงอนุสรณ์สถานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ท่ีประดิษฐานพระบรมรูปสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช

ขนาดหน่ึงเท่าคร่ึงของพระองคจ์ริง ประทบันัง่ พระหตัถข์วาทรงพระสุวรรณพิงคารหลัง่นํ้าทกัษิโณทกประกาศ

อิสรภาพ พระหตัถซ์า้ยทรงพระแสงดาบ.. ท่ีพระองคไ์ดท้รงเสียสละในการกอบกูเ้อกราชใหเ้ราเป็นไทยมาจนถึง

ทุกวนัน้ี..จนกระทัง่เดินทางถึง อ.เวียงแหง เมืองลบัแล ดินแดนแห่งขนุเขาติดชายแดนพม่า 

นาํท่านชม วดัเวยีงแหง เป็นวดัท่ีเก่าแก่ของชุมชนเมืองแห่งก่อสร้างข้ึน และเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูป

ศกัด์ิสิทธ์ิและสาํคญัเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวอาํเภอเวยีงแหงคือ พระเจ้าแสนแซ่หรือพระเจ้าออกเหง่ือ อายกุวา่ 

500 ปีมีสาเหตุท่ีเรียกวา่พระเจา้ออกเหง่ือเพราะเม่ือใดท่ีมีเหตุเภทภยัร้ายแรงเกิดข้ึนกบับา้นเมืองกจ็ะมีเหง่ือซึม

ออกมาเป็นการบอกลางร้าย  

 นาํท่านชม พระธาตุนายาง.. แต่เดิมเรียกวา่ กองมูนางคาํอ๋วย สนันิฐานวา่ คนยางเป็นคนสร้างคาํวา่ "ยาง" เป็น

ภาษาทอ้งถ่ินท่ีใชเ้รียกชาวกะเหร่ียงแต่บางทีกเ็รียกพระธาตุองคน้ี์วา่ พระธาตุดอยนายาง  

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(4) ล้ิมรสอาหารพื้นเมือง 
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บ่าย นาํท่านชม นํา้ตกแม่หาด 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

คู่บา้นคู่เมืองของอาํเภอเวยีงแหง หากใครมาเท่ียวท่ีอาํเภอเวียงแหงแลว้ไม่ไดไ้ปสกัการะพระบรมธาตุกถื็อวา่ยงั

ไม่ไดม้าถึงอาํเภอเวยีงแหง จนไดเ้วลาเดินทางกลบัท่ีพกั 

19.00 น        รับประทานอาหารคํ่า(5) ล้ิมรสสุก้ีหยนิหยาง 

พกั(2)           ชมวิวรีสอร์ท หรือเทียบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

วนัท่ีส่ี(จนัทร์ 25/10/64)   เปียงหลวง-ซีหลงซาน-แปกแซม-กองพล93-วดัเปียงหลวง-วดัฟ้าเวยีงอนิทร์-เชียงใหม่ 

   
05.00 น. นาํท่านข้ึนรถทอ้งถ่ิน สู่ จุดชมววิทะเลหมอกซีหลงซาน หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ "หุบเขามังกรตะวนัตก" ตั้งอยูใ่น 

ตาํบลเปียงหลวง อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจุดชมพระอาทิตยข้ึ์นและทะเลหมอกท่ีสวยงานอีกท่ีหน่ึง

ของอาํเภอเวยีงแหง เม่ือมองจากยอดดอย ซี หลง ซงั  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(6)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม  
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ชม โครงการเกษตรหลวงแปกแซม อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริบา้นแปกแซม ณ บา้นเปียงหลวง เบ้ืองหนา้ 

เหมือนภาพวาดท่ีเหมือนมีใครมาป้ันแต่งไว ้เป็นภาพทิวทศัน์ท่ีแปลกตาของสวนดอกไมแ้ละตน้พญาเสือโคร่ง 

สามารถมายนือยูใ่นระดบัความสูงท่ีใกลท้ะเลหมอก และยงัมีศาลเจา้จีนไวส้าํหรับสกัการะขอพร  

   
ชม ฐานทัพกองพล 93 ของกองทัพจีนคณะชาต ิท่ีบา้นเปียงหลวง สถานท่ีท่ีมีเร่ืองราวมากมายเกินข้ึนท่ีน่ี 

โครงสร้างทาํดว้ยดิน มีลกัษณะเป็นรูปตวัแอลในภาษาองักฤษ ดา้นหลงัจะมีตน้ไทรขนาดใหญ่ค่อยแผ่

ก่ิงกา้นสาขาใหร่้มเงาอยูด่ว้ย..หมู่บา้นเปียงหลวง 

ชม วดัเปียงหลวง วดัเก่าคู่บา้นคู่เมืองของบา้นเปียงหลวง มีความสวยงาม และมีอุโบสถหลงัใหม่ 

 
  ชม  วดัฟ้าเวยีงอนิทร์(วดั2แผน่ดิน)  มีเจดียท่ี์เป็นพทุธสถานสาํคญั นั้นกคื็อ มารชินเจดีย์ มีความหมายวา่ "เจดย์ี

ชนะมาร" สนันิฐานวา่สร้างข้ึนบนพื้นท่ีเจดียเ์ก่าในรัชสมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ปัจจุบนัเป็นทั้งสถานท่ี

สาํคญัทางประวติัศาสตร์ สกัการะ สุสานเจ้ากองเจิง สร้างข้ีนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให ้พล.อ. กอนเจิง ชนะศึก ประธาน

กองทพัสหปฏิวติัฉาน ชมจุดถ่ายรูปป้ายชายแดนบา้นหลกัแต่ง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(6) ล้ิมรสราเมงเส้นสดเปียงหลวง 

บ่าย เดินทางสู่ เชียงใหม่(ระยะทาง 162 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชัว่โมง) ระหวา่งทางชมวิวทิวทศัน์หรือ

พกัผอ่น จนถึงเชียงใหม่ ใหท่้านซ้ือของฝากกลบับา้นท่ี วนัสนันท์ (ร้านของฝากช่ือดงั) 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา่(6) ลาํดตีีข้ั๋วแดง   

หลงัอาหารนาํทุกท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร (พกัคา้งแรมบนรถ) 

 

วนัท่ีห้า(องัคาร 26/10/64)  กรุงเทพมหานคร 

05.00 น. เดินทางถึงจุดหมายโดยสวสัดิภาพ............. 

หมายเหตุ รายการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คาํนึงถงึลูกค้าเป็นหลัก 

ส่ิงของท่ีจําเป็นควรนําติดตวั ยาประจาํตวั, รองเทา้สวมสบาย, เส้ือกนัหนาว, ของใชจ้าํเป็น   
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กาํหนดเดนิทาง 22  – 26 ตุลาคม 2564 (5D 2N)   

ค่าบริการผู้ใหญ่ท่านละ 4,999 บาท  ,พกัเดีย่วเพิม่ 2,000 บาท 

 เดก็อายุ 2-11 ปี ส่วนสูงไม่เกนิ 110 ซม. ลด 500 บาท(พกักบัผู้ปกครอง เป็นท่านท่ี3 ไม่เสริมเตียง)    

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม  

• รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง , รถตูท่้องเท่ียวเชียงใหม่ 

• ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง    

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ   

• มคัคุเทศก ์พร้อมผูช่้วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง 

• อาหารตามรายการท่ีระบุ และเคร่ืองด่ืม 

• วงเงินประกนัชีวิต 1,000,000  บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000  บาท 

อตัรานีไ้ม่รวม 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ  

• ค่าทิปไกด ์ผูช่้วยไกด ์พนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 

เง่ือนไขการชําระเงิน   มัดจําท่านละ 2,000 บาท  ส่วนท่ีเหลือชําระก่อนการเดนิทาง 20 วนั 

 การยกเลกิการเดนิทาง 

• แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเว้นในกรณมีีการมัดจําต่างๆ) 

• ก่อนเดนิทาง 20 วนั (ทําการ) ยดึมัดจํา 

• แจ้งภายใน 20 วนั (ทําการ) ไม่คืนเงิน 

มาตรการป้องกนั โควทิ -19  

 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรับแต่ท่านท่ีเข้าเกณฑ์ ดงัต่อไปน้ี 

•  ผูเ้ดินทางตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิท ครบแลว้ทั้ง 2 เขม็   มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั และไม่อยูใ่นกลุ่มเส่ียง 

•  สาํหรับผูท่ี้เคยป่วยดว้ยโรค โควิท-19 แลว้ไม่เกินสามเดือนนบัจากการรักษาส้ินสุด ท่านตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ท่ีเคยติดเช้ือมาแลว้ภายในเวลาไม่

เกินสามเดือน และไดรั้บการฉีดวคัซีนชิโนแวกครบแลว้ทั้ง 2 เขม็ หรือ แอสตา้ 1 เขม็ 
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