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ไฟลล์บิน
SL506
SL519

วันที่
วันแรก
วันสาม
Date

วันแรก

วันที่สอง

วันที่สาม

วันแรก
04.30 น.

จาก
ดอนเมือง(DMK)
เชียงใหม่(CNX)

ถึง
เวลาบิน
ใช้เวลาบิน
เชียงใหม่ (CNX) 06.15 น.
07.30 น..
1.15 ชม.
ดอนเมือง(DMK) 21.30 น.
22.45 น.
1.15 ชม.
Program
Hotel
B
L
D

สนามบินดอนเมือง–สนามบินเชียงใหม่-เชียงดาว-ถํ้าเชียง
ดาว-วัดเชียงดาว-เมืองคอง-ดอยคํ้าฟ้า-บ้านเลาวู-เวียงแหงเปี ยงหลวง
ตลาดเช้าเปี ยงหลวง-เวียงแหง-สะพานไม้หว้ ยหญ้าไทร-วัด
กอมู-อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร-วัดเวียงแหง-พระธาตุนา
ยาง-นํ้าตกแม่หาด-เก่อเจ่อแท่-วัดพระธาตุแสนไห-เปี ยง
หลวง
เปี ยงหลวง-ซีหลงซาน-แปกแซม-กองพล93-วัดเปี ยงหลวงวัดฟ้าเวียงอินทร์ -สนามบินเชียงใหม่

ชมวิวรี
สอร์ท หรื อ
เทียบเท่า
ชมวิวรี
สอร์ท หรื อ
เทียบเท่า
-

อิสระ

สุ ก้ ียน
ู นาน

ที่พกั

คนเมือง
แหง

สุ ก้ ี
หยินหยาง

ที่พกั

คิวคิว
ราเมง

-

-

สนามบินดอนเมือง–สนามบินเชียงใหม่ -เชียงดาว-ถํา้ เชียงดาว-วัดเชียงดาว-เมืองคอง-ดอยคํา้ ฟ้ า-บ้ านเลาวูเวียงแหง-เปี ยงหลวง
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสายภายในประเทศ ขาออก ประตู6 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยไล
อ้อนแอร์ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ ควรอํานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระ (สัมภาระโหลดได้ 10 กิโลกรัม
ถือขึ้นเครื่ องได้ 7 กิโลกรัม)
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06.15 น.
07.30 น.

โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL506 เหินฟ้าสู่ สนามบินเชียงใหม่
เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ไกด์(Driver Guide)รอรับท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ขนาด8-9ทีน
่ ั่ง แล้วออกเดินทาง
สู่ อ.เชียงดาว(ระยะทาง 72 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชัว่ โมง) ความงามของดอยหลวงเชียงดาว ที่สูงเป็ น
อันดับ 3 ของประเทศ อันยิง่ ใหญ่ เมื่อเราก้าวเข้าสู่ เมืองแห่งนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะสัมผัสได้คือ การใช้ชีวิตของผูค้ นที่
เรี ยบง่าย ความสมบูรณ์ของป่ าไม้ และความเขียวชอุ่มของทุ่งนาเขียวขจี เป็ นบรรยากาศที่เรี ยกได้วา่ สงบสบาย

นําท่านชม ถํา้ เชียงดาว ภายในความงามจากการเสกสรรปั้ นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับ
ปรากฏการณ์ของหิ นงอกหินย้อย ที่ก่อให้ เกิด รู ปร่ างต่างๆ เสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่อยูต่ รงที่มีน้ าํ ใส่ ไหลเย็นจากใน
ถํ้าไหลออกมาที่บริ เวณหน้าถํ้าเป็ นสระนํ้ามีปลาว่ายวน ตรงหน้าถํ้าเป็ นที่ต้ งั ของ วัดถํา้ เชียงดาว
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอง(ระยะทาง 44 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชัว่ โมง) เมืองคอง ชุมชนเล็กๆ ใน
อ้อมกอดแห่งขุนเขา ตั้งอยูใ่ นเขตอําเภอเชียงดาว ซึ่งอยูด่ า้ นหลังของดอยหลวงเชียงดาว เส้นทางเดียวกับบ้านนา
เลาใหม่ ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของบ้านระเบียงดาว แต่จะขึ้นลงเขา ต่อไปอีกประมาณ 24 กม. หากมาเที่ยวแถวบ้านนาเลา
ใหม่สามารถไปเที่ยวเมืองคองต่อได้ เมื่อก้าวเข้าสู่ เมืองคองความรู ้สึกแรก คือ เป็ นชุมชนที่ยงั คงมีความเป็ น
พื้นบ้าน อากาศบริ สุทธิ์ และเงียบสงบมาก ชาวบ้านที่นี่คอ่ นข้างให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาป่ าไม้ ส่ งผลทํา
ให้ เมืองคอง อุดมไปด้วย ปลา ผักป่ า และสมุนไพรนานาชนิด ภายในชุมชนสามารถพึ่งตัวเองได้จากทรัพยากรที่มี
อยู่ มีลาํ นํ้าสายเล็ก ๆ ชื่อว่า แม่น้ าํ คอง ไหลผ่านทัว่ หมู่บา้ น หากมาเที่ยวในช่วงฤดูทาํ นาก็จะได้พบกับความเขียว
ขจีของนาข้าวตลอดสองข้างถนน

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันอิสระ ที่ เมืองคอง ให้ท่านได้เลือกชิมอาหารพื้นเมือง หรื อ คาเฟ่ ต่างๆมากมาย

12.00 น.

ออกเดินทางสู่ ดอยคํา้ ฟ้า(ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัว่ โมง บนถนนดอยลอยฟ้า) อยูใ่ น
ความดูแลของหน่วยจัดการต้นนํ้าแม่งาย มีความสู งจากระดับนํ้าทะเล 1,834 เมตร ดอยคํ้าฟ้ามีป่าต้นนํ้าที่
สมบูรณ์ มีลาํ ธารนํ้าตก มีววิ ทิวทัศน์ที่สวยงาม ไฮไลท์สาํ คัญคือการชมทะเลหมอกคลอเคลียตามไหล่เขา
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สลับซับซ้อนหนึ่งในนัน
่ คือยอดดอยหลวงเชียงดาวสวยงามดุจภาพวาดที่อยูเ่ บื้องหน้า นอกจากนี้หากเดินทาง
มาเที่ยวในช่วง กลางเดือนมกราคมจะได้พบกับดอกนางพญาเสื อโคร่ งผลิบาน

เดินทางสู่ อ.หมู่บ้านเลาวู ประตูส่ ู เวียงแหง(ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที) เขตแดน อ.
เชียงดาว กับ อ.เวียงแหง ชม บ้ านต้ นไม้ ร้านกาแฟที่ววิ สวยงาม บรรยากาศของที่นี่ดีมากๆ บริ เวณยังมีชาวพื้นเมือง
ขายผลไม้ ต่างๆ มากมาย

19.00 น.
พัก (1)

วันที่สอง

เดินทางสู่ บ้านเปี ยงหลวง(ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง) ที่อยูอ่ าศัยคนจีนยูนนานและชาวไทยใหญ่
ชายแดนบ้านหลักแหล่งตั้งประชิดเมืองต๋ น รัฐฉาน สหภาพเมียนมา
รับประทานอาหารคํ่า(1) ลิ้มรสสุ ก้ ียน
ู นานและขาหมูยน
ู นาน
ชมวิวรี สอร์ท หรื อเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

ตลาดเช้ าเปี ยงหลวง-เวียงแหง-สะพานไม้ ห้วยหญ้ าไทร-วัดกอมู-อนุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรวัดเวียงแหง-พระธาตุนายาง-นํา้ ตกแม่ หาด-เก่ อเจ่ อแท่ -วัดพระธาตุแสนไห-เปี ยงหลวง
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06.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

นําท่านชม ตลาดเช้ าเปี ยงหลวง ชิมอาหารยูนนานผสมไทยใหญ่ เช่น ก๋ วยเตี๋ยวเต้าหูอ้ ่อน เต้าหูท้ อด สุ ก้ ียน
ู นาน
หรื อจะเดินชมบ้านเรื อนบรรยากาศแบบจีน และไม่พลาดชมโรงเรี ยนภาษาจีนกวงหัว
รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ห้องอาหารของรี สอร์ท
ออกเดินทางสู่ เวียงแหง(ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที)
นําท่านชม สะพานไม้ ห้วยหญ้ าไทร สะพานแขวนทอดข้ามลํานํ้าแตง ที่สวยงามแห่งหนึ่ง
นําท่านชม พระธาตุเวียงแหง(วัดกอมู) เป็ นวัดเก่าแก่ ที่มีการค้นพบ พระมาลา ที่เชื่อกันว่าเป็ นของสมเด็จพระ
นเรศวรฯ เมื่อครั้งยกทัพไปพม่า ก่อนที่ท่านจะทรงพระประชวรแล้วสิ้ นพระชนม์ที่ อ.เวียงแหงในปั จจุบนั
นําท่านชม ข่ วงอนุสรณ์ สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ประดิษฐานพระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ขนาดหนึ่งเท่าครึ่ งของพระองค์จริ ง ประทับนัง่ พระหัตถ์ขวาทรงพระสุ วรรณพิงคารหลัง่ นํ้าทักษิโณทกประกาศ
อิสรภาพ พระหัตถ์ซา้ ยทรงพระแสงดาบ.. ที่พระองค์ได้ทรงเสี ยสละในการกอบกูเ้ อกราชให้เราเป็ นไทยมาจนถึง
ทุกวันนี้..จนกระทัง่ เดินทางถึง อ.เวียงแหง เมืองลับแล ดินแดนแห่งขุนเขาติดชายแดนพม่า
นําท่านชม วัดเวียงแหง เป็ นวัดที่เก่าแก่ของชุมชนเมืองแห่งก่อสร้างขึ้น และเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ป
ศักดิ์สิทธิ์และสําคัญเป็ นที่เคารพนับถือของชาวอําเภอเวียงแหงคือ พระเจ้ าแสนแซ่ หรื อพระเจ้ าออกเหงื่อ อายุกว่า
500 ปี มีสาเหตุที่เรี ยกว่าพระเจ้าออกเหงื่อเพราะเมื่อใดที่มีเหตุเภทภัยร้ายแรงเกิดขึ้นกับบ้านเมืองก็จะมีเหงื่อซึม
ออกมาเป็ นการบอกลางร้าย
นําท่านชม พระธาตุนายาง.. แต่เดิมเรี ยกว่า กองมูนางคําอ๋ วย สันนิฐานว่า คนยางเป็ นคนสร้างคําว่า "ยาง" เป็ น
ภาษาท้องถิ่นที่ใช้เรี ยกชาวกะเหรี่ ยงแต่บางทีกเ็ รี ยกพระธาตุองค์น้ ีวา่ พระธาตุดอยนายาง

รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ คนเมืองแหง ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
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บ่าย

19.00 น
พัก (2)
วันที่สาม

05.00 น.

08.00 น.

นําท่านชม นํา้ ตกแม่ หาด อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติหว้ ยนํ้าดัง มี 4 ชั้น ความสู งประมาณ 40-50 เมตร เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงาม และเดินทางสะดวก
นําท่านชม เก่ อเจ่ อแท่ แกรนด์แคนย่อนเวียงแหง ในภาษาปากากะญอ เเปลว่า ภูเขาขาด เป็ นสถานที่ที่ธรรมชาติ
สร้างสรรค์ข้ ึนมาได้อย่างสวยงาม แกรนด์แคนยอนแห่งนี้อยูท่ ี่บา้ นนามน อยูท่ างกลางขุนเขาและต้นไม้ ค่อนข้างมี
ความสู ง สวยงามมาก ๆ
นําท่านชม วัดพระธาตุแสนไห เป็ นศิลปะแบบไทยใหญ่ มีฐาน 8 เหลี่ยม วัดโดยรอบ 48 เมตร ความสู งจากพื้นถึง
ยอดฉัตร 21 เมตร พระบรมธาตุแสนไหเป็ นศูนย์รวมจิตใจคนในอําเภอเวียงแหง และ เป็ น พระบรมธาตุ
คู่บา้ นคู่เมืองของอําเภอเวียงแหง หากใครมาเที่ยวที่อาํ เภอเวียงแหงแล้วไม่ได้ไปสักการะพระบรมธาตุกถ็ ือว่ายัง
ไม่ได้มาถึงอําเภอเวียงแหง จนได้เวลาเดินทางกลับที่พกั
รับประทานอาหารคํ่า(4) ลิ้มรสสุ ก้ ีหยินหยาง
ชมวิวรีสอร์ ท หรื อเทียบเท่ า พักห้ องละ 2-3 ท่ าน
เปี ยงหลวง-ซีหลงซาน-แปกแซม-กองพล93-วัดเปี ยงหลวง-วัดฟ้ าเวียงอินทร์ -สนามบินเชียงใหม่

นําท่านขึ้นรถท้องถิ่น สู่ จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน หรื ออีกชื่อหนึ่งเรี ยกว่า "หุบเขามังกรตะวันตก" ตั้งอยูใ่ น
ตําบลเปี ยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ข้ ึนและทะเลหมอกที่สวยงานอีกที่หนึ่ง
ของอําเภอเวียงแหง เมื่อมองจากยอดดอย ซี หลง ซัง
รับประทานอาหารเช้ า(5)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
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ชม โครงการเกษตรหลวงแปกแซม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บา้ นแปกแซม ณ บ้านเปี ยงหลวง เบื้องหน้า
เหมือนภาพวาดที่เหมือนมีใครมาปั้ นแต่งไว้ เป็ นภาพทิวทัศน์ที่แปลกตาของสวนดอกไม้และต้นพญาเสื อโคร่ ง
สามารถมายืนอยูใ่ นระดับความสู งที่ใกล้ทะเลหมอก และยังมีศาลเจ้าจีนไว้สาํ หรับสักการะขอพร

ชม ฐานทัพกองพล 93 ของกองทัพจีนคณะชาติ ที่บา้ นเปี ยงหลวง สถานที่ที่มีเรื่ องราวมากมายเกินขึ้นที่นี่
โครงสร้างทําด้วยดิน มีลกั ษณะเป็ นรู ปตัวแอลในภาษาอังกฤษ ด้านหลังจะมีตน้ ไทรขนาดใหญ่ค่อยแผ่
กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาอยูด่ ว้ ย..หมู่บา้ นเปี ยงหลวง
ชม วัดเปี ยงหลวง วัดเก่าคู่บา้ นคู่เมืองของบ้านเปี ยงหลวง มีความสวยงาม และมีอุโบสถหลังใหม่

ชม วัดฟ้ าเวียงอินทร์ (วัด2แผ่นดิน) มีเจดียท์ ี่เป็ นพุทธสถานสําคัญ นั้นก็คือ มารชิ นเจดีย์ มีความหมายว่า "เจดีย์
ชนะมาร" สันนิฐานว่าสร้างขึ้นบนพื้นที่เจดียเ์ ก่าในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปั จจุบนั เป็ นทั้งสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์ สักการะ สุ สานเจ้ ากองเจิง สร้างขี้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้ พล.อ. กอนเจิง ชนะศึก ประธาน
กองทัพสหปฏิวตั ิฉาน ชมจุดถ่ายรู ปป้ายชายแดนบ้านหลักแต่ง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(6) ลิ้มรสราเมงเส้นสดเปี ยงหลวง
บ่าย
เดินทางสู่ เชียงใหม่(ระยะทาง 162 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชัว่ โมง) ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์หรื อ
พักผ่อน จนถึงเชียงใหม่ ให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้านที่ วนัสนันท์ (ร้านของฝากชื่อดัง) เดินทางสู่ สนามบิน
21.30 น. โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL519 เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง
22.45 น. เดินทางถึง สนามบิน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...................
หมายเหตุ รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม แต่ คาํ นึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก
สิ่งของที่จําเป็ นควรนําติดตัว
ยาประจําตัว , รองเท้าสวมสบาย , อุปกรณ์ถ่ายภาพฯ
าสวมสบาย, เสื้ อกันหนาว, ของใช้จาํ เป็ น
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ใบเสนอรายการ
กําหนดเดินทาง วันที่ 2 – 4 ต.ค.64 ค่าบริการท่ านละ 6,666 บาท พักเดีย่ วจ่ ายเพิม่ 2,000 บาท
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
• ตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ดอนเมือง-เชียงใหม่ นํ้าหนักสัมภาระตามเงื่อนไขสายการบินกําหนด
(ตัว๋ เป็ นตัว๋ โปรโมชัน่ เมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแปลงใดๆได้)
• รถตูท้ ่องเที่ยวเชียงใหม่
• ค่าที่พกั ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
• มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น(ไกด์เวียงแหง รอรับที่เวียงแหง) หรื อ ไกด์เดินทางจากกรุ งเทพฯ
• อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่ องดื่ม
• วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ด ฯลฯ
• ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ ท่านละ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
เงื่อนไขการชําระเงิน ชําระเต็มจํานวนท่ านละ 6,666 บาท
 การคืนบัตรเดินทาง
• แจ้ งล่ วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเว้ นมีการออกตั๋วเครื่ องบินและค่ าใช่ จ่ายมัดจําต่ างๆ)
• ก่ อนเดินทาง 20 วัน (ทําการ) ยึดมัดจํา
• แจ้ งภายใน 20 วัน (ทําการ) ไม่ คืนเงิน

มาตรการป้ องกัน โควิท -19

ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์รับแต่ ท่านที่เข้ าเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้
• ผูเ้ ดินทางต้องได้รับการฉี ดวัคซีนป้องกันโควิท ครบแล้วทั้ง 2 เข็ม มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน และไม่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง
• สําหรับผูท้ ี่เคยป่ วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้ นสุ ด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อมาแล้วภายในเวลาไม่
เกินสามเดือน และได้รับการฉี ดวัคซีนชิโนแวกครบแล้วทั้ง 2 เข็ม , หรื อ แอสต้า 1 เข็ม
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