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12 วัน แอ่วเมืองเหนือ 
(เชียงราย – พะเยา – น่าน – แพร่– อุตรดติถ์ – ล าปาง – ล าพูน  

 เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) 

 
บิน กรุงเทพ – เชียงราย // เชียงใหม่ – กรุงเทพ โดยสายการบินไทย สมายล์ 

18 - 29 กนัยายน / 16 – 27 ตุลาคม 2563 
เร่ิมต้น 38,900รวมทุกอย่าง (บริการด้วยรถตู้ VIP) 

เชียงราย – พระต าหนักดอยตงุ – พระธาตุดอยตุง – สามเหลี่ยมทองค า – เชียงรายไนท์บาร์ซาร์  
วัดร่องขุน – วัดร่องเสือเต้น – วัดพระแก้วมรกต – สิงห์ปาร์ค – ล่องเรือกว๊านพะเยา – วัดตโิลกอาราม  

 พระธาตุจอมทอง – น่าน – ภูลงักา – ปัว – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – ถนนคนเดินน่าน – แพร่ – ถ า้ผานาง
คอย – แพะเมืองผี – พระธาตุช่อแฮ – คุ้มวงศ์บุรี– วัดจอมสวรรค์ – อุตรดิตถ์ – พิพธิภัณฑ์เมืองลบัแล  

 พระบรมธาตุทุ่งย้ัง - วัดพระแท่นศิลาอาสน์ - บ่อเหลก็น ้าพี ้- ล าปาง - วัดพระธาตุล าปางหลวง - วัดพระธาตุดอย
พระฌาน - สะพานบุญวัดพระธาตุสันดอน - วัดปกสนุก - ล าพูน - พระธาตุหริภุญชัย - ดอยอินทนนท์  

อุทยานแห่งชาติน ้าตกแม่สุรินทร์ - แม่ฮ่องสอน - วัดพระธาตุดอยกองมู - สะพานชูตองเป้ - ปาย - ม่อนแจ่ม 
ถนนคนเดินท่าแพ - พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยค า (เทพทันใจ) - เชียงใหม่     
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12 วัน แอ่วเมืองเหนือ 
(เชียงราย – พะเยา – น่าน – แพร่– อุตรดิตถ์ – ล าปาง – ล าพูน – เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) 

 

วันที่หนึ่ง เชียงราย – ไร่ชาฉุยฟง – พระธาตุดอยตุง – พระต าหนักดอยตุง – สามเหลี่ยมทองค า – เชียงราย (ค้าง 2 คืน) 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หน้าที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทย สมายล์ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระน ้ าหนัก 20 ก.ก. ส าหรับโหลด และ ถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 ก.ก. (ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน) 

08.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองเชียงรายโดย เที่ยวบิน WE130 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงราย น าท่านรับสัมภาระ  
 น าท่านสู่ไร่ชาฉุยฟง แหล่งเพาะปลูกใบชาช่ือดงั ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวไดเ้ขา้มาสัมผสักบับรรยากาศของไร่

ชาไดอ้ย่างใกลชิ้ด อีกทั้งยงัมีร้านคาเฟ่บริเวณดา้นบนให้นักท่องเที่ยวไดม้านั่งจิบชา ไปพร้อมกบัการทาน
ของหวานที่มีส่วนผสมของชาเขียวซ่ึงต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความ
สวยงามตามอธัยาศยั  

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่พระธาตุดอยตุง ซ่ึงเรียกไดว่้าเป็นเจดีย์แห่งแรกในอาณาจักรล้านนา ที่ได้มีการอัญเชิญ        
พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียมาท าการประดิษฐานอยูท่ี่น่ี จึงท าให้พระธาตุแห่งน้ีนั้นกลายเป็นที่
เลื่อมใสของชุมชนในหมู่บ้าน และนักท่องเที่ยวจ านวนมากซ่ึงต่างพากันเดินทางมาเพ่ือกราบไหวส่ิ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิกนัที่บริเวณสถานที่แห่งน้ี ดงันั้นหากใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองเชียงรายแห่งน้ีตอ้งแวะมา
กราบไหวส้ักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่พระต าหนักดอยตุง หรือ พระต าหนักสมเด็จย่า ที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
อิสระให้ท่านไดเ้ที่ยวชมความสวยงามของสวนพนัธ์ุไมน้านาชนิดภายในพระต าหนกัดอยตุง โดยภายในจะมี
การจัดแสดงพันธ์ุไม้นานาชนิดที่ เรียงรายอย่างสวยงาม พร้อมกับเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้อย่าง
สนุกสนาน  อีกทั้งยงัสามารถเดินชมความงดงามของศิลปะอนัโดดเด่นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมลา้นนา
ไดอ้ีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สามเหลี่ยมทองค า สถานที่เรียกไดว่้าเป็นพ้ืนที่รอยต่อของแม่น ้ าระหว่าง 
3 ประเทศไดแ้ก่ ไทย ลาว และพม่า ที่ไหลมาบรรจบกนัโดยมีแม่น ้าโขงกั้นตดัผ่านบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทย
ลาว เรียกไดว่้าเป็นพ้ืนที่ที่ถูกสร้างขึ้นจากธรรมชาติ จนเกิดเป็นวิวทิวทศัน์ที่มีความสวยงาม อีกทั้งบริเวณ
สามเหลี่ยมทองค าแห่งน้ียงัเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัของเมืองเชียงราย ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่ตวัเมืองเชียงราย น าท่านสักการะวดัพระแกว้ เป็นหน่ึงในวดัที่ความส าคญัเป็นอย่างมากในเมือง
เชียงราย เน่ืองจากเป็นสถานที่ประดิษฐานขององคพ์ระแกว้มรกต ที่ตามต านานไดเ้ล่าขานกนัมาว่าองค์พระ
แกว้มรกตน้ีไดถู้กคน้พบในวนัที่มีฟ้าผ่าลงมายงัยอดเจดียร้์างแห่งหน่ึงจนท าให้เจดียน์ั้นพงัทลายลงมา พร้อม
กบัองค์พระพุทธรูปปิดทอง ชาวบา้นจึงไดน้ ามากะเทาะออกและพบว่าภายในนั้นเป็นองคพ์ระแกว้มรกตที่
เขียวทั้งองค ์จึงไดน้ ามาประดิษฐานที่วดัพระแกว้แห่งน้ี เพ่ือกราบไหวสั้กการบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคล  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มื้อขนัโตก) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว The Heritage Hotel Chiang Rai **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 

วันที่สอง  วัดร่องขุน – วัดร่องเสือเต้น – สิงห์ปาร์ค – เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านสักการะอนุสาวรียพ์่อขุนเม็งรายมหาราช เป็นสถานที่ที่มีความส าคญัเป็นอย่างมากของเมืองเชียงราย 

เน่ืองจากเป็นที่ประดิษฐานของพระรูปหล่อทองเต็มตวัของพระองค์ในฉลองพระองคเ์คร่ืองทรงกษตัริยแ์บบ
ล้านนาโบราณ ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนห้าแยกพ่อขุนเม็งราย จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงราย
มากมายต่างพากนัเดินทางมาเพื่อกราบไหวส้ักการบูชาพระองค์กนัเป็นจ านวนมากและขอพรท่านได้เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล ไดน้ าท่านเดินทางสู่วดัร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ 
ซ่ึงปรารถนาจะสร้างวดัให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษยส์ัมผสัได้ เร่ิมสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2540 จากเดิมมีเน้ือที่       
3 ไร่ ไดซ้ื้อที่ดินเพ่ิมและมีผูบ้ริจาคคือคุณวนัชัย วิชญชาคร จนปัจจุบันมีเน้ือที่ 9 ไร่ และมีพระกิตติพงษ ์        
กลัยาโณ รักษาการเจา้อาวาสองคปั์จจุบนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดัร่องเสือเตน้เป็นอีกหน่ึงวดัในเชียงราย
ที่ไดรั้บการพูดถึงเป็นอยา่งมาก จากเหล่าบรรดานักท่องเที่ยว เน่ืองจากภายในวดัแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดย
ศิลปินพ้ืนบา้นของเมืองเชียงรายนั่นก็คือ นายพุทธา กาบแกว้ หรือ สล่านก ผูซ่ึ้งเป็นคนสร้างสรรค์ผลงาน
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วิหารวดัให้มีความสวยงามและโดดเด่นดว้ยการออกแบบในสไตล์ศิลปะเชิงประยุกต์ที่เน้นการใช้โทนสีฟ้า
น ้ าเงิน และสีทองเป็นหลักจึงท าให้ออกมาเป็นผลงานที่มีความงดงาม นอกจากน้ีภายในวัดยงัเป็นที่
ประดิษฐานขององค์พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้บริเวณพระเศียร
ดา้นบนให้นกัท่องเที่ยวไดเ้ดินทางมากราบสักการะบูชากนัอีกดว้ย 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ที่หลายคนรู้จักในนาม ไร่บุญรอด ตั้งอยู่ริมถนนสายเด่นห้า-       
ดงมะดะ ห่างจากเขตชุมชนเมืองเชียงรายประมาณ 9 กิโลเมตร ดว้ยพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 8,000 ไร่ ท าให้
สามารถเนรมิตที่เที่ยวทางเกษตรมากมายให้ไดส้ัมผสั ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอู่หลงขนาดใหญ่, ไร่สตรอเบอร์ร่ี, 
ฟาร์มสัตว ์, เส้นทางทางป่ันจกัรยาน และ ทศันียภาพอนัสวยงามของบริเวณโดยรอบ, ร้านกาแฟและเบเกอร่ี 
ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านไดใ้ช้เวลาแบบเต็มอิ่ม ณ สิงห์ปาร์ค สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่ เชียงรายไนท์บาซาร์ ถนนคนเดินใจกลางเมืองเชียงรายที่เต็มไปดว้ยผูค้นมากมายเดินทางออกมา
จบัจ่ายใช้สอยสินคา้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินคา้พ้ืนเมือง เส้ือผา้ งานศิลปหัตถกรรมต่างๆ รวมไปถึงของฝากที่
ระลึก เคร่ืองประดบั และอาหารสตรีทฟู้ดแบบพ้ืนเมือง 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว The Heritage Hotel Chiang Rai ****  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 
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วันที่สาม   พะเยา – กว๊านพะเยา – ล่องเรือสู่วัดติโลกอาราม – พระธาตุจอมทอง – วัดศรีโคมค า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองพะเยา (ระยะทางประมาณ 120 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านกราบ
สักการะอนุสาวรียพ์่อขุนง าเมือง เป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่นกัท่องเที่ยวและชาวพะเยานิยมมากราบไหวข้อพร 
พ่อขุนง าเมืองเป็นกษตัริยท์ี่ปกครองเมืองภูกามยาวเมื่อสมยัก่อนและยงัเป็นกษตัริยผู์ท้รงอิทธิฤทธ์ิมากใน
สมยันั้น หากใครมาเที่ยวจงัหวดัพะเยากต็อ้งแวะมากราบไหวเ้พื่อความเป็นศิริมงคล ไดเ้วลาน าท่านเดินทาง
สู่พระธาตุจอมทอง เป็นเจดียท์รงลา้นนาสูง 30 เมตร ตั้งอยูบ่นฐานส่ีเหลี่ยมจตัุรัส กวา้ง 9 เมตร ซ้อนกนัสาม
ชั้น รองรับองค์ระฆงั ส่วนยอดสุดเป็นฉัตรสีทอง ฐานโดยรอบขา้งล่างบุดว้ยแผ่นโลหะ ดุนลายเป็นรูป 12 
นกัษตัร และลายไทยอนังดงามมาก ลกัษณะคลา้ยพระธาตุหริภุญชยั ของจงัหวดัล าพูน 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ริมกวา๊นพะเยา 
 

บ่าย น าท่านล่องเรือสู่วดัติโลกอาราม อีกหน่ึงวดัแห่งเมืองพะเยาที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นวดัร้างที่จมอยูใ่ตน้ ้าใน
กวา๊นพะเยา เมื่อก่อนเป็นเนินสันธาตุ ทา้ยหมู่บา้นร่องไฮ จนต่อมาถูกน ้ ากดัเซาะและไดพ้งัทลายลงเป็นกอง
อิฐอยู่ใต้น ้ า การไปชมต้องนั่งเรือเพ่ือจะเข้าไปถึงวัด ระหว่างล่องเรือสามารถชมความสวยงามและ
ทัศนียภาพของกว๊านพะเยา เรียกได้ว่าวดัติโลกอารามเป็นวดักลางน ้ าที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของไทย 
สมควรแก่เวลาน าท่านสู่วดัศรีโคมค า หรืออีกช่ือหน่ึง วดัพระเจา้ตนหลวง ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่ และเป็นที่เคารพ
นับถือของชาวพะเยา วดัน้ีมีไฮไลท์คือ มีพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย นั่นก็คือ พระเจา้องค์
หลวง ที่เรียกว่าเป็นองคพ์ระคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัพะเยา และอาณาจกัรลา้นนา 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Naga Tara Boutique Resort Hotel  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 
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วันที่ส่ี  พะเยา – ภูลังกา – ปัว – น่าน – แพะเมืองผี – แพร่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ภูลงักา ตั้งอยู่ในอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา เป็นเทือกเขาสูงในเขตเทือกเขาสันปันน ้ า มีความ

สูงของจุดยอดดอยอยู่ที่ 1,720 เมตรจากระดับน ้ าทะเล เป็นที่เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ
อยา่งแทจ้ริง และมีวิวทิวทศัน์ที่สวยงามย่ิง ระหว่างเดินทางให้ท่านไดแ้วะจิบกาแฟ ชมวิวทิวทศัน์ของภูลงักา 
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่บา้นปัว อีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยและน่าไปเยือนอีกแห่งของเมืองน่าน 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร วงัน ้าปัว 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่วดัภูเก็ต ตั้งช่ือตามหมู่บา้นเก็ต และตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ซ่ึงทางภาคเหนือเรียกกนัว่า ภู 
หรือ ม่อน จึงกลายเป็นช่ือวดัภูเก็ต ที่ น่ีนอกจากเราจะได้เข้ามาไหว้พระขอพรแล้ว ยงัมีลานชมวิวที่เรา
สามารถมองเห็นวิวทุ่งนาได้กวา้งไกลสุดสายตา อีกทั้งยงัมีล  าธารด้านล่าง ที่เราสามารถให้อาหารจากลาน
ดา้นบนผ่านท่อไหลลงไปให้กบัฝูงปลาได ้จากนั้นน าท่านสู่ร้านกาแฟบา้นไทลื้อ และล าดวนผา้ทอ ร้านกาแฟ
บา้นไทลื้อ มีลกัษณะเป็นซุ้มไมเ้ล็กๆ ตกแต่งสไตลไ์ทลื้อ ตั้งอยูท่่ามกลางทุ่งนา ซ่ึงยามหนา้ฝนแบบน้ี นาขา้ว
จะเขียวขจีเต็มทอ้งทุ่ง พร้อมวิวของเทือกเขาดอยภูคาสูงตระหง่านเป็นฉากหลัง และมีสะพานไม้ทอดยาว
เช่ือมต่อกบัร้านล าดวนผา้ทอ สามารถแวะมาซ้ือของที่ระลึกก่อนกลบั ทั้งผา้ทอเมืองน่าน, ผา้ไทลื้อ, ผา้ทอ
พ้ืนเมือง, ชุดเส้ือผา้ส าเร็จรูปสไตลพ้ื์นเมือง และของที่ระลึกอีกมากมาย ในราคายอ่มเยา  

 

 

https://travel.mthai.com/travel_tips/169935.html
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 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองน่าน (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่าน
สู่ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน ซ่ึงตั้งอยู่ที่ถนนผากอง ขา้งวดัภูมินทร์และข่วง
เมืองน่าน เปิดทุกวนัศุกร์ เสาร์ และอาทิตยต์ั้งแต่เวลาประมาณ 5 โมงเยน็เป็นตน้ไป  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Nan Nagara Boutique Hotel  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 
วันที่ห้า  น่าน – วัดภูมินทร์ – วดัพระธาตุแช่แห้ง – ซุ้มลีลาวดี – แพร่ – ถ า้ผานางคอย – แพะเมืองผี  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่วดัภูมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ความสวยแปลกของวดัน้ีคือ 

เป็นวดัที่สร้างทรงจตุรมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทย ที่ดูคลา้ยตั้งอยู่บนหลงัพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตวั โบสถ์
และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ดา้นในประดิษฐาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์หันหนา้ออกดา้น
ประตูทั้ง 4 ทิศ รวมถึงมีภาพจิตรกรรม ปู่ ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบบัดั้งเดิมที่มีช่ือเสียงไปทั่ว 
หลายคนรู้จกักนัในช่ือ ภาพกระซิบรักบนัลือโลก และส่ิงน้ีเหมือนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน่าน น าท่าน
ถ่ายรูปกับ ซุ้มลีลาวดี อันเป็นจุดเช็คอินหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองน่าน จากนั้ นน าท่านสักการะพระธาตุ                    
แช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 
1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ไดม้าจากกรุงสุโขทยั ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอภูเพียง เดิมเป็นวดัราษฎร์ ปัจจุบนั
เป็นพระอารามหลวง องค์พระธาตุสีทองเหลืองอร่าม เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพนัธ์ ระหว่าง
เมืองน่านกบัเมืองสุโขทยัในอดีต และยงัเป็นพระธาตุประจ าปีเกิด ของคนที่เกิดปีเถาะ (ปีนักษตัรกระต่าย) 
ดว้ย ชาวลา้นนาเช่ือว่า หากไดเ้ดินทางไป “ชุธาตุ” หรือนมสัการพระธาตุประจ าปีเกิดจะไดรั้บอานิสงส์มาก  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ถ ้าผานางคอย (ระยะทาง 83 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ช.ม.) ตวัถ ้าอยู่บนหน้าผา
สูง 50 เมตร เป็นอุโมงค์ลึกยาว 150 เมตร กวา้ง 10 เมตร ลกัษณะของถ ้าโคง้งอเป็นขอ้ศอกไปทางซ้าย และ

https://travel.mthai.com/blog/136628.html
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ทางขวาเป็น 3 ตอนดว้ยกนั ภายในถ ้ามีหินงอก หินยอ้ยลกัษณะต่างๆ ทั้งที่เป็นเกล็ดหินประกายระยิบระยบั 
หรือเป็นชะง่อนหินยาวถึงพ้ืนถ ้า สุดทางของถ ้ามีกอ้นหินรูปร่างคลา้ยหญิงสาวนั่งอุม้ลูกน้อยรอคอยคนรัก 
ชาวบา้นเรียกหินกอ้นน้ีว่า หินนางคอย ตามต านานพ้ืนบา้นของถ ้าแห่งน้ี เบื้องหนา้ของหินนางคอยมีหินยอ้ย 
ลักษณะคล้ายรูปหัวใจดูแปลกตาสวยงาม นอกจากน้ีภายในถ ้ ายงัมีพระพุทธรูปองค์หน่ึงเป็นที่เคารพ
สักการะของชาวแพร่ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่แพะเมืองผี (ระยะทาง 32 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 
นาที) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติจากดิน และหินทราย ที่ถูกกดัเซาะดว้ยกระแสน ้าเป็นเวลานาน จนเกิดเป็น
หน้าผาสูงต ่า และเสาดินที่มีรูปร่างแตกต่างกนั เช่น ดอกเห็ดยกัษ์ หน้าผา เสาม่านฯลฯ ตามแต่จินตนาการ
ของผูพ้บเห็นค าว่า “แพะ” เป็นภาษาพ้ืนเมือง แปลว่า ป่าละเมาะ ส่วน “เมืองผี” หมายถึงความเงียบเหงา
วงัเวง ซ่ึงช่ือน้ีอาจไดม้าจากสภาพภูมิประเทศที่ดูเร้นลบัน่ากลวั อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั สมควร
แก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองแพร่ (ระยะทาง 10 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว เฮือน นานา บูติค โฮเทล หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 
วันที่หก  แพร่ – พระธาตุช่อแฮ – คุ้มวงศ์บุรี– วัดจอมสวรรค์ – อุตรดิตถ์ – เมืองลับแล – วัดพระแท่นศิลาอาสน์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านสักการะพระธาตุช่อแฮ เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองแพร่และเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของคนเกิดปีขาล 

ภายในพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระศอกด้านซ้าย และพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า ใกล้กับองค์พระธาตุยงัมี หลวงพ่อทันใจ ที่ผูค้นนิยมมากราบไหว ้ขอพร บนบานศาลกล่าว 
เพราะเช่ือว่าเป็นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิถา้ใครมาขอพรก็จะไดส้มดัง่ปรารถนา ส่วนดา้นในพระอุโบสถ มี
พระประธานคือ หลวงพ่อช่อแฮ พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนอายหุลายร้อยปี ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมคุม้วงศ์
บุรี หรือที่รู้จกักนัในอีกช่ือหน่ึงว่า “บา้นสีชมพู” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 ตามด าริของแม่เจา้บวัถา ชายาคน
แรกในเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ มีลกัษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น หลังคาทรงป้ันหยา ในแบบสถาปัตยกรรมไทย
ผสมยโุรป มีการประดบัลวดลายฉลุไม้ที่เรียกว่า เรือนขนมปังขิง ซ่ึงเป็นรูปแบบที่ไดรั้บความนิยมในสมัย
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รัชกาลที่ 5 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่วดัจอมสวรรค์สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า หลงัคามีลกัษณะ
ซ้อนกนัเป็นชั้นๆ ลดหลัน่กนัไป อารามเป็นไมสั้ก ทั้งโบสถ์ วิหาร และกุฏิ แสดงให้เห็นฝีมือการตกแต่งที่
วิจิตรบรรจงบนงานไม้ ทั้ งเพดาน และเสาล้วนมีลวดลายฉลุประดับกระจกสีสันงดงาม ภายในวัดมี
โบราณวตัถุส าคัญมากมาย ได้แก่ หลวงพ่อสาน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปที่สานจากไม้ไผ่ก่อนลงรักปิดทอง 
พระพุทธรูปงาชา้งที่เป็นศิลปะพม่า และคมัภีร์งาชา้งหรือคมัภีร์ปาฏิโมกขท์ี่สร้างขึ้นจากการน างาชา้งมาบด 
แลว้อดัเป็นแผ่นบาง ๆ เขียนลงรักแดง จารึกเป็นอกัษรพม่า 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองลบัแล แห่งจงัหวดัอุตรดิตถ์ (ระยะทาง 83 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)  
น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เมืองลับแล เป็นสถานที่รวบรวมเร่ืองราวประวัติของเมือง วิถีชี วิต และ
ขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผูค้นในเมืองลบัแล โดยจ าลองผ่านเรือนในแต่ละหลงั  เมืองลบัแลนั้นเป็น
อ าเภอเล็กๆ แห่งหน่ึงในจังหวดัอุตรดิตถ์ แต่เดิมเป็นเมืองที่การเดินทางไปมาไม่สะดวก เส้นทางคดเคี้ยว         
ท าให้คนที่ไม่ช านาญทางพลดัหลงไดง้่าย จนไดช่ื้อว่าเมืองลบัแล ซ่ึงแปลว่า มองไม่เห็น มีเร่ืองเล่ากนัว่าคนมี
บุญเท่านั้นจึงจะไดเ้ขา้ไปถึงเมืองลบัแล  แต่ปัจจุบนัมีถนนตดัผ่านท าให้สภาพป่าหมดไป ความลึกลบัของ
เมืองจึงหายไป และยงัมีอีกหลายต านานที่กล่าวถึงเมืองลบัแล จากนั้นน าท่านสู่วดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง เป็นวดั
ส าคญัประจ าเมืองทุ่งย ั้ง ซ่ึงเมืองทุ่งย ั้งในปัจจุบนัถือไดว่้าเป็นเมืองที่มีผูค้นอาศยัติดต่อกนัมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่สมยัก่อนการสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั ภายในวดัมีโบราณสถานและโบราณวตัถุที่ส าคญั คือ เจดีย์
พระบรมธาตุ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า พระบรมธาตุทุ่งย ั้ง เป็นเจดีย์เก่าแก่แบบลังกาทรงกลมฐาน จากนั้น       
น าท่านสู่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นที่ประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์ ปูชนียวัตถุส าคัญของจังหวัด
อุตรดิตถ ์ มีความเช่ือว่าการไดม้าสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ จะไดรั้บอานิสงส์สูงสุด และเช่นเดียวกบั
พระพุทธบาทสระบุรี พุทธศาสนิกชนผูม้ีความศรัทธา จะตั้งใจมานมสัการให้ไดค้ร้ังหน่ึงในชีวิต 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว Friday Hotel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 6) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 
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วันที่เจ็ด  อุตรดิตถ์ – อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก – บ่อเหล็กน ้าพี ้– ไร่องุ่น – ล าปาง – นั่งรถม้า – วัดพระธาตุ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านสักการะอนุสาวรียพ์ระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจงัหวดัอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพ่ือ

ระลึกถึงเกียรติในเร่ืองความองอาจ กล้าหาญ รักชาติ และเสียสละของท่าน จากนั้นน าเข้าชมบ่อเหล็ก                
น ้าพ้ี เป็นแหล่งสินแร่เหล็กตามธรรมชาติโดยเป็นบ่อเหล็กกลา้มีอยูด่ว้ยกนัหลายบ่อ ดงัปรากฏหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ถึงความส าคญัของเหล็กน ้ าพ้ี โดยเฉพาะอยา่งย่ิงมีความเช่ือมาแต่โบราณว่าเหล็กจากแหล่งแร่
เหล็กน ้ าพ้ีมีความแข็งแกร่ง ความศกัด์ิสิทธ์ิและอาถรรพใ์นตวั ในปัจจุบนัชาวบา้นน ้าพ้ีมีการขุดแร่เหล็กน ้าพ้ี
มาท าวตัถุมงคล เป็นส่วนผสมในการท าดาบ พระเคร่ือง พระบูชาและเคร่ืองรางของขลังต่างๆ  จากนั้น        
น าท่านเดินทางสู่ไร่องุ่นคานาอนั เป็นไร่องุ่นที่บรรยากาศดีบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกมีมุมให้ถ่ายภาพ
มากมาย ไฮไลท ์คือ สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น นั่นคือ อาคารคานาอนั  อาคารสไตลท์ศัคานีของอิตาลี สีสัน
สดใส สวยงามและโดดเด่น ภายในอาคารมีร้านอาหารที่ให้บริการอาหาร เคร่ืองด่ืมเป็นอาหารสไตล์อิตาลี 
เช่น สเต็ก สปาเก็ตต้ี และอื่นๆ อีกมากมาย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองล าปาง (ระยะทาง 150 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2.30 ช.ม.) น าท่านสัมผัส
ประสบการณ์นั่งรถมา้ชมเมืองล าปาง (ประมาณ 20 นาที) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดัพระธาตุล าปางหลวง 
วดัไมท้ี่ยงัคงอยู่และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึงของไทย  ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบพม่าที่เก่าแก่และสวยงาม ตั้งอยู่
บนเนินสูงกลางเมืองล าปาง เป็นที่ประดิษฐานพระแกว้มรกตคู่บา้นคู่เมืองล าปาง  หรือ “พระแกว้ดอนเตา้” 
และพระธาตุล าปางหลวง ยงัเป็นพระธาตุประจ าปีฉลูอีกดว้ย หากใครเกิดปีฉลู จึงจดัว่าพระธาตุล าปางเป็นที่
เช็คอินที่ห้ามพลาดต้องมากราบไหวเ้พ่ือความเป็นสิริมงคลให้ไดสั้กคร้ังในชีวิต จากนั้นน าท่านเดินทางสู่          
วดัพระธาตุดอยพระฌาน เป็นวดัที่ตั้งอยูบ่นยอดเขาพระฌานอนัเงียบสงบ วดัมีพ้ืนที่ 2 ส่วน คือดา้นล่าง และ
บนยอดเขา ซ่ึงเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุ  และยงัสามารถมองเห็นทศันียภาพอนัเขียวขจีในมุมสูงแบบ 
360 องศาของอ าเภอแม่ทะได้จากด้านบนวัด  จึงกลายเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก             
ยอดนิยมของนกัท่องเที่ยว และสามารถชมทะเลหมอกยามเชา้ในช่วงฤดูฝน  และฤดูหนาวไดอ้ีกดว้ย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว  เวียงลคอร ล าปาง หรือเทียบเท่า (คืนที่ 7) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 
วันที่แปด ล าปาง - สะพานบุญวัดพระธาตุสันดอน – วัดปกสนุก – ล าพูน – พระธาตุหริภุญชัย – เชียงใหม่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ขัวแตะ หรือ สะพานบุญวัดพระธาตุสันดอน เป็นสะพานไม้ไผ่ยาวกว่า 360 เมตรที่              
ทอดผ่านกลางทุ่งนา  ซ่ึงชาวบา้นไดบ้ริจาคทั้งที่นาและไมไ้ผ่เพ่ือสร้างสะพานไมแ้ห่งน้ี  ให้พระภิกษุ และ
ชาวบ้านสามารถเดินทางสัญจรไปมาระหว่างวดัและถนนใหญ่ได้สะดวกขึ้น  ไม่ต้องใช้เส้นทางเดิมซ่ึง
ล าบากและใช้เวลานาน จึงกลายมาเป็นสะพานบุญวดัพระธาตุสันดอน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วิหารพระเจา้พนัองค์ วดัปงสนุก วดัที่มีสถาปัตยกรรมแบบ
ลา้นนาที่งดงาม  ทั้งพระอุโบสถ และพระวิหาร โดยเฉพาะวิหารพระเจา้พนัองค์  ซ่ึงเป็นไฮไลท์ของที่น่ี 
เน่ืองจากเคยไดรั้บรางวลัดีเด่นดา้นการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมจากองค์กรยูเนสโก (UNESCO) ในปี 
2008 ตวัวิหารสร้างดว้ยไม ้ มีลกัษณะเป็นมณฑปเปิดโล่ง หลงัคาวิหารซ้อนกนัสามชั้น แบบโถงทรงจตุรมุข 
อนัเป็นเอกลกัษณ์แห่งเดียวในประเทศไทย บริเวณดา้นบนรอบตวัวิหารประดบัดว้ยพระพิมพอ์งคเ์ล็กจ านวน 
1,080 องค์  ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปส่ีองค์ ซ่ึงหันหน้าออกไปทั้งส่ีทิศ และตกแต่งอย่างประณีต
วิจิตรงดงามตามอยา่งลวดลายศิลปกรรมไทยโบราณโดยรอบตวัวิหาร 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองล าพูน (ระยะทาง 75 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ช.ม.) น าท่านสักการะ              
พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พระธาตุคู่เมืองล าพูน ที่วดัพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร นับเป็นพระธาตุที่
เก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือ โดยมีอายนุบัพนัปี สร้างขึ้นมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ในสมยัพระเจา้อาทิตยราช 

 

พระธาตุแห่งน้ีเป็นองค์พระธาตุประจ าปีเกิดของคนเกิดปีระกา เป็นเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ๆ ที่ลงตัว
สวยงาม ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองค า ก่อนที่จะเขา้ไปในบริเวณวดั ตอ้งผ่านซุ้มประตู
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ก่ออิฐถือปูนประดบัลวดลาย วิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมยัศรีวิชัย ประกอบดว้ยซุ้มยอดเป็นชั้นๆ เบื้อง
หน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หน่ึงยืนเป็นสง่า  ภายในวดัยงัมีโบราณสถานที่ส าคัญอีกหลายอย่าง ไห้เราได้
กราบไหวบู้ชา อาทิ วิหารพระเจ้าทันใจ,วิหารพระเจ้าองค์แดง,รอยพระพุทธบาทส่ีดวง,วิหารพระนอน 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดัจามเทวี เป็นวดัเก่าแก่ที่ส าคัญมา ตั้งแต่สมัยล้านนาไทย ที่มีความส าคัญทั้ ง
ทางด้านประวตัิศาสตร์ และโบราณคดีตามหลักฐานที่ไดพ้บศิลาจารึกเช่ือว่า พระราชโอรส ของพระนาง 
จามเทวีปฐมกษตัริย์ แห่งนครหริภุญชัย  โปรดให้สร้างวดัน้ีขึ้นเพ่ือถวายพระเพลิง  และสร้างเจดียเ์หลี่ยม             
มียอดหุ้มด้วยทองเรียกช่ือว่า สุวรรณจังโกฏิ   หรือพระเจดีย์จามเทวี เป็นเจดีย์ส่ีเหลี่ยมแบบพุทธคยาใน
ประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่เป็นชั้ นๆพรศิลปกรรมของลพบุรีมี
พระพุทธรูป ยืนปาง ประทานพรอยูใ่นซุ้มพระทั้งส่ีดา้นดา้นละ 15 องค ์รวม 60 องค์  ภายในพระเจดียบ์รรจุ
อฐิัของพระนางจามเทวี ถือเป็นแบบสถาปัตยกรรมที่มีความส าคญัในศิลปกรรมหริภุญชัย ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่ดอยอินทนนท ์(ระยะทาง 75 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) 
 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Than Buri Resort Hotel  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 8) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 
วันที่เก้า  ดอยอินทนนท์ – อุทยานแห่งชาติน ้าตกแม่สุรินทร์ – แม่ฮ่องสอน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านกราบสักการะ "พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ" ถือเป็นพระมหาธาตุเจดียค์ู่

ของในหลวงและพระราชินี สร้างถวายไว้เมื่อปีพ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2535 โดยกองทัพอากาศร่วมกับ            
พสกนิกรชาวไทย “พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล” มีความหมายว่า พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่
ย่ิงใหญ่เพียงฟ้าจดดิน ส่วน “พระมหาธาตุเจดียน์ภพลภูมิสิริ” มีความหมายว่า เป็นก าลงัแห่งฟ้า เป็นสิริแห่ง
ดิน พระมหาธาตุทั้งสององค์ ตั้งประดิษฐานอย่างสง่างามเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย ณ ยอดดอย               
อินทนนท ์
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เครดิตรูป :True ID Travel 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติน ้ าตกแม่สุรินทร์ (ระยะทาง 138 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.)

น ้ าตกแม่สุรินทร์ เป็นน ้ าตกขนาดใหญ่ที่เคียงคู่กบัทุ่งบวัตองและล าน ้ าปาย น ้ าตกแม่สุรินทร์เป็นน ้ าตกชั้น
เดียวที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันที่มีความสูงประมาณ 80 เมตร และนับเป็นน ้ าตกที่สูงที่สุดแห่งหน่ึงของ
เมืองไทย น ้าตกสายน้ีมีแม่น ้ าสุรินทร์เป็นแหล่งตน้น ้ า หมอกปกคลุมท่ามกลางป่าเขาและมีน ้าไหลตลอดปี 
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองแม่ฮ่องสอน 
(ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว Imperial Mae Hong Son Resort Hotel  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 9) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 
 
วันที่สิบ แม่ฮ่องสอน - วดัพระธาตุดอยกองมู – สะพานชูตองเป้ – ปาย 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านสักการะวดัพระธาตุดอยกองมู วดัศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวดัแม่ฮ่องสอนมาช้านาน              
พระธาตุเจดีย์ มีศิลปะอันงดงาม เป็นเจดียท์รงเคร่ืองแบบมอญ ประดบัลวดลายปูนป้ัน มีฐานแปดเหลี่ยม
ซ้อนสามชั้น บริเวณฐานดา้นล่างประดบัดว้ยซุ้มพระ ตามทิศทั้งแปด   จากวดัพระธาตุดอยกองมู จะสามารถ
มองเห็นภูมิประเทศและเมืองแม่ฮ่องสอนไดอ้ยา่งชดัเจนและสวยงาม อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม
ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านสู่สะพานชูตองเป้ สะพานไมไ้ผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  เป็นสะพานที่เกิดจาก
ความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบา้นกุงไมสั้ก ที่ต่างก็ช่วยกนัสร้างขึ้นเพ่ือให้
พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้าน  ที่อยู่อีกฝ่ังได้ใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกย่ิงขึ้น  ความสวยงาม
คลาสสิกเป็นเอกลักษณ์ของสะพานที่พาดผ่านทุ่งนา โอบล้อมด้วยหุบเขาและสายหมอกคลอเคล้า
แสงอาทิตยใ์นยามเช้า  รวมถึงภาพนักท่องเที่ยวที่เฝ้ารอใส่บาตร เป็นภาพเสน่ห์ในยามเช้าที่หลายคนต่าง
หลงใหล  อยากจะมาเยือนสะพานไมแ้ห่งศรัทธาน้ีสักคร้ังหน่ึง 
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เครดิตรูป : Traveloka 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองปาย (ระยะทาง 100 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) น าท่านแช่น ้ าแร่ร้อน ณ 

น ้ าพุร้อนไทรงาม น ้ าพุร้อนแห่งน้ีเป็นบ่อน ้ าที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติ น ้ าใสสีเขียวมรกตมีอุณหภูมิอุ่นๆ 
เหมาะแก่การนั่งแช่ผ่อนคลายเป็นที่สุด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่บ้านสันติชล หมู่บ้านจีนยูนนาน ที่ได้
ความรู้สึกเหมือนไปเที่ยวเมืองจีน ด้านในจะมีบ้านดินที่ตั้ งเรียงรายอยู่ในหุบเขา เป็นสไตล์จีนยูนนาน
ทั้งหมด ซ่ึงเป็นร้านน ้ าชา ร้านขายของทั้งของกินและของใช้ รวมไปถึงเคร่ืองรางต่างๆ อีกดว้ย ไฮไลท์ที่
พลาดไม่ได้เลยก็คือ การไปลองโล้ชิงช้าไม้ อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมและถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้น             
น าท่านแวะถ่ายรูปสะพานประวตัิศาสตร์ปาย แลนด์มาร์กที่ห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวปาย นอกจากจะเป็น              
จุดเดินเที่ยวสวยๆ แล้ว ตรงน้ีก็เป็นที่เที่ยวซ่ึงมีประวติัศาสตร์ส าคัญอยู่ด้วยในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2  
เพราะจุดน้ีเป็นจุดส าคญัที่ทางกองทพัญี่ปุ่ นล าเลียงเสบียงอาหาร และยุทโธปกรณ์ต่างๆ เพ่ือเขา้สู่ประเทศ
พม่าในขณะนั้น แต่ทุกวนัน้ีก็เป็นที่เที่ยวถ่ายรูป ชมวิวแม่น ้ าปายกนัไดแ้บบเพลินๆ เป็นอีกหน่ึงเสน่ห์ของ
ปายที่ตอ้งไปสัมผสัให้ได ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ4 ดาว Riverie Siam Resort Hotel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 10) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 
 
วันที่สิบเอ็ด  ปาย – สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ – ม่อนแจ่ม – ประตูท่าแพ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  (ระยะทาง 124 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2.30 ช.ม.) ตั้งอยูอ่  าเภอแม่ริม เป็นอีกหน่ึงที่เที่ยวยอดฮิตส าหรับคนรักธรรมชาติ ภายในมีนิทรรศการเก่ียวกบั
พรรณไมไ้ทย เรือนกระจกขนาดใหญ่ ซ่ึงรวบรวมพรรณไมใ้นเขตป่าดงดิบ จากทัว่ทุกภูมิภาคของทวีปเอเชีย
มาจัดแสดง เสมือนว่าได้เข้าไปอยู่ในป่าจริงๆ  นอกจากน้ียงัมีเรือนพืชทะเลทราย พรรณไม้น ้ า เฟิร์น 
กลว้ยไมไ้ทย เป็นตน้ อีกส่ิงที่ห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิคือ Canopy 
Walkway หรือทางเดินลอยฟ้า ซ่ึงเป็นเส้นทางชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไมท้ี่ยาวที่สุดในประเทศไทย  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงเป็นที่ตั้งของทุ่งดอกไม ้ร้านขายของที่ระลึก ผกัผลไมเ้มืองหนาว

ที่ชาวบา้นน ามาขาย เมื่อใกลถ้ึง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถขา้งล่างไม่อนุญาตให้น ารถขึ้นไป จากนั้นเดินขึ้น
ไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงมีการปรับภูมิทัศน์ใหม่ มีแปลงดอกไม้เล็กๆ 
กระท่อมชมวิวซ่ึงเปลี่ยนเป็นลานชมวิว และร้านอาหารเล็กๆของชาวบ้าน  อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
สวยงามของดอยม่อนแจ่มไดต้ามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเชียงใหม่ (ระยะทาง 37 ก.ม. 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) น าท่านแวะถ่ายรูปกับประตูท่าแพ เป็นประตูเมืองที่อยู่ทางด้าน                 
ทิศตะวนัออกของเมืองเชียงใหม่ชั้นใน ซ่ึงก็คือพ้ืนที่ส่ีเหลี่ยมที่ล้อมรอบด้วยคูเมือง บริเวณประตูท่าแพ             
จะเห็นแนวก าแพงเมืองเก่าซ่ึงสร้างดว้ยอิฐ มีความสวยงาม และเป็นเอกลกัษณ์ และมีลานกวา้งซ่ึงใช้จดังาน
เทศกาลต่าง ๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ4 ดาว Novotel Chiangmai Hotel / Eastin Hotel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 11) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 
 
วันที่สิบสอง   เชียงใหม่ - พระธาตุดอยสุเทพ – พระธาตุดอยค า (เทพทันใจ)  - วันนิมมาน – กาดหลวง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่วดัพระธาตุดอยสุเทพ วดัคู่บา้นคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ที่ตอ้งแวะไปสักการะให้ไดเ้มื่อมา

เยือนเชียงใหม่ วดัพระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพโดยเราจะไดน้มสัการพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา้เพ่ือสิริมงคลแก่ชีวิต ดว้ยการเดินขึ้นบนัไดนาคไปสู่ตวัวดัทั้งหมด 306 ขั้น แต่หากใครเดินขึ้น
ไม่ไหวก็มีบริการรถรางไฟฟ้าให้ด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุดอยค า เดิมช่ือ วัดสุวรรณ
บรรพต เป็นวดัที่มีช่ือเสียงดา้นการขอพร บนบาน และเป็นวดัที่ส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 
1,300 ปี ตั้งอยูบ่ริเวณดอยค า น าท่านสักการะหลวงพ่อทนัใจ แห่งวดัพระธาตุดอยค า ซ่ึงสร้างขึ้นในรัชสมยั 
พญากือนา กษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรลา้นนา ปัจจุบนัมีช่ือเสียงอย่างมากในเร่ืองของความศักด์ิสิทธ์ิหลายต่อ
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หลายคร้ังที่มีผูเ้ดินทางมาขอพร บนบาน แล้ว ประสบความส าเร็จ เช่นถูกหวยรางวลัใหญ่ การงานส าเร็จ 
และไดเ้ดินทางกลบัมาถวายดอกมะลิเพื่อแกบ้น (ความเช่ือส่วนบุคคล) จากข่าวที่ผูเ้ขียนเคยอ่านมาบางคนแก้
บนดว้ยดอกมะลิแสนพวงก็มี 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่วนันิมมาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่ที่ตอ้งรีบไปปักหมุดเช็คอินก่อนใครเพ่ือน 

ที่ น่ีเป็นแหล่งรวมร้านค้า ศิลปะ วัฒนธรรม และความร่วมสมัยบนถนนนิมมานเหมินทร์ ภายในมีทั้ ง
ร้านอาหาร ร้านคา้ ร้านกาแฟ แกลลอร่ีแสดงผลงานศิลปะ ท่ามกลางบรรยากาศของสถาปัตยกรรมสไตล์
ยโุรปที่ผสมผสานกบัสไตลล์า้นนาไดอ้ยา่งลงตวั ไดเ้วลาน าท่านสู่กาดหลวง หรือ ตลาดวโรรส ภายในตลาด
จะเต็มไปด้วยร้านขายอาหารพ้ืนเมือง ตั้ งแต่อาหารยอดฮิตอย่างไส้อั่ว แคบหมู น ้ าพริกหนุ่ม ขนมจีน                 
ไปจนถึงอาหารพ้ืนเมืองแบบที่คนทอ้งถิ่นรับประทานเป็นประจ า นอกจากน้ียงัมีร้านขายเส้ือผา้ และร้านขาย
ของฝากอิสระให้ท่านเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

16.30 น. น าท่านสู่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อเช็คอิน 
19.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบิน WE 117 (ใชเ้วลาบิน 1.10 ชัว่โมง)    
20.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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12 วัน แอ่วเมืองเหนือ 
(เชียงราย – พะเยา – น่าน – แพร่– อุตรดิตถ์ – ล าปาง – ล าพูน – เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) 

 
อตัราค่าบริการ   18-29 ก.ย. 2563 16-27 ต.ค. 2563 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อ
ห้อง หรือพกั 3 ท่านต่อห้อง 

38,900 39,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 12,000 13,000 
ราคาเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 35,900 36,900 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหักคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 3,000 3,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 
และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 10 สิงหาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพ่ือตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก., กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบินไทย สมายล ์(กระเป๋าเดินทาง น ้าหนกั ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
▪ บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื่อความคล่องตวั 10 ท่าน / คนั 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท  
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์
 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 
กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  
วีซ่าและค่าด าเนินการ (ถา้ม)ี, ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนั
ว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
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(TRIPLE ROOM) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใส
พร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน             
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะไม่

รับผิดชอบ 
▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง

ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

12 วัน แอ่วเมืองเหนือ 
(เชียงราย – พะเยา – น่าน – แพร่– อุตรดิตถ์ – ล าปาง – ล าพูน – เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) 

 

ราคาทัวร์ 38,900 บาท    18 – 29 กันยายน 2563   
ราคาทัวร์ 39,900 บาท    16 – 27 ตุลาคม 2563   
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 

 


