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1) เสาร์ที่ 16 กุมภาพนัธ ์2562                               กรุงเทพฯ – แพร่ 

 
 
 
 
 
  

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที ่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต ์
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์  
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง 
อาหารกลางวันที่ ....พิษณุโลก 
หลังอาหารเดินทางสู่จังหวัดแพร่ น าท่านชม กาดกองเก่า ตลาดนัดถนนคนเดินแนวช้อป ชิม ชิลล์ ของเมืองแพร่ ที่นอกจาก 
จะได้สัมผัสกับบรรยากาศความเป็นตลาดแบบพื้นบ้านแล้ว ยังเป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมเมืองพื้นที่ถูกถ่ายทอดผ่านสินค้า 
ต่างๆ ของชาวบ้าน เช่น เสื้อผ้า อาหาร และภาพวาด ที่ถูกน ามาขายแบบเป็นกันเอง 

 อาหารค่ า .......... 
ที่พัก ... 

 

          เวียนเทียนกลางน ้า กว๊านพะเยา 

ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ้ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

            วันเดินทาง : เสาร์ที่ 16 – พุธที่ 20 กุมภาพันธ ์2562 
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 2)  อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์  2562                 แพร่ – พะเยา  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารขอโรงแรม 
เดินทางสู่อ าเภอสอง น าชม อุทยานลิลิตพระลอ เป็นอนุสรณ์สถานพระลอพระเพื่อนพระแพง จากเรื่องเล่าขานมาเป็น
วรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ และมีการค้นพบหลักฐานที่เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเมืองมาก่อน ภายในอุทยานมีสถานที่น่าสนใจ 
ได้แก่ อนุสาวรีย์พระลอ พระเพือ่น พระแพง  ถ้ าปู่เจ้าสมิงพราย ฯลฯ  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่จังหวัดพะเยา 
อาหารกลางวันที่ ..... 
น าชม วัดอนาลโยทิพยาราม  วัดงามเมืองพะเยาบนดอยบุษราคัม สร้างโดยพระอาจารย์ไพบูลย์ สุมังคโล ขณะนั้นท่าน 
อาศัยอยู่ที่วัดรัตนวนาราม ได้เห็นเป็นแสงของทรายทองอยู่อีกฟากหนึ่งของกว๊านพะเยาและไหลลงสู่เบื้องล่างซึ่งเป็นที่ตั้ง 
ของดอยบุษราคัมนั่นเอง หลังจากนั้นท่านได้สร้างเป็น     ที่พักปฏิบัติธรรม และสร้างสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้น นับเป็นวัดส าคัญแห่ง 
หนึ่งที่ควรไปกราบนมัสการ 
อาหารค่ าที่ …. 
ที่พัก.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562                โบราณสถานเวียงลอ 

 

06.00 น. อรุณสวัสดิ์... เชิญชวนทุกท่านร่วมตักบาตรริมกว๊าน 
อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
ชม วัดศรีอุโมงค์ค า สักการะพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองซึ่งชาวพะเยาเรียกกันว่า พระเจ้าล้านตื้อ แตม่ีชื่ออย่างเป็นทางการคือ 
หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์ เป็นพระพทุธรปูปางมารวิชัย วัสดุเนื้อทองส าริดลักษณะงดงามมากและมีเอกลักษณ์ศิลปะของ
ภูกามยาวโดยเฉพาะ จากนั้นชม วัดศรีโคมค า กราบสักการะพระพทุธรูปศลิปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา  และชม
งานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถริมกว๊านพะเยา ที่มีลวดลายงดงามวิจิตรฝีมือการวาดโดยอาจารย์อังคาร กัลยณพงศ์ 
ศิลปินแห่งชาติด้านกวีนิพนธ ์  
อาหารกลางวันที่ … 
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หลังอาหารเดินทางสู่อ าเภอจุลชม โบราณสถานเวียงลอ เปน็เมืองโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากหลักฐานที่พบซึ่งมีทั้ง
ชั้นดินที่มีลักษณะเป็นก าแพงเมือง  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ อาทิ ภาชนะดินเผา ก าไลส าริด เครื่องมือเหล็ก โครงกระดูก
มนุษย์ ฯลฯ น าท่านนั่งรถมอเตอร์พวงข้าง หรือปั่นจักรยาน ชม สถานทีส่ าคัญโดยรอบ และรวมถึงบ้านเรือน วิถีชีวิตของ
ชุมชน การประกอบอาชีพต่างๆและอุดหนุนสินค้าของชุมชนกันด้วยนะคะ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่อ าเภอเมืองพะเยา 
ชมบรรยากาศริมกว๊านพะเยาซึ่งปัจจุบันจัดท าเป็นสะพานสามารถเดินไปถ่ายรูปได้แบบใกลช้ิด แต่จะมีการจ ากัดจ านวนเพือ่
ความปลอดภัย และ น าท่านเวียนเทียนกลางน้ ากว๊านพะเยาประเพณีหนึ่งเดียวของจังหวัดซึ่งจะจัดขึ้นในวันส าคัญๆเท่านัน้  
ณ วัดติโลกอาราม พระอารามหลวงในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ล้านนาล าดับที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย สร้างขึน้
ระหว่างปี พ.ศ. 2019 - 2029 ปัจจบุันตัววัดจมอยู่ใต้กว๊านพะเยายกเว้นส่วนยอดพระธาตุที่โผล่พ้นน้ าขึ้นมา สักการะ 
พระพุทธรูปหนิทรายหลวงพ่อศิลากว๊านพะเยาแล้วกลังสู่ฝั่ง 
อาหารค่ า …. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4) อังคารที่  19 กุมภาพันธ์  2562      แพร่ – อุตรดิตถ์  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่จังหวัดแพร่ สักการะ พระธาตุช่อแฮ  เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดของท่านที่เกิดปีขาลตามคติความเชื่อแบบล้านนา
และยังเป็นวัดศักด์ิสิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ อีกด้วย ท าบุญเนื่องในวันมาฆบูชาตามอัธยาศัย  
จากนั้นเดินทางสู่บ้านทุ่งโฮ้ง ชมและเลือกซื้อสินค้าผ้าพื้นเมือง ผ้าหม้อฮ่อม ฯลฯ 
อาหารกลางวันที่ … 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
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เดินทางสู่อ าเภอลอง น าชม วัดพระธาตุศรีดอนค า หรือทีช่าวบ้านเรียกว่า วัดห้วยอ้อ เป็นพระธาตุเก่าแก่ของเมืองลอง 
ภายในบรรจพุระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1078 เม่ือครั้งที่พระนางจามเทวีเสด็จจาก
เมืองละโว้ไปเมืองหริภุญชัยพระธาตุแห่งนี้ได้รับการบูรณะหลายครั้ง นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปศิลปะพม่าท าจากไม้เรียกว่า 
พระเจ้าพร้าโต้ อีกด้วย และชม ระฆังลูกระเบิด ซึ่งเป็นที่มาของต านานเมืองแพร่แห่ระเบิด   
ชม พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ ก่อต้ังขึ้นโดย อาจารย์โกมล พานิชพันธ์ นักสะสมผ้าโบราณชาวอ าเภอลอง ซึ่งที่นี่จัดแสดงผา้
โบราณ อายุกว่า 200 ปี ของชาวล้านนา บอกเล่าเรื่องราวภูมิปัญญาชาวบ้านรูปแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
ไทยญวน และเป็นแหล่งรวมผา้ซิ่นตีนจกอายุเก่าแก ่สมควรแก่เวลาเดินทางสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
อาหารค่ าที่ ... 
ที่พัก โรงแรมสีหราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5)  พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562      อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ 

 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่จังหวัดอุตรดิตถ์แวะซื้อของฝากที่บ้านเทียนหอม  
อาหารกลางวันที่ …นครสวรรค์ 
หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากที่ร้านน้องเปิ้ล   
19.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
 
 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ  
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@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  14,800.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  11,100.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม   2,950.- บาท 

 

อัตรานี รวม 
 

   1.  รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
   2.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3.  อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  
            -  ผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 

   7.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
   8.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี ไม่รวม 
 

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

เงื่อนไขการจอง   
  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลงัวันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2562 หักค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวันเดินทาง 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

