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1.วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563        กรุงเทพฯ - เชียงราย - ดอยวาวี 

 
 
 
 
 
 
 

  
05.30 น. สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

    (กรุณาน าบตัรประชาชนตดิตวัไปดว้ย) เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.50 น.    เดินทางสูจ่งัหวดัเชียงรายโดย สายการบินไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบินที่ SL 532 
08.15 น. ถึงสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง แวะทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศสู ่อ าเภอแม่สรวย 
หลายท่านอาจจะยงัไม่รูว่้าที่จงัหวดัเชียงรายก็ยงัมีวดัอีกแห่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่แพก้นั  ซึ่งหากไดม้ีโอกาสมายงัเชียงรายแลว้ 

 ตอ้งแวะไปสกัการะและเยี่ยมชมสกัครัง้ ที่ “วัดแสงแก้วโพธญิาณ” เป็นวดัที่ขึน้ชื่ออีกวดัหนึ่ง เรียกไดว่้ามีความสวยงามตระการตา  
 ไม่เหมือนกบัวดัที่อื่นอย่างแน่นอน เพราะเป็นประติมากรรม พทุธศิลป์ และศิลปะ ที่ออกแบบโดย พระครูบาอรยิชาติ อรยิจติฺโต 

โดยทางวดัไดเ้นรมิตรูปป้ันจ าลองขนาดใหญ่ยกัษท์ี่อยู่ในวรรณคดีไทย, ศาสนา อยู่ทั่วทัง้บรเิวณของวดั เมื่อเขา้ไปแลว้จะเห็นรูปเหมือ 
นแทนพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์และยงัมีรูปป้ันของยกัษท์ี่สวมรองเทา้คอนเวิรส์ และรองเทา้แตะสีฟ้า ไม่เหมือนกบัที่ใด นอกจากนีย้งัมี 
รูปป้ันประติมากรรมอีกมากมายที่สวยงามไม่แพก้นั จดุเด่นที่สดุของวดัคือรูปหลอ่โลหะทองค าของครูบาศรีวิชยัองคใ์หญ่ที่สดุในโลก  

 

เส้นทางสายชา กาแฟ 

                    
        

 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

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

ดอยช้าง ดอยวาวี ดอยแม่สลอง 

เดินทาง : อาทิตย์ที่ 27 - อังคารที่ 29 กันยายน 2563  
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จากนัน้เราจะพาทุกท่านขึน้ดอยชา้งกนั ดอยชา้ง เป็นยอดดอยสงูในเทือก ดอยวาวี เป็นแหลง่ตน้น า้แม่กรณ ์มีชาวเขาเผ่า
ต่างๆ มาอาศยัอยู่ ชื่อ "บา้นดอยชา้ง" ตัง้ขึน้ตามลกัษณะของภเูขาที่มีรูปรา่งเหมือนชา้งแม่ลกูสองเชือก หนัหนา้ไปทาง ทิศ
เหนือ  สามารถมองเห็น ไดช้ัดเจนที่บริเวณโรงเรียนบา้นดอยช้าง อากาศเย็นสบายตลอดปี  อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศา
เซลเซียส ดอยชา้งมีชื่อเสียงในเรื่องของเป็นแหลง่ปลกูกาแฟที่ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งในประเทศไทย  

อาหารกลางวนัที่รา้นอาหารดอยชา้ง รีสอรท์ 

หลงัอาหาร พาทุกท่านชม ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง เชียงราย (ดอยช้าง) ที่ดอยชา้งสมยัก่อนนัน้ถือเป็น
พืน้ที่หนึ่ง ที่เต็มไปดว้ยยาเสพติดชาวเขาที่อยู่ที่นี่ (ชาวอาข่าและชาวลีซู) นิยมปลูกฝ่ิน และท าไร่เลื่อนลอย  ท าใหพ้ืน้ที่
บริเวณนีถื้อว่าเป็นพืน้ที่สีแดง ชาวเขาที่นี่ก็อยู่อย่างหลบๆซ่อนๆ เพราะปลกูฝ่ินซึ่งผิดกฎหมาย จนในหลวงรชักาลที่ 9 ได้
พระราชทานตน้กลา้กาแฟพนัธุอ์าราบิกา้มาใหช้าวเขาที่นี่ ปัจจุบนันี ้ฝ่ินไดห้ายไปจาก ดอยชา้ง และกลายเป็นถิ่นกาแฟที่
ดีที่สดุของประเทศไทย ดว้ยพืน้ที่ที่สงูก าลงัดีส  าหรบัการปลกูกาแฟพนัธุอ์าราบิกา้จึงท าใหก้าแฟที่ผลิตจากดอยชา้งมีความ
หอมหวนชวนชิมนั่นเอง จิบกาแฟกนัซกันิด ขบัรถเลยไปอีก 1 กม.ก็เจอกบัจดุเที่ยวหลกัของดอยชา้ง นั่นคือ พุทธอุทยาน 
ซึ่งจรงิๆสามารถเดินมาจากศนูยฯ์ ก็ไดเ้พราะทางเดินจรงิๆเป็นวงกลม (เดินรวมซกั 3-4 กม.) พทุธอทุยาน เป็นที่ตัง้ของบ่อ
น า้ศกัด์ิสิทธิ์ของประเทศไทย ระหว่างทางเดินในป่าจะมีป้ายใหข้อ้คิดเก่ียวกับด าเนินชีวิตมากมาย มาเดินที่นี่จะรูส้ึกสงบ
เป็นอย่างมาก เสียงลมหวีดหวิวพดัผ่านป่าไผ่ เป็นเสียงที่ฟังแลว้ไพเราะเสนาะหดูีทีเดียว  
เสร็จสิน้ภาระกิจเดินทางสู่ดอยวาวี หมู่บา้นนีแ้ต่เดิมชื่อ แฮว๊ะวี ้เป็นภาษาลาหู่ ซึ่งเป็นเผ่าเจา้ถิ่น อาศัยอยู่ตามยอดเขา
บริเวณนี ้ต่อมาเพีย้นเป็นวะวี และปัจจุบนันีเ้พีย้นมาเป็นหมู่บา้นวาวี นบัว่าเป็นแหล่งปลกูชาใหญ่ของเชียงรายมีชาวจีน
ฮ่ออพยพอาศยัอยู่มากกว่า 80% ของชาวบา้นในละแวกนี ้
ที่พกั    เลาลีฮิลลร์ีสอรท์ รีสอรต์ขนาดเล็กตัง้อยู่บนดอยวาวี 

อาหารค ่าที่รา้นโรงเตีย๊มเลาลี อรอ่ยกบัอาหารจีนยนูนานแบบตน้ฉบบัแท้ๆ  
 

  
 
 
 
 
 
 

 

2. จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563                 ดอยวาวี - ท่าตอน - ดอยแม่สลอง 
 

04.30 น. ตื่นมาลา้งหนา้ แปรงฟันกนัก่อน เพราะเราจะพาทกุท่านขึน้ ยอดดอยกาดผ ีถา้อากาศดีอ านวย จะพบ
กบัทะเลหมอก 360 องศากนัเลยทีเดียว หลงัตะวนัโผลจ่นอากาศเริ่มรอ้น ก็กลบัสูท่ี่พกัท าภาระกิจส่วนตวัและทานอาหาร
เชา้ไดต้ามอธัยาศยั 

อาหารเชา้ที่รีสอรท์ 
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หลงัจากละเลียดกบัไรช่าที่อยูบ่รเิวณที่พกัจนพอใจ บอกลาดอยวาวี มุ่งหนา้สู่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหมซ่กัเล็กนอ้ย พาทกุท่าน
ชม สวนส้มธนาธร ท่าตอน ในสถานที่ที่เป็นเนินเตีย้ ๆ แวดลอ้มดว้ยทิวทศันท์ี่สวยงาม เม่ือมองจากศาลาชมวิวจะสามารถ
มองเห็นสายน า้กก ที่ลดัเลาะพืน้ที่ราบลุม่ ซึ่งเหมาะแก่การชมวิวและเก็บภาพประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง สวนท่าตอนที่เนือ้ที่
ทัง้หมดประมาณ 450 ไร ่เพราะปลกูสม้ 2 สายพนัธ ์ไดแ้ก่สม้สายน า้ผึง้และโอเชี่ยนฮนันี่ไรเ้มล็ด 

อาหารกลางวนัที่รา้นอาหาร 

เดินทางกนัต่อสู ่ดอยแม่สลอง สถานที่ปลกูชาขึน้ชื่อของจงัหวดัเชียงราย น าทกุท่านชม ไร่ชา101 ซึ่งถา้หากใครเดินทาง
ขึน้ดอยแม่สลอง ต้องผ่านที่นี ้แน่นอน ไร่ชา 101 เป็นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกบนดอยแม่สลองที่ เปิดให้
นกัท่องเที่ยวเขา้ไปเยี่ยมชมไร่ ถ่ายภาพกันเป็นที่ระลกึได ้นอกจากจะไดช้มความสวยงามของไร่ชาทีเรียงกันเป็นขัน้บนัได
แลว้ ยงัไดส้มัผสักับวิถีความเป็นมาของชาที่แทจ้ริง นั่งจิบชากันใหส้บายอารมณ ์หรือท่านไดอ้ยากจะแปลงกายเป็นคน
เก็บชาถ่ายรูปก็ตามอธัยาศยัไดเ้ลยค่ะ 

ที่พกั    ดอกหมอก ดอกไม ้รีสอรท์ 

อาหารค ่าที่รีสอรท์ 

 

 

  

 

 
 

3. อังคารที่ 29 กันยายน 2563          ดอยแม่สลอง - เชียงราย -  กรุงเทพฯ           
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

ออกจากรีสอรท์สาย ๆ แวะแช่เทา้อุ่นๆที่ โป่งน ้าร้อนป่าตึง ตัง้อยู่ในพืน้ที่ อ.แม่จนั จ.เชียงราย การเกิดของโป่งน า้รอ้นเกิด
จากน า้ฝนที่ไหลซึมลงไปตามรอยเลื่อนและสมัผสักับหินอคันี ชนิดหินแกรนิตที่ยงัรอ้นอยู่ใตผ้ิวโลก จึงไดร้บัความรอ้นจน
ละลาย แรธ่าตตุ่างๆ จากหินปะปนกบัน า้ เม่ือไดร้บัความรอ้นเพิ่มสงูขึน้ความดนัจะเพิ่มขึน้จึงดนัใหน้ า้รอ้นไหลขึน้มาตาม
รอยแยก ปรากฏเป็นโป่งน า้รอ้น ภายในบรเิวณโป่งน า้รอ้นมีลานน า้พรุอ้นธรรมชาติ ซึ่งมีความสงูถึง 10 เมตร มีอาคารอาบ
น า้แร ่หอ้งวีไอพี บ่อแช่เทา้ มีปลาอยู่ในแหลง่น า้สามารถน าอาหาร หรือ ขนมปังมาใหป้ลาได ้จดุเด่นของโป่งน า้รอ้น คือ มี
อุณหภูมิของน า้ที่รอ้นเดือด สามารถน าไข่มาตม้ใหส้กุได ้อีกทัง้ยงัมีวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม และเชื่อกันว่าน า้พุรอ้นสามารถ
รกัษาโรคผิวหนงั ท าใหผ้ิวพรรณเปลง่ปลั่งและการไหลเวียนของเสน้เลือดดีขึน้ นอกจากนีย้งัมีการใหบ้รกิารนวดแผนไทย 
เหมาะส าหรบันกัท่องเที่ยวที่รกัสขุภาพตอ้งการผ่อนคลายอิรยิาบถและความเป็นสว่นตวั 

อาหารกลางวนัที่ 

เดินทางเขา้สู ่ อ.เมืองเชียงราย เปลี่ยนบรรยากาศลองไปขี่ชา้งกนัที่ บ้านกะเหร่ียงรวมมิตร ที่บา้นรวมมิตรแห่งนีมี้
ประชากรทัง้หมด 2,840 คน จ านวนครวัเรือน 1,549 ครวัเรอืนประกอบไปดว้ย ชนเผ่ากะเหรี่ย,อาข่า,ลาหู่,ลีซอ,มง้,ไทลือ้ 
ประวตัิ เป็นหมู่บา้นกะเหรี่ยงที่ไดร้บัการพฒันาคณุภาพโดยใชก้ารท่องเที่ยวจากองคก์รเอกชนและประสบความส าเรจ็จาก
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การน าชา้งมาเป็นพาหนะน าเที่ยวหมู่บา้นชาวเขา โดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศันป่์าเขาและความงดงามของ
ธรรมชาติที่ชวนประทบัใจ สบายตา นอกจากนัน้ยงัผ่านหมู่บา้นของชาวเขาเผ่าต่างๆ และจะไดเ้หน็ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒันธรรมของชนเผ่า ปลดปลอ่ยจิตใจไปกบับรรยากาศอนัสดชื่น จากนัน้พาแวะซือ้ของฝากไม่ว่าจะเป็นไสอ้ั่ว 
แหนม น า้พรกิหนุ่ม แคปหม ูขนกลบับา้นใหเ้ต็มที่ เสรจ็สิน้ภาระกิจ หาคาเฟ่ชิลๆ จบิชาเพื่อรอขึน้เครื่อง 
16.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เตรียมตวัเพื่อเดินทางกลบั 
17.20 น. เดินทางกลบัสู ่จ.กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบิน SL 539 
18.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ รบักระเป๋าเดินทางกลบับา้นดว้ยความสขุใจ    
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    
 

        

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ  
   

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ  15,100.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  14,100.- บาท (พกัเสรมิกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
@ พกัเด่ียว  เพิ่ม    1,400.- บาท 

 

*** รบั 6 ท่าน / 1 ตู ้เท่านัน้ *** (สงูสดุ 12 ท่าน) 
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อัตรานี้รวม 
 

   1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั สายการบินไทยไลออ้นแอร ์ชัน้ประหยดั 
2. รถตูป้รบัอากาศ D4D ท่องเที่ยวตามรายการ 
3. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
4. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่ม 
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ  
6. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
 -  วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ  500,000  บาท  
7. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์ 

 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
   2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
   3. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % 
 
 

เงื่อนไขการจอง   
  ยืนยนัการเดินทางพรอ้มช าระค่าบรกิารโดย โอนเขา้บญัชี   นายศภุชยั ตนัพนัธุ ์

ธ. กรุงศรีอยธุยา สาขา เซ็นทรลัพระราม 3  บ/ช ออมทรพัย ์เลขที่ 800-9-77446-9 
 

การยกเลิก        
  1. ยกเลิกการเดินทาง หลงัวันที ่1 กันยายน 2562 หกัค่าบรกิาร 50 % 
   2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัค่าบรกิาร 100 % 
 
 

 

ติดตอ่  :  065 635 1997 , 080 571 5551 

Line ID : @chaitour   E-mail : domestic@chaitour.co.th 
   

                              จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
. 

 www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

