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1.) พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561   กรุงเทพฯ – ก าแพงเพชร – เกาะคา – ล าปาง 

 
 
 
 

  

 06.00 น. พร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาฯ  ริมถนนอังรีดูนังต์ 
   - เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 06.30 น. ออกเดินทางสู่ ดินแดนล้านนาของไทย  
   - บริการอาหารเช้า เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ผลไม ้
   - สนทนาทักทายตามประสาคนกันเองที่คุ้นเคย 
 อาหารกลางวันที่ ... โรงแรมชากังราว ก าแพงเพชร 
 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

ปีใหม่เชียงราย ดอกไม้งาม จตุมหาบูชาสถาน 

 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

สัมผัสอากาศเยน็  ชมดอกไม้งาม   

สักการะมหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทัง้ 4 ส่งท้ายปีเก่ารับพรปีใหม ่

 

เดินทาง : พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 – อังคารที่ 1 มกราคม 2562  
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เดินทางถึง จังหวัดล าปาง น าท่านสู่ บ้านศาลาบัวบก ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เป็นการท าสปาเท้าคลายความเมื่อยล้า 
ให้ท่านได้นั่งหย่อนเท้าสบายๆ  แล้วใช้ฝ่าเท้าคลึงกับเซรามิคในน  า  ถือเป็นการผ่อนคลายด้วยวิธีแบบชาวบ้านจากวัสดุที่
ขึ นชื่อของล าปางนั่นก็คือเซรามิคนั่นเอง 
อาหารค่ าที่ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก    โรงแรมล าปางเวียงทอง 
 

2.) ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561     ล าปาง – พะเยา – เชียงราย 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ อ.งาว  ชมและสักการะ พระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดจองค า ที่สร้างได้เหมือนพระมหาโพธิเจดีย์เมืองคยา  
ประเทศอินเดียมาก จนท าให้เราอดคิดไม่ได้ว่า...มหาเจดีย์พุทธคยาแห่งนี จะอยู่ในประเทศไทย ทุกรายละเอียดของการ
สร้างทั งรูปร่างและขนาดได้ถอดแบบจากประเทศอินเดียมาทั งสิ น การได้มาสักการะมหาเจดีย์พุทธคยาแห่งนี ก็
เปรียบเสมือนว่าท่านได้ไปสักการะ 1 ใน 4  สังเวชนียสถานที่ทรงตรัสรู้เป็นพระศาสดาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยไม่
ต้องไปถึงอินเดีย  ยอดบนสุดของมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งล  าค่าทางพระพุทธศาสนา  
อาหารกลางวันที่ ร้านอาหารถ้วยก๋าไก่ 
น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าจ้ีกงหน  าพิ้งฮง อ.พาน ชม รูปหล่อของพระอรหันต์จ้ีกงขนาดใหญ่ มีความสูง 8.9 เมตร 
หล่อด้วยทองส าริด   ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีน   โดยมีภูเขาเป็นฉากหลังตามหลักฮวงจุ้ยของ
ชาวจีน  เล่าขานกันว่าตลอดชีวิตของพระอรหันต์จี กง  ท่านได้ช่วยเหลือและอบรมชาวบ้านด้วยวิธีต่างๆ มาตลอด ทั งๆ ที่
ท่านมีแต่จีวรขาดๆ รองเท้าขาดๆ หนึ่งคู่  โดยไม่สนใจว่ามันจะเปื้อนโคลนหรือไม่  มือก็ถือพัดเล่มหนึ่ง  ไม่กลัวทั งที่ต่ าและ
ที่สูง ศีรษะโล้น เท้าเปลือยเปล่า ไม่หนาวไม่ร้อน ไม่ต้องบิณฑบาต เพราะไม่หิวไม่กระหาย   พบใครก็เอาแต่ยิ มเพื่อจะได้
แผ่บุญ ใครมีทุกข์ก็เข้าช่วยเหลือ การปรากฏตนของท่านเอาแน่เอานอนไม่ได้ กิริยาล้วนเป็นปริศนาธรรม   ธรรมะของท่าน
เป็นที่กล่าวขานจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอาจารย์ทางพระกัมมัฏฐาน  แม้ท่านจะละสังขารจากโลกนี ไปแล้ว แต่
ธรรมะของท่านยังมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์เสมอมา จากนั นเดินทางเข้าสู่ จังหวัดเชียงราย น าท่านชม วัดร่องขุ่น   มรดก
ความงามแห่งพุทธศิลป์และภูมิปัญญา สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ 
(จิตรกรรม) จุดเด่นของวัดร่องขุ่นอยู่ที่ "พระอุโบสถสีขาว"  ประดับด้วยกระจกแวววาววิจิตรงดงาม  สีขาวแทนพระบริสุทธิ์ 
กระจกขาว หมายถึงพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่เปล่งประกายทั่วโลกมนุษย์  ด้วยความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของ
วัดร่องขุ่นนี่เอง ท าให้นักท่องเที่ยวทั งคนไทยและต่างชาตินิยมมาเที่ยวชมและเช็คอิน  ท่านทราบไหมว่ารอบวัดร่องขุ่นไม่มี
สายไฟแล้วนะ ดูแล้วขาวสะอาดตาเชียวแหละ 
อาหารค่ าที่ ร้านอาหารเอกโอชา 
ที่พัก    โรงแรมเวียงอินทร ์(พัก 2 คืน) 
หลังอาหารให้ท่านเดินเลน่ ตลาดไนท์บาซาร์ ถนนคนเดินยามค่ าคืนสุดฮิป   รวบรวมสินค้าพื นเมืองให้ได้ชมและเลือกซื อ
กันพอได้ย่อยสลายเงินในกระเป๋าแบบเบาๆ 
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3.) เสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561   ดอกไม้งาม ณ สวนตุงและโคม – แม่สาย 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ สวนตุงและโคม วันนี แต่งตัวสวยๆ นะคะ เพราะเราจะน าท่านสู่นครแห่งดอกไม้  เทศกาลดอกไม้งามเชียงราย 
ท่ามกลางอากาศที่สดชื่นเย็นสบาย   ถ่ายรูปกับมวลดอกไม้เมืองหนาวอย่าง ดอกทิวลิป ตัวท็อปของงานนี เลย ดอกลิลลี  
กุหลาบสวย อุทยานกล้วยไม้   ภายในงานยังประดับตกแต่งไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ที่หายาก   ความงดงามอลังการ

ท้าลมหนาว ครั งนี จัดขึ นเปน็ปทีี่ 15 แล้วนะคะ ครึ่งวันแรกของวันนี เราขอมอบเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกันให้จุใจเลยค่ะ  

อาหารกลางวันที่ ห้องอาหารริเวอร์ไซด์ 

เดินทางสู่ อ.แม่สาย เหนือสุดของสยามประเทศ  โดยเส้นทางนี เราจะผ่านวนอุทยานถ  าหลวง - ขุนน  านางนอน ภูเขาที่มี
ลักษณะคล้ายผู้หญิงนอนหงายสยายผม และคาดว่าหากเม่ือไหร่ที่เธอยืนขึ น เธอจะกลายเป็นผู้หญิงที่สูงที่สุดในโลกทันที 
จากนั นชม  โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ ามันและพืชน้ ามัน มูลนิธิชัยพัฒนา  ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั งขึ นเมื่อปี พ.ศ.2554 ปัจจุบันได้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยว
ที่สนใจในสุขภาพ  ที่นี่เป็นโรงงานผลิตน  ามันจากเมล็ดชาและพืชน  ามันอื่นๆ ที่ปลูกลงบนพื นที่กว่า 150 ไร่ จากเมล็ดชา
หน้าตาคล้ายเกาลัดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ได้พระราชทานให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อศึกษาหาวิธีน ามาปลูกใน
ไทย จึงเกิดศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน  ามันขึ นเพื่อสานต่อพระราชด าริ  ที่นี่จะมีวิทยากรน าชมและบรรยายให้ข้อมูลได้
น่าสนใจมาก จากนั นน าท่านช้อปสนั่นลั่นตลาดกระจายรายได้ให้ชายแดนไทย – พม่า  ที่ ตลาดแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก 
ตลาดแม่สายถือเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงมาช้านาน  สินค้าที่นิยมหิ วติดไม้ติดมือกันกลับไปอวดคนข้างบ้านส่วนใหญ่จะเป็น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกจากประเทศจีน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ 
อาหารค่ าที่ ร้านเรือนนลิน 
ที่พัก    โรงแรมเวียงอินทร ์ 
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 4.) อาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561             เชียงราย – นครสวรรค ์
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านชมและสักการะ เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ที่ วัดห้วยปลากั้ง ถือเป็นวัดที่มีความสวยงามจนเป็นที่กล่าวขานอีกวัด
หนึ่งของเชียงราย นอกจากจะประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่มีความสูงถึง 79 เมตรแล้ว ยังมี พบโชคธรรมเจดีย์ เป็นเจดีย์ 
9 ชั น  จุดเด่นภายนอกคือตัวมังกรที่อยู่บนหลังคา  ส่วนภายในนั นมีเจ้าแม่กวนอิมจ าลองแกะสลักด้วยไม้จันหอมที่น ามา
จากประเทศจีน อินเดีย และพม่า พบโชคธรรมเจดีย์ใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง 999 วัน โดยรอบเจดีย์มีพระธาตุจ าลอง
ประจ าปีนักษัตรให้สักการะ   

อาหารกลางวันที่ ห้องอาหารป่าสัก 

เดินทางสู่ บ้านทุ่งโฮ้ง จ.แพร่  ที่นี่มีชื่อเสียงด้าน ผ้ามัดย้อมและผ้าม่อฮ่อม ซึ่งเป็นงานโอทอปฝีมือเนี๊ยบ จากชาวบ้าน
ทั งแบบเป็นผืนผ้าและตัดเย็บเป็นชุดส าเร็จแล้ว ปัจจุบันนี รูปแบบการดีไซน์ชุดจากผ้ามัดย้อมและผ้าม่อฮ่อมล้วนแล้วแต่
ทันสมัย ใส่ได้ทุกงานทุกฤดูกาลจนกลายเป็นสินค้าขึ นห้าง วันนี เราจะพามาบุกที่ดงผลิต เพื่อเลือกซื อในราคาย่อมเยา 
เอาไว้ให้ท่านได้ใส่อวดแขกบ้านแขกเมือง จากนั นแวะ ร้านขนมบ้านเทียนหอม จ.อุตรดิตถ์   ที่เป็นมากกว่าร้านขายขนม
ของฝากธรรมดา เพราะการตกแต่งร้านของที่นี่จะเป็นแนวธรรมชาติดูแล้วสบายตา  ท าให้เพลินกับการจับจ่ายใช้สอยหรือ
จ่ายเงินอย่างเพลินมือนั่นเอง  จากนั นน าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองปากน  าโพ จ.นครสวรรค์ 
อาหารค่ าที่ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก    โรงแรม 42C The Chic Hotel 

 
 
 
 
 
 
 

5.) จันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561    นครสวรรค์ – อ่างทอง – อยุธยา 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่ อ.ตาคลี ซึ่งเป็นที่ตั งของ พิพิธภัณฑ์จันเสน อดีตเมืองจันเสนเคยเป็นเมืองร่วมสมัยคราวเดียวกับเมืองอู่ทอง
และฟูนัน  ภายในพิพิธภัณฑ์ได้ออกแบบพื นที่จัดแสดงโบราณวัตถุ   ที่มีมากกว่า 3,000 ชิ นให้ดูเรียบร้อยสะอาดตา  
โบราณวัตถุส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับ  เครื่องมือเครื่องใช้และภาชนะดินเผารูปทรงต่างๆ  ที่พบโดยทั่วไปในแหล่ง
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดลพบุรีและนครสวรรค์  ภาพจิตรกรรมศิลปะร่วมสมัยทวารวดีอันวิจิตรงดงาม    
การน าชมของสถานที่แห่งนี จะมีมัคคุเทศก์น้อยคอยอธิบายด้วยเสียงเจื อยแจ้วน่ารักน่าเอ็นดู  นอกจากท่านจะได้
เพลิดเพลินกับการชมวัตถุโบราณภายในพิพิธภัณฑ์แล้ว ที่นี่ยังมีกลุ่มสตรีทอผ้าจันเสน โดยมีลวดลายเฉพาะทางแถบ  
นครสวรรค์  อย่างผ้าลูกแก้วลายผักกูด ผ้าขาวม้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าทอกี่ร้อยนิ ว เครื่องจักสาน 
จากนั นเดินทางสู่ จ.อ่างทอง 
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อาหารกลางวันที่ อินทร์โตฟาร์ม นอกจากอาหารอร่อยแล้ว อินทร์โตฟาร์มยังเป็นฟาร์มเมล่อนขนาดใหญ่  อิ่มจากอาหาร
มื อเที่ยงแล้วยังสามารถเดินชมสวนดอกไม้ และซื อเมล่อนสดจากฟาร์มไปฝากคนทางบ้านได้ เขาบอกว่ารักใครให้เมล่อน 
น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมกวรวิหาร ฟังเรื่องเล่าที่มีมาช้านานเกี่ยวกับพระนอนพูดได้ พระพุทธ
ไสยาสน์มีความยาว 24 เมตร ที่ฝ่าพระบาททั ง 2 ข้าง มีการจารึกโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งแต่งเพื่อบันทึกเหตุการณ์
เม่ือครั งชะลอพระพุทธไสยาสน์ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยชะลอจากที่ตั งเดิมริมแม่น  าเจ้าพระยา
มาไว้ยังที่ตั งปัจจุบัน   เพื่อป้องกันกระแสน  าพัดตลิ่งพังและอาจท าให้องค์พระถล่มลงในแม่น  าได้  หลังจากนั นพระ
เจ้าอยู่หัวท้ายสระจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวิหารหลวงเพื่อครอบองค์พระนอน  แต่ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อนที่วิหารหลวงจะ
สร้างแล้วเสร็จ  จากนั นเดินทางสู่ จ.พระนครศรีอยุธยา 
ค่ าคืนนี ร่วมงานส่งท้ายปีเก่าฉลองรับปีใหม่ เป็นครั งแรกที่เราจะน าสมาชิกที่ท่องเที่ยวปีใหม่ 2 เส้นทางทั งเหนือและอีสาน 
มาฉลองปีใหม่ในคืนเดียวกัน ทานอาหารร่วมกัน  พักโรงแรมเดียวกัน   “เพราะพรหมลิขิตน าพาให้เรามาพบกัน” 
สนุกสนานกับกิจกรรมบนเวทีและลุ้นรับของรางวัลมากมายในค่ าคืนนี   อ้อ!! อย่าลืมแต่งชุดไทยสวยๆ หล่อๆ มา
ร่วมงานกันด้วยนะคะ 

อาหารค่ าที่ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก    โรงแรมคลาสสิคคามโิอ อยุธยา 
 

6.) อังคารที่ 1 มกราคม 2562      อยุธยา – กรุงเทพฯ 

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เปิดปฐมฤกษ์ของปี 2562 ด้วยการน าท่านสักการะ พระมงคลบพิตร เพือ่ความเป็นสิริมงคลตามนาม พระมงคลบพิตร
เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชัยมีพุทธลักษณะตามศิลปะอยุธยาตอนต้น หล่อด้วยทองส าริด มีความสูง 12.45 เมตร  นับว่า
เป็นพระพทุธรูปขนาดใหญ่ที่มคีวามส าคัญอีกองค์หนึ่งของไทย และยังเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทั่วประเทศอีกด้วย 
นอกจากนี บริเวณลานจอดรถยงัมีของฝากของดีขึ นชื่อจากอยุธยา อย่าง โรตีสายไหมแป้งบาง ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน 
กระจับต้ม ถั่วทอดกลอย  หนังปลากรายและหนังปลายี่สกทอดกรอบ พุทรากวน ผลไม้แช่อิม่ ฯลฯ  รวมไปถึงสินค้าจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างหมวกสาน มีดอรัญญิก   

อาหารกลางวันที่ ร้านบ้านไม้ริมน  า มื อนี พิเศษกุ้งแม่น  าเผาท่านละ 1 ตัว 

จากนั นน าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างทางแวะ พรีเมี ยมเอาท์เล็ท @ อยุธยา ศูนย์รวมสินค้าขึ นห้าง
อย่าง Arrow , GQ , Paul Smith , Levi’s , Adidas ฯลฯ ที่จะน ามาลดราคาสูงสุดถึง 70% 
18.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร  โดยสวัสดิภาพ   รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
 

หมายเหตุ       ก าหนดการนี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ 16,562.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ 12,462.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม   3,900.- บาท 
@ พักเสริม  ลด     700.- บาท 

 

อัตรานี้รวม 
 

   1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
    2. ที่พักตามรายการ  (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3. อาหารจัดเลี ยง พร้อมอาหารว่างเครื่องดื่มและผลไม้ 
   4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามรายการ 
   5. ทุนประกนัอุบัติเหตุ ในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (อายุ 6 เดือน – 75 ปี) 
       - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่เกินท่านละ 500,000 บาท  
          - อายุ 76 ปีขึ นไป ความคุ้มครอง 50% จากวงเงินประกัน 
   6. มัคคุเทศก์และทีมงานจากชัยทัวร์  
   7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 
 

เงื่อนไขการจอง   
  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการ ภายใน  วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 
 

การยกเลิก        
  1. ยกเลิกการเดินทางจาก วันพธุท่ี 31 ตุลาคม – วันพุธท่ี 12 ธันวาคม 2561 หักค่าบริการ 50 %  

  2. ยกเลิกการเดินทางหลัง  วันพฤหัสบดีท่ี 13 ธันวาคม 2561 หักค่าบริการ 100 % 
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 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
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