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  1.ศุกร์ที่ 11 ตลุาคม  2562       กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ฮอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 05.30 น. สมาชิกพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์ 

กรุณาน าบัตรประชาชนตัวจริงติดตัวไปด้วย 
07.00 น.  ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ด้วยเที่ยวบิน DD8302 
08.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
น าท่านเปลี่ยนเปน็รถตู้ปรบัอากาศ เดินทางสู่ อ.ฮอด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เพลิดเพลินกบัทิวทัศน์ในช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูจากฝน 
เข้าสู่ต้นฤดูหนาว ชมวัดท่าข้าม (ชัยชนะ)จุดเด่นของวัดคือวิหารที่มีความสวยงามไม่เหมือนที่ไหนเพราะผนังภายนอกวิหารแห่งนี ้
แห่งนี้ มีการท าศิลปกรรมแบบติดกระจก โดยการน ากระจกแผ่นเล็กๆที่มีสีต่างๆน ามาติดประดับตามผนังโดยรอบวิหารแทนการ 
เขียนด้วยสี จิตรกรรมกระจกนีน้อกจากจะสีสันสดใสสวยงามแล้วภาพที่ปรากฏบนผนังยังบอกเล่าเรื่องราวความเป็นอยู่วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น  ของคนอ าเภอฮอดอีกด้วย 

 อาหารกลางวันที่ อ.ฮอด 
จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง ที่มีช่องแคบหินขนาดใหญ่ เบื้องล่างมีสายน้ าแม่แจ่ม ได้กัดเซาะหินและกลายเป็น 
หุบเขามีสายน้ าไหลผ่าน ระหว่างทางมีทั้งลานหินที่ถูกน้ าอันเชี่ยวกรากกัดกร่อนจนเกิดเป็นหินที่มีลักษณะรปูร่างแปลกตาอย่างน่า 
อัศจรรย์เป็นอย่างมาก  น าท่านเดินชมเส้นทางธรรมชาติ ไฮไลท์ของที่นี่คือภูเขาหินจูบกนั ทา่นใดที่อยากท้าทายเส้นทางสายนี้ต่อ  
สามารถเดินขึ้นไปบนสะพานเชื่อมระหว่างช่องแคบแล้วถ่ายรูปสวยๆเป็นทีร่ะลึก 

  

ฮักฮอด กอดแมแ่จม่ 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

     ร่วมประเพณีตานก๋วยสลาก งานบุญลา้นนาครั้งใหญ่ของชาวแม่แจ่ม กับ อ.เผ่าทอง ทองเจือ  

     เดินทาง : ศุกร์ที่ 11 – อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562  
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ที่พัก  คิสฮอด รีสอร์ท  
อาหารค่ าที่ .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เสารท์ี่ 12 ตุลาคม 2562       นาขั้นบันได – ตานก๋วยสลากวดัยางหลวง – เชียงใหม่ 
 

อาหารเช้าที่ รีสอร์ท 

จากนั้นน าท่านสู่ อ.แม่แจ่มเมืองในหมอกหลังดอยอินทนนท์ สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์พร้อมถ่ายภาพสวยๆที่นาขั้นบันได 
ซึ่งเป็นการท านาบนพื้นที่ลาดเชิงเขาอันเกิดจากภูมิปัญญาการใช้พื้นที่เป็นขั้นลดหลั่นไล่ระดับอย่างสวยงาม ยิ่งในช่วง
ปลายฝนต้นหนาวของเดือน ต.ค. จะมองเห็นนาข้าวใกล้จะออกรวง นับว่าเป็นภาพที่มองแล้วสดใส สบายตา  

จากนั้นน าท่านสู่วัดยางหลวง ร่วมงานบุญประเพณีตานก๋วยสลาก โดยร่วมกับ อ.เผ่าทอง ทองเจือ ซึ่งเป็นงานบุญ
ใหญ่ของชาวแม่แจ่ม ตามคติความเชื่อชาวล้านนาถือว่าเป็นการสร้างกุศลให้แก่ตนเองในภายภาคหน้าให้ได้เกิดในภพภูมิ
สวรรค์ และปรารถนาสูงสุดคือ พระนิพพาน ประเพณีตานก๋วยสลากนั้นเป็นงานท าบุญที่จะต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ 
และความสามัคคีของคนจ านวนมาก จึงเป็นการส่งเสริมการสร้างความสามัคคี และความปรองดองในหมู่คณะ 

อาหารกลางวันที่ อ.แม่แจ่ม 

จากนั้นชม ซิ่นตีนจก มรดกอันล้ าค่าของแม่แจ่ม  เป็นการสร้างสรรค์ผ้าทอกลั่นกรองมาจากการตั้งจิตให้สงบ ผ้าแต่ละผืน
จะถูกทอด้วยมือมีลวดลายโบราณสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น มีสีสันสวยงามเสริมด้วยจินตนาการของช่างแต่ละคนให้กลายเป็นผ้า
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ชมงานหัตถกรรมปิ่นปักผมเมืองแจ่ม ภูมิปัญญาของช่างพื้นบ้านในการท าเครื่องประดับศีรษะ 
หญิงล้านนามีความเชื่อว่า มนุษย์มีขวัญอยู่ 32 ขวัญ การใช้ดอกไม้มาประดับมวยผมจึงเป็นการบูชาขวัญบนศีรษะ เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล และเป็นการเคารพบูชาต่อพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งมงคลสูงสุดต่อมาจึงมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเป็น
การใช้ปิ่นปักผมซึ่งมีรูปทรงคล้ายดอกไม้แทนการใช้ดอกไม้จริง เพื่อใช้ขัดมวยผมให้อยู่ทรง และใช้ประดับมวยผมให้เกิด
ความ สวยงามเช่นเดียวกับการใช้ดอกไม้จริงประดับจึงเป็นการชี้ให้เห็นความส าคัญอีกอย่างของภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ช่างเมืองแจ่ม จากนั้นน าท่านสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ 

ที่พัก  บ้านน้ าเพียงดิน บูทีค โฮเทล 

อาหารค่ าที่ ... 
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3. อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม  2562        เขื่อนแม่กวงอุดมธารา – ตุ๊กตาไม้นายโถ – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้า ที่โรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ.ดอยสะเก็ด ชมเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนดินมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของเขื่อนใน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งของเขื่อนล้อมรอบด้วยป่าและภูเขาเกือบทุกด้าน และที่พลาดไม่ได้ส าหรับการมาชมเขื่อนแม่กวง
แห่งนี้คือสะพานแขวนเชื่อมใจ ที่เชื่อมบ้านป่าสักงาม กับฝั่ง อ.ดอยสะเก็ด แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันตามสมควร 

ชม ตุ๊กตาไม้นายโถ โอทอประดับห้าดาวบ้านลวงเหนือ ผลงานที่ภาคภูมิใจของ “นายโถ” หรือ นายพีระพงค์ บุญจันทร์ต๊ะ 
ผลิตและจ าหน่าย ตุ๊กตาไม้ ดีไซน์น่ารัก อาทิ ตุ๊กตาไม้รูปสัตว์ 12 ราศี และตุ๊กตาไม้ดีไซน์ ที่เป็นเอกลักษณ์ แบบไทลื้อ และ
แบบไทยๆ ที่มีวางจ าหน่ายอยู่ใน KING POWER  

อาหารกลางวันที่ มีนามีข้าว ร้านที่เน้นเสิร์ฟเมนูข้าวเป็นหลัก อย่างเมนูข้าว 5 สี ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องแดง ข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวดอกอัญชัน และข้าวดอกค าฝอย  

ชมวัดเชียงมั่น วัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในมี เจดีย์ช้างล้อมสร้างเลียนแบบเจดีย์ช้างล้อมของพ่อขุน
รามค าแหง น าท่านสักการะพระแก้วขาว และ พระศิลาปางทรมานช้างนาฬาคีรี จากนั้นน าท่านซื้อของฝากเอกลักษณ์ถิ่น
เมืองเหนือ อย่างแคปหมู น้ าพริกหนุ่ม ไส้อั่ว ข้าวแต๋น 

14.30 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

16.15 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8317 

17.20 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 

 

อัตราค่าบริการ  (สมาชิก 6 – 7 ท่าน / 1 ตู้)  

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  15,900.- บาท 
@ เด็ก         ท่านละ  14,000.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม       1,500.- บาท 
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อัตรานี้รวม  

  1.  ค่าต๋ัวสายการบินนกแอร์ ไป-กลับ กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – เชียงใหม่ 
    (น้ าหนักกระเป๋าโหลดท่านละ 20 กก. ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.) 
  2.  รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
  3.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
  4.  อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม้ 

5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
  6.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
   -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  
    7.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
  8.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

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

 

     

เงื่อนไขการจอง   
 ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วันศุกรท์ี่ 23 สิงหาคม 2562  

ผ่านบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขา ยานนาวา   ชื่อ บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด  เลขที่  010 – 1 – 30348 - 3 
เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour   
หรือ ส่งแฟ็กมาที่ 0 2211 0119 พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง เพื่อด าเนินการออกต๋ัว 

 

การยกเลิก        
  1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวันจันทร์ท่ี 26 สิงหาคม 2562 หักค่าบริการ 50 % 
  2. ยกเลิกในวันเดินทาง น้อยกว่า 7 วัน หักค่าบริการ 100 %   
 

 

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

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

จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

   

  www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

