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1) วันแรกของการเดนิทาง        กรุงเทพฯ – เชียงราย 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

 

 06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2  ประตู 12 
                                 (กรณุาน าบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย)  

08.20 น.    เดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย  โดย สายการบินไลอ้อนแอร์ SL 532  
09.45 น. ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย เปลี่ยนพาหนะเปน็รถตู้ปรับอากาศ 
น าชม วัดพระแก้ว เป็นสถานทีพ่บพระแก้วมรกต และเปน็ที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นเวลาถึง 45 ปี แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่า  
วัดป่าเยี้ย ด้านหลังพระอุโบสถมีเจดีย์อยู่องค์หนึ่งซึ่งได้พังลงมาแล้วได้พบพระพุทธรูปลงรักปิดทององค์หนึ่งตกลงมาจาก 
เจดีย์จึงได้อัญเชิญไปไว้วิหารหลวงได้ 2 เดือน ต่อมาปูนกระเทาะออกจึงเห็นเป็นแก้วสีเขียวทั้งองค์ หลังจากนั้นวัดนี้จึงเรียก 
สืบต่อกันมาว่า วัดพระแก้ว ปัจจุบันเจดีย์องค์ดังกล่าวได้รับการบูรณะใหม่เป็นเจดีย์หุ้มทองจงัโก๋เหลืองอร่ามทั้งองค์ 
อาหารกลางวันที่ .... 
หลังอาหารน าชม ศาลารอยพระบาท รัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่บนยอดดอยโหยดภายในค่ายทหารเม็งรายมหาราช ศาลาแห่งนี้ได้เก็บ 
รักษารอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เม่ือคราวเสด็จมา 
เยี่ยมราษฎรที่จังหวัดเชียงรายเม่ือปี พ.ศ. 2525 เป็นช่วงที่เผชญิกับการคุกคามจากคอมมิวนิสต์ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่ 
ทหารและประชาชน  
ที่พัก Manonee Resort  / เทียบเท่า 
อาหารค่ า ..... 
 

     เชียงรายจดัเต็ม   

WAT RONG KHUN LIGHT FEST 

ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

วันเดินทาง :  4-7  /  11-14  /  18-21  ธันวาคม 2562 
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หลังอาหารน าท่านชมงาน WAT RONG KHUN LIGHT FEST ครั้งแรกของการเปิดวัดร่องขุ่นในยามค่ าคืน โดยจับมือกับ 
INDEX CREATIVE VILLAGE บริษัทอีเว้นท์อันดับ 7 ของโลกหนึ่งเดียวของประเทศไทย ดว้ยทุนสร้างกว่า 100 ล้านบาท ถือ
เป็นงานแรกและระดับเวิลด์คลาสที่ใช้เลเซอร์มากกว่า 100 ตวั และเทคนิค 3D MAPPING บนวัดร่องขุ่น ภายใต้คอนเซปต์  
“THE ILLUMINATION OF WHITE TEMPLE”   
 

 2)  วันที่สองของการเดินทาง    วนอุทยานถ  าหลวง - ขุนน  านางนอน 
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเนินเขา มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่น 
ภายในวัดคือ พบโชคธรรมเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น ศิลปะจีนผสมล้านนาภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจาก
ไม้จันหอม และอีกหนึ่งไฮไลทข์องทางวัดคือ องค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงประมาณ 79 เมตร 
เทียบเท่ากับตึกสูง 25-26 ชัน้ ซึ่งภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมสามารถขึ้นไปเพื่อชมวิววัดห้วยปลากั้งจากมุมสูงได้ด้วย จึงเป็น
อีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาด 
อาหารกลางวันที่ ….ร้านจันกะผัก 
เดินทางสู่ วนอุทยานถ้ าหลวง – ขุนน้ านางนอน ตั้งอยู่ในเขตของต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จากการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ทีมหมูป่าอคาเดมีที่ผ่านมาท าให้วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอนเป็นที่รูจ้ักของคนทั่วโลก และกลายเป็นสถานที่ท่องเทีย่ว
ซึ่งจะต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่ง ชม สระมรกต บึงน้ าขนาดใหญ่สวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติ  จากนั้นไปชมพื้นที่บริเวณปาก
ถ้ าหลวง สักการะสิ่งศักดิ์ตามอัธยาศัย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั รูปปัน้หุ่นจ่าแซม วีรบุรุษแหง่ถ้ าหลวงและภาพความประทับใจ
การช่วยเหลือ 13 หมูป่าผ่านภาพวาดฝีมือศิลปินที่ร่วมแรงร่วมใจถ่ายทอดให้ชาวโลกได้ชม ส าหรับด้านในถ้ ายังไม่เปิดให้เข้า
ชมนะคะ แต่ก็มีถ้ าเล็กในบริเวณใกล้เคียงที่พอจะเดินเข้าชมได้ จากนั้นไปดอยผาฮี้ จิบกาแฟชมวิวภูเขาและผืนป่าที่สวยงาม 
ที่พัก ดอยตุงลอดจ์ รีสอรท์  
อาหารค่ าที่ …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) วันที่สามของการเดินทาง                ดอยตุง – ไร่ฉุยฟง  

 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง ชม พระต าหนักดอยตุง และ สวนแม่ฟ้าหลวง (ส าหรับท่านชื่นชอบความตื่นเต้นสามารถ
เดินชมต้นไม้ใหญไ่ด้จาก Tree Top มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่าน 140 บาท สามารถซื้อบัตรได้เองตามรอบเวลาที่ก าหนดไว้) 
อาหารกลางวันที่ ….. 
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หลังอาหารน าท่านชม ไร่ฉุยฟง จิบชาพร้อมชมความสวยงามของไร่ชาปลูกบนเนินเขาสวยงามกว้างไกลสุดสายตา จากนั้น 
เดินทางเข้าสู่อ าเภอเมืองเชียงราย น าชม พิพิธภัณฑบ์้านด า เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชน ีศิลปินแห่งชาติ 
ที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรมและประติมากรรม ซึ่งท่านได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมายทั้งงานภาพเขียนและประติมากรรม 
ลักษณะของบ้านด าจะเป็นกลุม่บ้านไม้ศิลปะแบบล้านนา บ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีด า ซึ่งเป็นที่มาของค าว่า “ บ้านด า”  
จากนั้นชม วัดร่องเสือเต้น ความสวยงามที่ว่านั้นอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต ์ จากฝีมือการ
รังสรรค์ของ นายพทุธา  กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  
และเคยเข้าไปท างานที่วัดร่องขุ่น สล่านกได้เรียนรู้จากอาจารย์ แต่ศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยนั้นจะใช้โทนสีขาว และมีการ
ใช้กระจกประดับตกแต่ง ส่วนสล่านกดัดแปลงมาเป็นการใช้สนี้ าเงินฟ้าแทนเพื่อให้เป็นเอกลกัษณ์โดยเฉพาะ  
ที่พัก  โรงแรมแกรนด์วิสต้า 
อาหารค่ าที่ …….. 
หลังอาหารชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของฝากที่ ตลาดไนท์พลาซ่า และชิมขนมหวาน บวัลอยป้าอ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4) วันที่สี่ของการเดินทาง          เชียงราย – กรุงเทพฯ 

 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม ศูนย์วิปัสสนาไร่เชญิตะวัน ของ พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) พระนักคิด นักเขียน นักเทศน์และพัฒนา
สังคมเป็นที่รู้จักกนัทั่วไป จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวธรรมะซึ่งเม่ือมาเที่ยวเชียงรายควรหาโอกาสแวะไปชมเนื่องด้วยเป็นอีก
หนึ่งสถานทีท่ี่มีทัศนียภาพสวยงามและบรรยากาศดีเป็นธรรมชาติ สิ่งต่างๆที่สร้างขึ้นล้วนแล้วแต่มีคติธรรมแฝงอยู่ เช่น เสา
ตุง 3 เสา หมายถึง ศลี สมาธิ และปัญญา ส่วนตุงแต่ละเสามี 4 ผืนกห็มายถึง อริยสัจ 4 เป็นต้น เดินชมบรรยากาศโดยรอบ
และท าบุญตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ไร่บุญรอด อีกหนึ่งความสวยงามจากธรรมชาติที่ถูกสรรค์สร้างจากความ
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พยายามของคนกลุ่มหนึ่ง ที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย กับพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ ภายในไร่
มีบริการนั่งรถรางชมพื้นที่โดยรอบซึ่งจะมี ไรช่า สวนสัตว์ สวนดอกไม้ จุดชมวิว ร้านอาหาร กิจกรรมแอดเวนเจอร์ฯลฯ 
อาหารกลางวันที่ ..... 
หลังอาหารน าท่าน สักการะเสาหลักเมืองเชียงราย ตั้งอยู่ภายใน วัดกลางเวียง ชื่อเดิมที่ชาวบ้านเรียกกันคือ วัดจั๋นตะโลก 
หรือ วัดจันทน์โลก เพราะในวัดเคยมีต้นจันทน์แดงขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นไม้มงคลใช้บูชาพระตามธรรมเนียมโบราณ สักการะ
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย เลือกซื้อของฝากที่ ร้านหมูยอสุจิน  และไปชม ขัวศิลปะ เนื่องด้วยเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีศิลปะ
หลากหลายสาขา ขัวศิลปะจงึเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปต์่างๆ ซึ่งจะจัดหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปีท่านจึงสามารถมา
เยี่ยมชมได้ทุกครั้งที่เดินทางมาเที่ยวเชียงราย  
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย ตรวจเช็คสัมภาระก่อนเช็คอิน 
อาหารค่ าที่ สนามบิน 
19.40 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ SL 545 
21.05 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ รอรับสัมภาระ ตรวจเชค็ให้ครบถ้วนถูกต้อง  
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสมขึ้นกับสภาพอากาศโดยเน้นถึง 
  ความปลอดภัยของสมาชิก    
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อัตราค่าบริการ (สมาชิก 6-7 ท่าน / 1 ตู้)  
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  22,200.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  17,700.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม   3,600.- บาท 

 

อัตรานี รวม  1.  ตั๋วสายการบินไลอ้อนแอรไ์ป – กลับ กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – เชียงราย  
    - น้ าหนักกระเป๋าโหลดได้ 20 กโิลกรัม / ท่าน และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม / ท่าน 
    - กรณีออกตั๋วเองลดค่าบริการ 5,000 บาท  

2.  รถตูป้รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (6  - 7 ท่าน / ตู้) 
    3.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
    4.  อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
    5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
    6.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
               -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  

    7.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
    8.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %      

อัตรานี ไม่รวม 
 

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

เงื่อนไขการจอง  ยืนยันการจอง  ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 

   ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง  

การยกเลิก    1. ยกเลิกการเดินทาง หลังช าระมัดจ า คิดค่าบริการตามจริง 

     2. ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน หักค่าบริการ 50 % 

    3. ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 7 วัน หักค่าบริการ 100 % 

ช าระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    
บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด  เลขที่ :  010 – 1 – 30348 – 3 

ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ ส่งแฟ็กมาที่ 0 2211 0119 

 
 

          ติดต่อ  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ตอ่  115 - 119                 

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

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

