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เส้นทางสายชา กาแฟ
ดอยช้าง ดอยวาวี ดอยแม่สลอง
เดินทาง : อาทิตย์ที่ 27 - อังคารที่ 29 กันยายน 2563

1.วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

กรุงเทพฯ - เชียงราย - ดอยวาวี

สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
(กรุณานาบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย) เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
06.50 น.
เดินทางสูจ่ งั หวัดเชียงรายโดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 532
08.15 น.
ถึงสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง แวะทานอาหารเช้า นาท่านเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศสู่ อาเภอแม่สรวย
หลายท่านอาจจะยังไม่รูว้ ่าที่จงั หวัดเชียงรายก็ยงั มีวดั อีกแห่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กนั ซึ่งหากได้มีโอกาสมายังเชียงรายแล้ว
ต้องแวะไปสักการะและเยี่ยมชมสักครัง้ ที่ “วัดแสงแก้วโพธิญาณ” เป็ นวัดที่ขนึ ้ ชื่ออีกวัดหนึ่ง เรียกได้ว่ามีความสวยงามตระการตา
ไม่เหมือนกับวัดที่อ่นื อย่างแน่นอน เพราะเป็ นประติมากรรม พุทธศิลป์ และศิลปะ ที่ออกแบบโดย พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต
โดยทางวัดได้เนรมิตรูปปั้นจาลองขนาดใหญ่ยกั ษ์ท่อี ยู่ในวรรณคดีไทย, ศาสนา อยู่ท่วั ทัง้ บริเวณของวัด เมื่อเข้าไปแล้วจะเห็นรูปเหมือ
นแทนพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ และยังมีรูปปั้นของยักษ์ท่สี วมรองเท้าคอนเวิรส์ และรองเท้าแตะสีฟ้า ไม่เหมือนกับที่ใด นอกจากนีย้ งั มี
รูปปั้นประติมากรรมอีกมากมายที่สวยงามไม่แพ้กนั จุดเด่นที่สดุ ของวัดคือรูปหล่อโลหะทองคาของครูบาศรีวิชยั องค์ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก
05.30 น.

ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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จากนัน้ เราจะพาทุกท่านขึน้ ดอยช้างกัน ดอยช้าง เป็ นยอดดอยสูงในเทือก ดอยวาวี เป็ นแหล่งต้นนา้ แม่กรณ์ มีชาวเขาเผ่า
ต่างๆ มาอาศัยอยู่ ชื่อ "บ้านดอยช้าง" ตัง้ ขึน้ ตามลักษณะของภูเขาที่มีรูปร่างเหมือนช้างแม่ลกู สองเชือก หันหน้าไปทาง ทิศ
เหนือ สามารถมองเห็น ได้ชัดเจนที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยช้าง อากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศา
เซลเซียส ดอยช้างมีช่อื เสียงในเรื่องของเป็ นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่ท่สี ดุ แห่งหนึ่งในประเทศไทย
อาหารกลางวันที่รา้ นอาหารดอยช้าง รีสอร์ท
หลังอาหาร พาทุกท่านชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง เชียงราย (ดอยช้าง) ที่ดอยช้างสมัยก่อนนัน้ ถือเป็ น
พืน้ ที่หนึ่ง ที่เต็มไปด้วยยาเสพติดชาวเขาที่อยู่ท่ีน่ี (ชาวอาข่าและชาวลีซู) นิยมปลูกฝิ่ น และทาไร่เลื่อนลอย ทาให้พืน้ ที่
บริเวณนีถ้ ือว่าเป็ นพืน้ ที่สีแดง ชาวเขาที่น่ีก็อยู่อย่างหลบๆซ่อนๆ เพราะปลูกฝิ่ นซึ่งผิดกฎหมาย จนในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้
พระราชทานต้นกล้ากาแฟพันธุอ์ าราบิกา้ มาให้ชาวเขาที่น่ี ปั จจุบนั นี ้ ฝิ่ นได้หายไปจาก ดอยช้าง และกลายเป็ นถิ่นกาแฟที่
ดีท่ีสดุ ของประเทศไทย ด้วยพืน้ ที่ท่สี งู กาลังดีสาหรับการปลูกกาแฟพันธุอ์ าราบิกา้ จึงทาให้กาแฟที่ผลิตจากดอยช้างมีความ
หอมหวนชวนชิมนั่นเอง จิบกาแฟกันซักนิด ขับรถเลยไปอีก 1 กม.ก็เจอกับจุดเที่ยวหลักของดอยช้าง นั่นคือ พุทธอุทยาน
ซึ่งจริงๆสามารถเดินมาจากศูนย์ฯ ก็ได้เพราะทางเดินจริงๆเป็ นวงกลม (เดินรวมซัก 3-4 กม.) พุทธอุทยาน เป็ นที่ตงั้ ของบ่อ
นา้ ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทย ระหว่างทางเดินในป่ าจะมีป้ายให้ขอ้ คิดเกี่ยวกับดาเนินชีวิตมากมาย มาเดินที่น่ีจะรู ส้ ึกสงบ
เป็ นอย่างมาก เสียงลมหวีดหวิวพัดผ่านป่ าไผ่ เป็ นเสียงที่ฟังแล้วไพเราะเสนาะหูดีทีเดียว
เสร็จสิน้ ภาระกิจเดินทางสู่ดอยวาวี หมู่บา้ นนีแ้ ต่เดิมชื่อ แฮว๊ะวี ้ เป็ นภาษาลาหู่ ซึ่งเป็ นเผ่าเจ้าถิ่น อาศัยอยู่ตามยอดเขา
บริเวณนี ้ ต่อมาเพีย้ นเป็ นวะวี และปั จจุบนั นีเ้ พีย้ นมาเป็ นหมู่บา้ นวาวี นับว่าเป็ นแหล่งปลูกชาใหญ่ของเชียงรายมีชาวจีน
ฮ่ออพยพอาศัยอยู่มากกว่า 80% ของชาวบ้านในละแวกนี ้
ที่พกั เลาลีฮิลล์รีสอร์ท รีสอร์ตขนาดเล็กตัง้ อยู่บนดอยวาวี
อาหารค่าที่รา้ นโรงเตีย๊ มเลาลี อร่อยกับอาหารจีนยูนนานแบบต้นฉบับแท้ๆ

2. จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

ดอยวาวี - ท่าตอน - ดอยแม่สลอง

04.30 น.
ตื่นมาล้างหน้า แปรงฟั นกันก่อน เพราะเราจะพาทุกท่านขึน้ ยอดดอยกาดผี ถ้าอากาศดีอานวย จะพบ
กับทะเลหมอก 360 องศากันเลยทีเดียว หลังตะวันโผล่จนอากาศเริ่มร้อน ก็กลับสูท่ ่พี กั ทาภาระกิจส่วนตัวและทานอาหาร
เช้าได้ตามอัธยาศัย
อาหารเช้าที่รีสอร์ท
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หลังจากละเลียดกับไร่ชาที่อยูบ่ ริเวณที่พกั จนพอใจ บอกลาดอยวาวี มุ่งหน้าสู่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ซกั เล็กน้อย พาทุกท่าน
ชม สวนส้มธนาธร ท่าตอน ในสถานที่ท่เี ป็ นเนินเตีย้ ๆ แวดล้อมด้วยทิวทัศน์ท่สี วยงาม เมื่อมองจากศาลาชมวิวจะสามารถ
มองเห็นสายนา้ กก ที่ลดั เลาะพืน้ ที่ราบลุม่ ซึ่งเหมาะแก่การชมวิวและเก็บภาพประทับใจเป็ นอย่างยิ่ง สวนท่าตอนที่เนือ้ ที่
ทัง้ หมดประมาณ 450 ไร่ เพราะปลูกส้ม 2 สายพันธ์ ได้แก่สม้ สายนา้ ผึง้ และโอเชี่ยนฮันนี่ไร้เมล็ด
อาหารกลางวันที่รา้ นอาหาร
เดินทางกันต่อสู่ ดอยแม่สลอง สถานที่ปลูกชาขึน้ ชื่อของจังหวัดเชียงราย นาทุกท่านชม ไร่ชา101 ซึ่งถ้าหากใครเดินทาง
ขึ น้ ดอยแม่ ส ลอง ต้อ งผ่ า นที่ นี ้แ น่ น อน ไร่ ช า 101 เป็ น แหล่ ง ปลูก ชาที่ ใ หญ่ ท่ี สุด แห่ ง แรกบนดอยแม่ ส ลองที่ เ ปิ ด ให้
นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมไร่ ถ่ายภาพกันเป็ นที่ระลึกได้ นอกจากจะได้ชมความสวยงามของไร่ชาทีเรียงกันเป็ นขัน้ บันได
แล้ว ยังได้สมั ผัสกับวิถีความเป็ นมาของชาที่แท้จริ ง นั่งจิบชากันให้สบายอารมณ์ หรือท่านได้อยากจะแปลงกายเป็ นคน
เก็บชาถ่ายรูปก็ตามอัธยาศัยได้เลยค่ะ
ที่พกั ดอกหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท
อาหารค่าที่รีสอร์ท

3. อังคารที่ 29 กันยายน 2563

ดอยแม่สลอง - เชียงราย - กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
ออกจากรีสอร์ทสาย ๆ แวะแช่เท้าอุ่นๆที่ โป่ งน้าร้อนป่ าตึง ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ อ.แม่จนั จ.เชียงราย การเกิดของโป่ งนา้ ร้อนเกิด
จากนา้ ฝนที่ไหลซึมลงไปตามรอยเลื่อนและสัมผัสกับหินอัคนี ชนิดหินแกรนิตที่ยงั ร้อนอยู่ใต้ผิวโลก จึงได้รบั ความร้อนจน
ละลาย แร่ธาตุต่างๆ จากหินปะปนกับนา้ เมื่อได้รบั ความร้อนเพิ่มสูงขึน้ ความดันจะเพิ่มขึน้ จึงดันให้นา้ ร้อนไหลขึน้ มาตาม
รอยแยก ปรากฏเป็ นโป่ งนา้ ร้อน ภายในบริเวณโป่ งนา้ ร้อนมีลานนา้ พุรอ้ นธรรมชาติ ซึ่งมีความสูงถึง 10 เมตร มีอาคารอาบ
นา้ แร่ ห้องวีไอพี บ่อแช่เท้า มีปลาอยู่ในแหล่งนา้ สามารถนาอาหาร หรือ ขนมปั งมาให้ปลาได้ จุดเด่นของโป่ งนา้ ร้อน คือ มี
อุณหภูมิของนา้ ที่รอ้ นเดือด สามารถนาไข่มาต้ม ให้สกุ ได้ อีกทัง้ ยังมีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และเชื่อกันว่านา้ พุรอ้ นสามารถ
รักษาโรคผิวหนัง ทาให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและการไหลเวียนของเส้นเลือดดีขึน้ นอกจากนีย้ งั มีการให้บริการนวดแผนไทย
เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่รกั สุขภาพต้องการผ่อนคลายอิรยิ าบถและความเป็ นส่วนตัว
อาหารกลางวันที่
เดินทางเข้าสู่ อ.เมืองเชียงราย เปลี่ยนบรรยากาศลองไปขี่ชา้ งกันที่ บ้านกะเหรีย่ งรวมมิตร ที่บา้ นรวมมิตรแห่งนีม้ ี
ประชากรทัง้ หมด 2,840 คน จานวนครัวเรือน 1,549 ครัวเรือนประกอบไปด้วย ชนเผ่ากะเหรี่ย,อาข่า,ลาหู่,ลีซอ,ม้ง,ไทลือ้
ประวัติ เป็ นหมู่บา้ นกะเหรี่ยงที่ได้รบั การพัฒนาคุณภาพโดยใช้การท่องเที่ยวจากองค์กรเอกชนและประสบความสาเร็จจาก
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การนาช้างมาเป็ นพาหนะนาเที่ยวหมู่บา้ นชาวเขา โดยตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ป่าเขาและความงดงามของ
ธรรมชาติท่ีชวนประทับใจ สบายตา นอกจากนัน้ ยังผ่านหมู่บา้ นของชาวเขาเผ่าต่างๆ และจะได้เห็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของชนเผ่า ปลดปล่อยจิตใจไปกับบรรยากาศอันสดชื่น จากนัน้ พาแวะซือ้ ของฝากไม่ว่าจะเป็ นไส้อ่วั
แหนม นา้ พริกหนุ่ม แคปหมู ขนกลับบ้านให้เต็มที่ เสร็จสิน้ ภาระกิจ หาคาเฟ่ ชิลๆ จิบชาเพื่อรอขึน้ เครื่อง
16.30 น.
ถึงสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เตรียมตัวเพื่อเดินทางกลับ
17.20 น.
เดินทางกลับสู่ จ.กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL 539
18.45 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ รับกระเป๋ าเดินทางกลับบ้านด้วยความสุขใจ
หมายเหตุ

กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ
@
@
@

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็ก
ท่านละ
พักเดี่ยว เพิ่ม

15,100.- บาท
14,100.- บาท (พักเสริมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
1,400.- บาท

*** รับ 6 ท่าน / 1 ตู้ เท่านัน้ *** (สูงสุด 12 ท่าน)
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อัตรานี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ชัน้ ประหยัด
2. รถตูป้ รับอากาศ D4D ท่องเที่ยวตามรายการ
3. ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
4. อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
6. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท
7. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด
3. ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 %
เงื่อนไขการจอง

ยืนยันการเดินทางพร้อมชาระค่าบริการโดย โอนเข้าบัญชี นายศุภชัย ตันพันธุ์
ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 800-9-77446-9
การยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวันที่ 1 กันยายน 2562 หักค่าบริการ 50 %
2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 %

ติดต่อ : 065 635 1997 , 080 571 5551

Line ID : @chaitour

E-mail : domestic@chaitour.co.th

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
.

www.chaitour.co.th

