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1)  เสาร์ที่ 30 พฤศจกิายน 2562                  กรุงเทพฯ – พะเยา 
 

06.00 น. พร้อมกนัที่  หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนองัรีดูนงัต์ 
❖ เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
❖ บริการอาหารเช้า  เคร่ืองดื่มชา - กาแฟและผลไม้   
❖ สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารกลางวนัที่  …..  
หลงัอาหารเดินทางสูจ่งัหวดัพะเยา 
ที่พกั โรงแรมกรีนฮิลล์ พะเยา  
อาหารค ่าที่ ร้านถ้วยก๋าไก่ 
หลงัอาหารเดินทาชมบรรยากาศถนนคนเดินริมกว๊านพะเยา 
 
 
 
 
  

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

 WAT RONG KHUN LIGHT FEST 

 
 

          เดินทาง : เสาร์ท่ี 30 พฤศจิกายน – พุธท่ี 4 ธนัวาคม 2562 (รถ)  
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2)  อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562                         พะเยา – เชียงราย 
 

06.00 น. อรุณสวสัด์ิ... น าท่านนัง่เรือเดินทางสู ่วัดติโลกอาราม พระอารามหลวงในรัชสมยัพระเจ้าติโลกราช 
กษัตริย์ล้านนาล าดบัที่ 9 แห่งราชวงศ์มงัราย สร้างขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2019 - 2029 ปัจจบุนัตวัวดัจมอยู่ใต้กว๊านพะเยา 
ยกเว้นสว่นยอดพระธาตทุี่โผลพ้่นน า้ขึน้มา สกัการะ พระพทุธรูปหินทรายหลวงพ่อศิลากว๊านพะเยา แล้วกลงัสูฝ่ั่งร่วม 
ท าบญุใสบ่าตรยามเช้าบริเวณริมกว๊านพะเยา  
อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านสกัการะ พระเจ้าล้านตือ้ ณ วดัศรีอโุมงค์ค า เป็นพระพทุธรูปที่มีความงดงามจนได้รับสมญานามให้เป็นอนัซีน 
พะเยา นอกจากนีย้งัมีองค์หลวงพ่อทนัใจให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรประดิษฐานในวิหารด้านหน้าของวดัอีกด้วย จากนัน้ 
เดินทางสูด่อยบษุราคมั เปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น(รถสองแถว) ขึน้ชมสถานที่ส าคญัๆ ซึง่ตัง้อยู่บนดอยสงูนี ้เร่ิมกนัที่ 
องค์เจดีย์พทุธคยา พระพทุธรูปปางลีลา เก๋งจีน เจ้าแม่กวนอิม และที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่คือ วดัอนาลโยทิพยาราม 
วดังามเมืองพะเยาบนดอยบษุราคมั สร้างโดยพระอาจารย์ไพบลูย์ สมุงัคโล ขณะนัน้ท่านอาศยัอยู่ที่วดัรัตนวนาราม ได้ 
เห็นเป็นแสงของทรายทองอยู่อีกฟากหนึ่งของกว๊านพะเยา และไหลลงสูเ่บือ้งลา่งซึง่ที่ตรงนัน้ก็คือที่ตัง้ของดอยบษุราคมั 
นัน่เอง หลงัจากนัน้ท่านได้สร้างเป็นที่พกัปฏิบตัิธรรม และสร้างสิ่งต่างๆเพิ่มขึน้นบัเป็นวดัส าคญัแห่งหนึ่ง 
อาหารกลางวนัที่ .....พะเยา 
น าท่านชม วดัศรีโคมค า กราบสกัการะพระพทุธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สดุในล้านนา  และชมงานจิตรกรรมฝาผนงั 
ภายในพระอโุบสถริมกว๊านพะเยาที่มีลวดลายงดงามวิจิตรฝีมือการวาดโดยอาจารย์องัคาร กลัยณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ 
ด้านกวีนิพนธ์  สมควรแก่เวลาเดินทางสูจ่งัหวดัเชียงราย 
ที่พกั โรงแรมแกรนด์วิสต้า   
อาหารค ่าที่......เชียงราย  
หลงัอาหารน าท่านชมงาน WAT RONG KHUN LIGHT FEST ครัง้แรกของการเปิดวดัร่องขุ่นในยามค ่าคืน โดยจบัมือกบั 
INDEX CREATIVE VILLAGE บริษัทอีเว้นท์อนัดบั 7 ของโลกหนึ่งเดียวของประเทศไทย ด้วยทนุสร้างกว่า 100 ล้านบาท 
ถือเป็นงานแรกและระดบัเวิลด์คลาสที่ใช้เลเซอร์มากกว่า 100 ตวั และเทคนิค 3D MAPPING บนวดัร่องขุ่น ภายใต้คอน-
เซปต์  “THE ILLUMINATION OF WHITE TEMPLE”   
 

3) จันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562         เชียงราย เชียงแสน  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าชม วดัห้วยปลากัง้ เป็นอีกวดัหนึ่งของจงัหวดัเชียงรายที่สวยงามตัง้อยู่บนเนินเขา มีวิวทิวทศัน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่น 
ภายในวดัคือ พบโชคธรรมเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่สงูถึง 9 ชัน้ ศิลปะจีนผสมล้านนาภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแกะสลกั
จากไม้จนัหอม และอีกหนึ่งไฮไลท์ของวดัคือ องค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ความสงูประมาณ 79 เมตร 
เทียบเท่ากบัตกึสงู 25-26 ชัน้ ซึง่ภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมสามารถขึน้ไปเพื่อชมวิววดัห้วยปลากัง้จากมมุสงูได้ด้วย จึงเป็น
อีกจดุหนึ่งที่ห้ามพลาด 
อาหารกลางวนัที่ ….ร้านจนักะผกั หลงัอาหารนัง่รถรางชมสวนซึง่มีการปลกูพืชต่างๆแบบปลอดสาร 
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หลงัอาหารน าท่านช้อปปิง้ที่ ตลาดแม่สาย ก่อนเดินทางสูอ่ าเภอเชียงแสนชม อทุยานสามเหลี่ยมทองค า พืน้ที่รอยต่อ
ระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จงัหวดัเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (ท่าขีเ้หล็ก, รัฐฉาน) มีลกัษณะ
เป็นพืน้ทีส่ามเหลี่ยมบรรจบกนั โดยมีแม่น า้โขงตดัผ่านชายแดนไทยและลาว นบัเป็นพืน้ที่เศรษฐกิจที่ส าคญัแห่งหนึ่งของ
ภมูิภาคเลยทีเดียว 
ที่พกั ...... 
อาหารค ่าที่ ...... 

 
 
 
 
 
 
 
 

4) อังคารที่ 3 ธันวาคม 2562                        เชียงแสน พิษณุโลก     
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
ออกเดินทางสูจ่งัหวดัพะเยา แวะซือ้ของฝากตามความเหมาะสม 
อาหารกลางวนัที่...  
หลงัอาหารเดินทางสูอ่ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดิตถ์ ชม ไร่องุ่นคานาอนั เป็นไร่องุ่นที่บรรยากาศดี สถาปัตยกรรมโดดเด่น
อาคารคานาอนัสไตล์ทศัคานีของอิตาลี สีสนัสดใส สวยงาม ภายในอาคารจะมีมมุน่ารักให้ถ่ายรูปหลายมมุ มีบนัไดวนขึน้
ไปดาดฟ้าเพื่อชมทศันียภาพโดยรอบพืน้ที่ พกัผ่อนช้อปสินค้าตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาเดินทางสูจ่งัหวดัพิษณโุลก 
อาหารค ่าที่… 
ที่พกั …..พิษณโุลก 

 

5) พุธที่ 4 ธันวาคม 2562                          พิษณุโลก – กรุงเทพฯ 
 

06.00 น.  เชิญชวนสมาชิกใสบ่าตรตอนเช้าตามอธัยาศยั 
อาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. นัง่รถรางชมสถานทีส่ าคญัของอ าเภอเมืองพิษณุโลก สกัการะพระพทุธชินราช และเลือกซือ้ของฝาก 
จากนัน้เดินทางสูจ่งัหวดันครสวรรค์ 
อาหารกลางวนัที่ ....... 
เลือกซือ้ของฝาก จากนัน้เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
18.30 น. ถึง กรุงเทพมหานคร  โดยสวสัดิภาพ   รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  15,900.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  11,900.- บาท (พกัเสริมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พกัเด่ียว  เพิ่ม   4,000.- บาท 

อัตรานี้รวม 
 

   1. รถโค้ชปรับอากาศ รถท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ 
   2. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
   3. อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
   4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
   5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ  500,000  บาท  
   6. มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์ 
   7. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 
 

เงื่อนไขการจอง   
  ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง หลงัวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 หกัค่าบริการ 30 % 

   2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัค่าบริการ 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   
   

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

