ง า น ไ ล บริ
ท์ ษเ ฟัท สชัติยวัทัลวร์| 1จำกัด

โทร. 0 2212 8431 Line ID: @chaitour

(เดินทาง : 20-23 ม.ค. 64 / 3-6 ก.พ. 64)

01. วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เชียงราย – วัดร่องเสือเต้น – พิพิธภัณฑ์บา้ นดา

07.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 2 (Row C – D )
(กรุณานาบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย)
08.30 น. เดินทางสูจ่ ังหวัดเชียงราย โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE 130 (1.35 ชม.)
10.05 น. ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เปลี่ยนพาหนะเป็ นรถตูป้ รับอากาศ
นาชมวั ดร่ อ งเสื อเต้ น (6.5 กม. / 15 นาที ) ความสวยงามที่ ว่านั้นอยู่ท่ี พ ระอุโบสถใหม่ท่ี สร้างขึน้ ด้วยศิลปะแบบไทย
ประยุกต์ จากฝี มือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรือสล่านก ศิลปิ นท้องถิ่นชาวเชียงราย เคยเป็ นลูกศิษย์ของ
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และเคยเข้าไปทางานที่วดั ร่องขุ่น สล่านกได้เรียนรู จ้ ากอาจารย์ แต่ศิลปะของอาจารย์
เฉลิมชัยนัน้ จะใช้โทนสีขาว และมีการใช้กระจกประดับตกแต่ง ส่วนสล่านกดัดแปลงมาเป็ นการใช้สีนา้ เงินฟ้าแทนเพื่อให้
เป็ นเอกลักษณ์โดยเฉพาะ
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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อาหารกลางวัน
เดิน ทางไปชม พิ พิ ธภัณ ฑ์บ้ านดา เป็ น พิพิ ธภัณ ฑ์ศิลปะสร้างขึน้ โดย อ.ถวัลย์ ดั ชนี ศิล ปิ นแห่งชาติ ที่มีฝี มือทางด้าน
จิตรกรรมและประติมากรรม ซึ่งท่านได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมายทัง้ งานภาพเขียนและประติมากรรม ลักษณะของ
บ้านดาจะเป็ นกลุม่ บ้านไม้ศิลปะแบบล้านนา บ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีดา ซึ่งเป็ นที่ม าของคาว่า “บ้านดา”
จากนัน้ เดินทางสูอ่ าเภอแม่จนั (58 กม. / 1.05 ชม.)
อาหารค่าที่รีสอร์ท
ที่พกั KATILIYA MOUNTAIN RESORT & SPA (5*) (2 คืน)
รีสอร์ทบนเนินเขา ล้อมรอบด้วยกลิ่นอายธรรมชาติ

02. วันที่สองของการเดินทาง

ดอยแม่สลอง - ดอยตุง

อาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูด่ อยแม่สลอง (31 กม./1 ชม.) ตัง้ อยู่ อาเภอแม่ฟ้าหลวง เป็ นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93
ที่ตงั้ หลักแหล่งบนดอยแห่งนีม้ านาน และได้ช่ือว่าหมู่บา้ นสันติคีรี อยู่สงู จากระดับนา้ ทะเลเฉลี่ย 1,200 เมตร มีทศั นียภาพ
ที่สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี รายได้หลักมาจากการปลูกชาอู่หลง และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
นาท่ านสักการะ พระบรมธาตุ เจดี ยศ์ รีน ครินทราสถิ ตมหาสัน ติ คีรี ตั้งอยูบ นยอดสูงสุดที่ ระดับ ความสูง 1,500 เมตร
สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ 2539 เพื่อถวายเป็ นพระกุศลแด่สมเด็จย่า เป็ นเจดียแ์ บบล้านนาประยุกต์ บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้น
สูงประมาณ 30 เมตร ฐานกว้างด้านละ 15 เมตร ประดับกระเบือ้ งสีเทา ใกล้กับองค์เจดียเ์ ป็ นวิหารแบบล้านนาประยุกต์
เป็ นที่ตงั้ ของพระบรมธาตุ
จากนัน้ นาท่านชมดอกนางพญาเสือโคร่ง (ดอกซุระไทย) ตามเส้นทางเข้าสู่หมู่บา้ นสันติคีรี สวยสดงดงามมาก นางพญาเสือโคร่งบนดอยแม่สลองนามาปลูกไว้ในช่วงปี พ.ศ.2525 ช่วงที่เหมาะสมประมาณปลายธันวาคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
อาหารกลางวัน
เดินทางสู่ดอยตุง (45 กม. / 1.30 ชม.) นาท่านสักการะพระธาตุดอยตุง เข้าชมตาหนักดอยตุง ก่อตัง้ ขึน้ จากพระราชดาริ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า โดยมีพระราชกระแสรับสั่งว่า หลังพระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่
เสด็จไปประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีก สานักงานราชเลขานุการในพระองค์จึงได้เลือกดอยตุง ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม
ประกอบกับพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยกับดอยตุงเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงมีพระราชดาริให้สร้างบ้านที่ดอยตุง
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นาชมทุ่งดอกไม้สีสนั สดใส ที่ สวนแม่ฟ้าหลวง เป็ นสวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา สร้างขึน้ ในปี พ.ศ.2535 เดิมมีพืน้ ที่
12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับให้ออกดอกไม่ซา้ กันตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ “ความต่อเนื่อง” เป็ น
รูปเด็กยืนต่อตัวกลางสวน และยังมีการตกแต่งสวนหินประดับด้วยหินภูเขากลมเกลีย้ งขนาดใหญ่ สวนนา้ อุดมด้วยไม้นา้
พันธุต์ ่างๆ ซึ่งปั จจุบนั สวนแม่ฟ้าหลวงมีพืน้ ที่รวม 25 ไร่ จากนัน้ นาท่านชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่เบ่งบาน อย่างสวยสด
งดงาม
อาหารค่าที่รีสอร์ท

03. วันที่สามของการเดินทาง

ไร่ชาฉุยฟง – งานแสง สี เสียง ณ สิงห์ปาร์ค

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางไปชม ไร่ ชาฉุ ยฟง (9 กม. / 20 นาที) จิบชาพร้อมชมความสวยงามของไร่ชาปลูกบนเนินเขาสวยงามกว้างไกล
สุดสายตา จากนั้นนาท่านเดินชมไร่ชาที่ปลูกเป็ นระเบียบและสวยสดงดงาม ก่อนกลับเลือกซือ้ สินค้า นอกจากมีใบชา
ที่มีคณ
ุ ภาพยอดเยี่ยมแล้ว ยังมีสินค้าของชาวเขาอีกมากมาย จากนัน้ เดินทางสูเ่ ชียงราย (41 กม. / 1 ชม.)
อาหารกลางวัน
เดินทางไปชมความสวยงามของวัดร่องขุ่น เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายไปแล้วออกแบบ
และก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2540 ถึงปั จจุบนั
จากนัน้ เดินทางสูไ่ ร่บุญรอด นาชมอีกหนึ่งความสวยงามจากธรรมชาติท่ีถูกสรรค์สร้างจากความพยายามของคนกลุม่ หนึ่ง
ที่น่ถี ือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศไทย มีพนื ้ ที่กว่า 8,000 ไร่ ภายในไร่มีบริการนั่งรถราง ชมพืน้ ที่
โดยรอบ ซึ่งมีไร่ชา สวนสัตว์ สวนดอกไม้ จุดชมวิว ร้านอาหาร กิจกรรมแอดเวนเจอร์ ฯลฯ
18.00 น. อาหารค่าที่รา้ นภูภิรมย์ ไร่บญ
ุ รอด
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19.00 น. ได้เวลาตื่นตาตื่นใจนับไฟนับล้านดวงกับ Wonder Festival Lights งานเทศกาลแสง สี เสียง ครัง้ แรกในไทย
“Village Of illumination Festival” ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย เนรมิตรพืน้ ที่กว่า 100 ไร่ ให้เป็ นงานแสดงแสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่
ที่สดุ ในเอเซีย และเป็ นครัง้ แรกที่มีการผสมผสานเรื่องศิลปะ ดนตรี ดิจิทลั และเทคโนโลยีไว้ดว้ ยกัน ท่ามกลางบรรยากาศ
ในฤดูหนาวของสิงห์ปาร์ค โดยจัดเป็ น 10 โซน ภายใต้แนวคิด Episode 1 : Falling From The Sky ปรากฎการณ์จาก
ฟากฟ้า โดยท่านเดิน ชมรอบๆ ทะเลสาบ มีซุม้ ไฟต่างๆ ให้ท่ านได้ถ่ายภาพอย่ างสวยสดงดงาม (ระยะทางเดิน รอบๆ
ทะเลสาบประมาณ 2.5 กิโลเมตร)
21.00 น. นาเข้าสูท่ ่พี กั THE RIVERIE BY KATATHANI CHIANG RAI
04. วันที่สี่ของการเดินทาง

ไร่เชิญตะวัน – วัดร่องขุ่น – เชียงราย – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางไปชมศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (27 กม./ 35 นาที) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี ) พระนักคิด
นักเขียน นักเทศน์ และพัฒนาสังคมเป็ นที่รูจ้ กั กันทั่วไป จัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแนวธรรมะซึ่งเมื่อมาเที่ยวเชียงรายควรหา
โอกาสแวะไปชมเนื่องด้วยเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่ีมีทศั นียภาพสวยงามและบรรยากาศดีเป็ นธรรมชาติ สิ่งต่างๆ ที่สร้างขึน้
ล้วนแล้วแต่มีคติธรรมแฝงอยู่ เช่น เสาตุง 3 เสา หมายถึง ศีล สมาธิ และปั ญ ญา ส่วนตุงแต่ละเสามี 4 ผืน ก็หมายถึง
อริยสัจ 4 เป็ นต้น เดินชมบรรยากาศโดยรอบและทาบุญตามอัธยาศัย
อาหารกลางวัน
เดินทางสูส่ นามบินแม่ฟ้าหลวง (9.5 กม. / 20 นาที)
15.05 น. เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ เที่ยวบิน WE 135 (1 ชม. / 30 นาที)
16.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ รอรับสัมภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วนถูกต้อง
เดินทางกลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ ( จานวนผูเ้ ดินทาง 6 - 7 ท่าน / ตู้ )
ท่านละ
21,200.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,800.- บาท
หมายเหตุ อัตราค่าบริการข้างต้นไม่รวมตั๋ว กรุงเทพฯ – เชียงราย - กรุงเทพฯ
ราคาตั๋วเริ่มต้นที่ 3,700.00 – 7,600.00 บาท
อัตรานี้ รวม
1. รถตูป้ รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (6 – 7 ท่าน / ตู)้
2. ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท
6. มัคคุเทศก์ท่เี ข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ตั๋วชัน้ ทัศนาจร โดยสายการบิน Thai Smile กรุงเทพฯ–เชียงราย–กรุงเทพฯ
- นา้ หนักกระเป๋ าโหลดได้ 20 กิโลกรัม / ท่าน และถือขึน้ เครื่องได้ 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
สิ่งอานวยความสะดวกในรถ
สเปรย์แอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย
ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด
เงื่อนไขการจอง
ยืนยันการเดินทางพร้อมชาระค่าบริการ
เข้าบัญชี บริษัท ชัยทัวร์ 1984 จากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนจันทน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 031-401-413-1
เมื่อโอนแล้วกรุณา ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour
การยกเลิก 1. ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 10 วัน หักค่าบริการ 50 %
2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 %
ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997
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

