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1) พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – เชียงราย 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

 

 07.00 น.  สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 14  (กรุณาน าบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย) 
  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก     บริการอาหารเช้าแซนด์วิช และเครื่องดื่ม 

09.05 น.  เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที่ DD 8306    
10.15 น. ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ รับสัมภาระแล้วเปลี่ยนพาหนะเป็นรถตูป้รับอากาศ  
เดินทางสู่อ าเภอแม่แตงน าท่านชม วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ด้วยแรงศรัทธาที่มีมากมาย จึงท าให้วัดแห่งนี้ มีสิ่งปลูก 
สร้างใหญ่โตและสวยงามมาก แต่สิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งคือวัดแห่งนี้มีพื้นที่ใหญ่โต มีสิ่งปลกูสร้างมากมาย แต่กลับมอง 
ไปไม่เห็นพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเลย มีเพียงท่านครูบาเจ้าเทือง ที่จ าพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้นซึ่งปัจจุบันท่านก ็
ได้มรณภาพแล้ว 
อาหารกลางวันที่ .... 
หลังอาหารเดินทางสู่อ าเภอไชยปราการ น าท่านชมอาณาจักรไม้หอมฮิโนกิแห่งเดียวในประเทศไทยที่ ฮิโนกิแลนด ์จ าลอง 
บรรยากาศความเป็นเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ให้ท่านได้เช็คอินถ่ายภาพสวยๆแบบไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่น ไฮไลต ์
ส าคัญที่นี่คือปราสาทฮิโนกิสรา้งจากไม้หอมทั้งหลังขนาดสูงกว่า 4 ชั้น หากอยากเพิ่มอินเนอร์มากขึ้นไปอีก จะเช่าชุด 
กิโมโนหรือยูกาตะใส่เดินชมได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย 
อาหารค่ าที่ ..... 
ที่พัก โรงแรมแกรนด์วิสต้า (พัก 3 คืน) 
 

เชียงราย  ไชยปราการ      ถ ้าหลวง...ฮิโนกิแลนด์...ไร่รื่นรมย์ 

ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ้ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

วันเดินทาง : พฤหัสบดีที่ 14 – อาทิตย์ที่  17  กุมภาพันธ์ 2562  
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 2)  ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   วนอุทยานถ ้าหลวง - ขุนน ้านางนอน 
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่อ าเภอแม่จัน น าท่านสักการะ พระธาตุจอมจันทร ์ เป็นพระธาตุ 1 ใน 9 เก้าจอมของเชียงราย พระครูบาทิพย์ เปน็
ผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483 โดยเห็นนิมิตในคืนหนึ่งเป็นแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสว่างไสวระยิบระยับสีเขียวบนดอยที่ตั้งขององค์
พระธาตุ สักครู่ก็หายไปเช้าวันรุ่งขึ้นจึงชวนสามเณรไปส ารวจตรวจตราดูบนยอดแห่งนี้พบว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การ
สร้างพระธาตุเจดีย์เป็นอย่างยิ่ง หากได้กราบไหว้พระธาตจุอมจันทร์และตั้งจิตอธิฐานเชือ่กันว่าจะท าให้ผิวพรรณสวยงาม 
เปล่งปลั่งรัศมีดุจแสงจนัทร ์งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จากนั้นน าท่านชมจุดชมวิวดอยนางนอน 
อาหารกลางวันที่ ….ร้านจันกะผัก 
เดินทางสู่ วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน ตั้งอยู่ในเขตของต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จากการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ทีมหมูป่าอคาเดมีที่ผ่านมาท าให้วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอนเป็นที่รูจ้ักของคนทั่วโลก และกลายเป็นสถานที่ท่องเทีย่ว
ซึ่งจะต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่ง พื้นที่บริเวณนี้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การช่วยเหลือส าเร็จเกิดเป็น สระมรกต บึงน้ าขนาดใหญ่
สวยงามกลมกลืนกับธรรมชาต ิ  เนื่องด้วยความพยายามน าน้ าจ านวนมากออกจากถ้ าหลวง จากนั้นไปชมพื้นทีบ่ริเวณปาก
ถ้ าหลวง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสกัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ชม รูปปั้นหุน่จ่าแซม วีรบุรุษแห่งถ้ าหลวงและภาพความ
ประทับใจการช่วยเหลือ 13 หมูป่าผ่านภาพวาดฝีมือศิลปินที่ร่วมแรงร่วมใจถ่ายทอดให้ชาวโลกได้ชม ส าหรับด้านในถ้ ายังไม่
เปิดให้เข้าชมนะคะ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าสู่อ าเภอเมืองเชียงราย ชม ศาลารอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 บนยอดดอยโหยด ค่ายเม็งรายมหาราช  
อาหารค่ าที่ …. 
หลังอาหารชิมบัวลอยป้าอ้วน ช้อปซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์พลาซ่า ก่อนเดินทางกลบัทีพ่ัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562           ไร่แสนค้ารัก   ไร่รื่นรมย์   ไร่บุญรอด 

 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่อ าเภอเทิงชม ไร่แสนค ารัก ของคุณวิมนต์ แสนค ารัก เจ้าของไร่ที่พกเอาความฝันมาสร้างสรรค์ไรใ่ห้เป็นแลนด์มาร์ก
ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ในอ าเภอเทิง ภายในไร่โดดเด่นด้วยทุ่งทานตะวัน พร้อมทุ่งดอกไม้อ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่จัดวางอย่าง
สวยงามแถมยังเพิ่มมุมที่ถ่ายรูปสวยๆ ใหผู้้มาเยือนอีกด้วย จากนั้นเดินทางไปสัมผสัธรรมชาติในบรรยากาศแบบสบายๆที ่
ไร่รืน่รมย ์ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ บนพืน้ที่ราว 80 ไร่มีการท านา ท าไร่แบบออร์แกนิค ฟาร์มเลี้ยงแพะและแกะ เป็นต้น ส าหรับ
คนรักสุขภาพจึงไม่ควรพลาดสถานที่แห่งนี้  
อาหารกลางวันที่ ไรไ่ออรุณกับเมนูแสนอร่อยจากผลผลิตภายในฟาร์ม หลังอาหารพักผ่อนเก็บความสุขกันให้เต็มที่ จากนั้น 
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น าชม ไร่บุญรอด อีกหนึ่งความสวยงามจากธรรมชาติที่ถูกสรรค์สร้างจากความพยายามของคนกลุ่มหนึ่ง ที่นี่ถือเปน็สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย กับพื้นที่กว่า 8,000 ไร ่ภายในมีบริการนั่งรถรางชมพื้นที่โดยรอบซึ่งจะมี ไร่ชา 
สวนสัตว์ สวนดอกไม้ จุดชมวิว ร้านอาหาร กิจกรรมแอดเวนเจอร์ฯลฯ 
อาหารค่ าที่ ไร่บุญรอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562     เชียงราย – กรุงเทพฯ 

 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม วัดพระแก้ว เป็นสถานที่พบพระแก้วมรกต และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นเวลาถึง 45 ปี แต่เดิมวัดนี้มี
ชื่อว่า วัดป่าเยี้ย ด้านหลังพระอุโบสถมีเจดีย์อยู่องค์หนึ่งซึ่งได้พังลงมาแล้วได้พบพระพุทธรปูลงรักปิดทององค์หนึ่งตกลงมา
จากเจดีย์จึงได้อัญเชิญไปไว้วิหารหลวงได้ 2 เดือน ต่อมาปูนกระเทาะออกจึงเห็นเป็นแก้วสีเขียวทั้งองค์ หลังจากนั้นวัดนี้จงึ
เรียกสืบต่อกันมาว่า วัดพระแก้ว ปัจจุบันเจดีย์องค์ดังกล่าวได้รับการบูรณะใหม่เป็นเจดีย์หุ้มทองจังโก๋เหลืองอร่ามทั้งองค์ 
จากนั้นน าท่าน สักการะเสาหลักเมืองเชียงราย ตั้งอยู่ภายใน วัดกลางเวียง หรือมีชื่อเดิมที่ชาวบ้านเรียกกันคือ วัดจั๋นตะโลก 
หรือ วัดจันทน์โลก เพราะในวัดเคยมีต้นจันทน์แดงขนาดใหญซ่ึ่งถือเป็นไม้มงคลใช้บูชาพระตามธรรมเนียมโบราณ  
อาหารกลางวันที่ ..... 
ชมความสวยงามของ วัดร่องขุ่น เป็นสถานทีท่่องเที่ยวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายไปแล้ว จากนั้นไปเพิ่มความฟิน
เช็คอินท่ามกลางธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่นที่ เรียวกังคาเฟ่ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทญี่ปุ่นพร้อมจิบกาแฟ.... ชลิล์   ก่อนไปชม
ความงดงามของ วัดร่องเสือเต้น ความสวยงามที่ว่านั้นอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ทีส่ร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ จากฝีมือ
การรังสรรค์ของนายพุทธา กาบแก้วหรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงรายซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของอ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ์ 
และเคยเข้าไปท างานที่วัดร่องขุ่น สล่านกได้เรียนรู้จากอาจารย์ แต่ศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยนั้นจะใช้โทนสีขาว และมีการ
ใช้กระจกประดับตกแต่ง ส่วนสล่านกดัดแปลงมาเป็นการใช้สนี้ าเงินฟ้าแทนเพื่อให้เป็นเอกลกัษณ์โดยเฉพาะ 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย ตรวจเช็คสัมภาระก่อนเช็คอิน 
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อาหารเย็นที่ ..สนามบิน 
18.25 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8723 
19.40 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ รอรับสัมภาระ ตรวจเชค็ให้ครบถ้วนถูกต้อง  
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสมขึ้นกับสภาพอากาศโดยเน้นถึง 
  ความปลอดภัยของสมาชิก    
 

อัตราค่าบริการ (สมาชิก 6-7 ท่าน / 1 ตู้)  
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  21,300.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  16,000.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม    2,900.- บาท 

 

อัตรานี รวม 1.  ตั๋วสายการบินนกแอร์ไป – กลับ กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – เชียงใหม่ , เชียงราย – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 
    - น้ าหนักกระเป๋าโหลดได้ 15 กโิลกรัม / ท่าน และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม / ท่าน 
    - กรณีออกตั๋วเองลดค่าบริการ 5,000 บาท  

2.  รถตูป้รับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ    
3.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 

   4.  อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   6.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
    -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  
      -  ผู้เอาประกันภัยอายุ 75-85 ปี ความคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 

   7.  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จากชัยทัวร ์ 
     

อัตรานี ไม่รวม   1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  

     2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เชน่  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 

เงื่อนไขการจอง  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 5 มกราคม 2562 

การยกเลิก  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลังวนัที่ 5 มกราคม 2562 หกัค่าบริการ 30 % 

   2. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน หักค่าบริการ 100 % 

 

 
 

 ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

