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01. วนัแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – เชียงราย – ดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง 

 

07.00 น.  สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ ทางเขา้ประต ู2 (Row B ) 
(กรุณาน าบตัรประชาชนติดตวัไปดว้ย)  
08.30 น.  เดินทางสูจั่งหวัดเชียงราย โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน  WE 130  (1.25 ชม.) 
09.55 น.  ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย น าท่านขึน้รถตูป้รบัอากาศ 
เดินทางสู ่ดอยตงุ แวะรบัประทานอาหารกลางวนัที่ ปณุยมนัตรา รีสอรท์ (42 กม. / 45 นาที) 
อาหารกลางวนัที่.. 
 
 
 

บริษัท ชยัทัวร์ จำกัด 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

เดินทาง : เสารท่ี์ 13 – องัคารท่ี 16 กมุภาพนัธ ์2564 
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หลงัอาหาร น าท่านสกัการะ พระธาตุดอยตุง เขา้ชม ต าหนักดอยตุง ก่อตัง้ขึน้จากพระราชด ารขิองสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า โดยมีพระราชกระแสรบัสั่งว่า หลงัพระชนมาย ุ90 พรรษา จะไม่เสด็จไปประทบัที่ประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนดอ์ีก ส  านกังานราชเลขานุการในพระองคจ์ึงไดเ้ลือกดอยตงุ ซึ่งมีทิวทศันส์วยงาม ประกอบกับพระองคท์รง
พอพระราชหฤทยักบัดอยตงุเป็นทนุเดิมอยู่แลว้ จึงมีพระราชด ารใิหส้รา้งบา้นที่ดอยตงุ  น าชมทุ่งดอกไมส้ีสนัสดใส ที่ สวน
แม่ฟ้าหลวง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวในหบุเขา สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2535  เดิมมีพืน้ที่ 12 ไร ่มีการปลกูดอกไมห้มนุเวียน
สลบัใหอ้อกดอกไม่ซ า้กนัตลอดสามฤด ูลอ้มรอบประติมากรรมชื่อ “ความต่อเนื่อง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตวักลางสวน และยงั
มีการตกแต่งสวนหินประดบัดว้ยหินภเูขากลมเกลีย้งขนาดใหญ่ สวนน า้อดุมดว้ยไมน้ า้พนัธุต์่างๆ  
จากนัน้ เดินทางไปชม ไร่ชาฉุยฟง (24 กม. / 35 นาที) จิบกาแฟพรอ้มชมความสวยงามของไร่ชาที่ปลกูเป็นระเบียบบน
เนินเขาสวยงามกวา้งไกล สดุสายตา  
ที่พกั    Kataliya Mountain Resort & Spa (5*)  
อาหารค ่าที่รีสอรท์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 02. วนัท่ีสองของการเดินทาง  ดอยแม่สลอง - วดัร่องขุ่น - งานแสง สี เสียง ณ สิงคป์ารค์  

 

อาหารเชา้ที่รีสอรท์ 

ออกเดินทางสู ่ดอยแม่สลอง (36 กม. / 1 ชม.) ตัง้อยู่ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นที่อยู่อาศยัของชมุชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 
93  ที่ตั้งหลักแหล่งบนดอยแห่งนีม้านาน  และไดช้ื่อว่าหมู่บา้นสันติคีรี อยู่สูงจากระดับน า้ทะเลเฉลี่ย 1,200 เมตร มี
ทศันียภาพที่สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี รายไดห้ลกัมาจากการปลกูชาอู่หลง และเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส  าคญั   
น าท่านสกัการะพระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตัง้อยูบนยอดสูงสุดที่ระดับความสงู 1,500 เมตร              
สรา้งเสร็จเมื่อปี พ.ศ 2539  เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดียแ์บบลา้นนาประยุกต ์บนฐานสี่เหลี่ยมลดชัน้            
สงูประมาณ 30 เมตร ฐานกวา้งดา้นละ 15 เมตร ประดบักระเบือ้งสีเทา ใกลก้ับองคเ์จดียเ์ป็นวิหารแบบลา้นนาประยุกต์
เป็นที่ตัง้ของพระบรมธาต ุ  
จากนัน้น าท่านชม ดอกนางพญาเสือโคร่ง (ดอกซากุระไทย) ตามเสน้ทางเขา้สู่หมู่บา้นสนัติคีรี สวยสดงดงามมาก ตน้
นางพญา-เสือโคร่งบนดอยแม่สลอง ถูกน ามาปลูกไว้ในช่วงปี พ.ศ.2525  จะออกดอกประมาณปลายธันวาคม - 
กมุภาพนัธ ์ของทกุปี (หมายเหต ุการชมดอกนางพญาเสือโครง่ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
อาหารกลางวนัที่... 
เดินทางเขา้ตวัเมืองเชียงราย (66 กม. / 1.30 ชม.) 
เขา้ที่พกั The Riverie by KataThani (River view Room) (2 คืน) 
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15.00 น. น าชมความสวยงามของ วัดร่องขุ่น (15 กม. / 30 นาที) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นเอกลกัษณข์องจังหวัด
เชียงรายออกแบบและก่อสรา้งโดย อาจารยเ์ฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน ์ตัง้แต่ปี พ.ศ.2540 ถึงปัจจบุนั 
เดินทางสู่ ไร่บุญรอด น าชมอีกหนึ่งความสวยงามจากธรรมชาติที่ถูกสรรคส์รา้งจากความพยายามของคนกลุ่มหนึ่ง ที่นี่
ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย มีพืน้ที่กว่า 8,000 ไร ่ถ่ายภาพกบัไรช่ามมุกวา้ง 360 องศา  

18.00 น.  อาหารค ่าที่รา้นภภูิรมย ์ ไรบ่ญุรอด 

19.00 น.  ไดเ้วลาตื่นตาตื่นใจนับไฟนับลา้นดวงกับ Wonder Festival Lights งานเทศกาลแสง สี เสียง ครัง้แรกในไทย 
“Village Of illumination Festival” ที่สิงหป์ารค์ เชียงราย เนรมิตรพืน้ที่กว่า 100 ไร ่ใหเ้ป็นงานแสดงแสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่
ที่สดุในเอเซีย และเป็นครัง้แรกที่มีการผสมผสานเรื่องศิลปะ ดนตรี ดิจิทลัและเทคโนโลยีไวด้ว้ยกนั  ท่ามกลางบรรยากาศ
ในฤดูหนาวของสิงหป์ารค์ โดยจัดเป็น 10 โซน ภายใตแ้นวคิด Episode 1 : Falling From The Sky ปรากฎการณ์จาก
ฟากฟ้า โดยท่านเดินชมรอบๆ ทะเลสาบ มีซุม้ไฟต่างๆ ใหท้่านไดถ้่ายภาพอย่างสวยสดงดงาม (ระยะทางเดินรอบๆ 
ทะเลสาบประมาณ 2.5 กิโลเมตร)  

21.00 น.  น าท่านกลบัสูท่ี่พกั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 03. วนัท่ีสามของการเดินทาง   วดัร่องเสือเตน้ - ศูนยวิ์ปัสสนาไร่เชิญตะวนั - วดัหว้ยปลากัง้    

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

09.30 น.  ออกเดินทางไปชมวัดร่องเสือเต้น (5 กม. / 10 นาที) ความสวยงามที่ว่านัน้อยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สรา้งขึน้ดว้ย
ศิลปะแบบไทยประยุกต ์จากฝีมือการรงัสรรคข์อง นายพุทธา  กาบแก้ว หรือสล่านก ศิลปินทอ้งถิ่นชาวเชียงราย เคย
เป็นลกูศิษยข์อง อาจารยเ์ฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และเคยเขา้ไปท างานที่วดัร่องขุ่น  สล่านกไดเ้รียนรูจ้ากอาจารย ์แต่
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ศิลปะของอาจารยเ์ฉลิมชยันัน้จะใชโ้ทนสีขาว และมีการใชก้ระจกประดบัตกแต่ง ส่วนสล่านกดดัแปลงมาเป็นการใชส้ีน  า้
เงินฟ้าแทนเพื่อใหเ้ป็นเอกลกัษณโ์ดยเฉพาะ  
อาหารกลางวนัที่ ... 
หลงัอาหาร น าชม ศูนยว์ิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (30 กม. / 45 นาที) ของ พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) พระนกั
คิด นกัเขียน นกัเทศน ์และพฒันาสงัคมเป็นที่รูจ้กักนัทั่วไป จดัเป็นแหลง่ท่องเที่ยวแนวธรรมะซึ่งเมื่อมาเที่ยวเชียงรายควร
หาโอกาสแวะไปชมเนื่องดว้ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีทศันียภาพสวยงามและบรรยากาศดีเป็นธรรมชาติ สิ่งต่างๆ ที่สรา้งขึน้
ลว้นแลว้แต่มีคติธรรมแฝงอยู่ เช่น เสาตุง 3 เสา หมายถึง ศีล สมาธิ และปัญญา ส่วนตุงแต่ละเสามี 4 ผืน ก็หมายถึง 
อรยิสจั 4 เป็นตน้ เดินชมบรรยากาศโดยรอบและท าบญุตามอธัยาศยั  
จากนัน้ เดินทางไปชม วัดห้วยปลาก้ัง (40 กม. / 50 นาที) เป็นอีกวดัหนึ่งของจงัหวดัเชียงรายที่สวยงามตัง้อยู่บนเนินเขา 
มีวิวทิวทศัน ์ ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นภายในวดัคือ พบโชคธรรมเจดีย ์เป็นเจดียท์ี่สงูถึง 9 ชัน้ ศิลปะจนีผสมลา้นนา
ภายในประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัหอม และอีกหนึ่งไฮไลทข์องทางวดัคือ องคเ์จ้าแม่กวนอิมขนาด
ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย มีความสงูประมาณ 79 เมตร เทยีบเท่ากบัตกึสงู 25-26 ชัน้ ภายในองคเ์จา้แม่กวนอิมสามารถ
ขึน้ไปชมวิววดัหว้ยปลากัง้จากมมุสงูไดด้ว้ย จึงเป็นอีกจดุหนึ่งที่ไม่ควรพลาด 
อาหารค ่าที่ ... 
หลังอาหาร น าเข้าที่พัก และที่บริเวณโรงแรมริมแม่น า้กก ทางโรงแรมได้มีการจัดประดับไฟอย่างสวยงาม ใหท้่านได้
เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปอีกครัง้ ก่อนขึน้หอ้งพกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
04. วนัท่ีส่ีของการเดินทาง       พิพิธภณัฑบ์า้นด า – เชียงราย – กรุงเทพฯ  

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
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ออกเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์บ้านด า (31 กม.45 นาที) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสรา้งขึน้โดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปิน
แห่งชาติ ที่มีฝีมือทางดา้นจิตรกรรมและประติมากรรม ซึ่งท่านไดส้รา้งงานดา้นศิลปะไวม้ากมายทัง้งานภาพเขียนและ
ประติมากรรม ลกัษณะของบา้นด าจะเป็นกลุม่บา้นไมศ้ิลปะแบบลา้นนา บา้นเกือบทกุหลงัทาดว้ยสีด า ซึ่งเป็นที่มาของค า
ว่า “บา้นด า”  จากนัน้เดินทางสูส่นามบิน  (9 กม. 25 นาที)  
13.10 น.  เดินทางโดย เที่ยวบิน  WE 133  (1 ชม. / 30 นาที) 
14.40 น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ รอรบัสมัภาระตรวจเช็คใหค้รบถว้นถกูตอ้ง  
เดินทางกลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
หมายเหต ุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 

อตัราค่าบริการ  ( จ านวนผูเ้ดินทาง  6 - 7 ท่าน / ตู ้) 
  

 ท่านละ    19,800.- บาท  
 พักเด่ียวเพิ่ม     5,400.- บาท 
 

หมายเหต ุ อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ไม่รวมตั๋ว กรุงเทพฯ–เชียงราย-กรุงเทพฯ     
                 ราคาตั๋วเริ่มตน้ที่ 3,700.00 – 7,600.00 บาท 
 

อตัราน้ีรวม 

 1. รถตูป้รบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (6 – 7 ท่าน / ตู)้ 
 2. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม ้
 4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
       - วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท  
 6. มคัคเุทศกท์ี่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 1. ตั๋วชัน้ทศันาจร โดยสายการบิน Thai Smile กรุงเทพฯ–เชียงราย–กรุงเทพฯ 
 2. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมพิเศษ 
 3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร,์ ค่าซกัรีด 
 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในรถ 

สเปรยแ์อลกอฮอล,์ หนา้กากอนามยั  ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
ติดต่อ  :   080 571 5551 , 065 635 1997 

Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th โทรสาร. 0 2211 0119 
จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 
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