โปรแกรมท่องเที่ยวพิเศษ
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์” ครั้งที่ 46 ประจาปี 2561
เดินทางช่วงวันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2561 ( 11 วัน )
สาหรับ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตาม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
1. เส้นทางท่องเที่ยวแบบครึ่งวัน
1.1 เส้นทางท่องเที่ยวเขตเมือง T1 (วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค – หอนาฬิกา – อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช)
08.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

09.00 น.

เดินทางออกจาก สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย มุ่งหน้าสู่วัดร่องขุ่น

09.30 น.

ชมศิลปะความงดงามของวัดร่องขุ่น หรือวัดขาว ที่ออกแบบและก่อสร้าง โดย
ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชื่อดังของจังหวัดเชียงราย

10.00 น.
10.15 น.

เดินทางออกจากวัดร่องขุ่น ไปเยี่ยมชมไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย
เยี่ยมชมไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่
สวยงาม ภายในไร่บุญรอดมีการจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงามนานา
ชนิด มีพื้นที่ เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่ โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ให้ผู้
ที่ สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม ไร่บุญรอด ปลูกพืชหลายชนิด ตามความเหมาะสมกับ
สภาพ ดิน มีชาพันธุ์อู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และกิจกรรมต่างๆให้
นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส

11.00 น.

เดินทางไปเยี่ยมชม หอนาฬิกา แวะซื้อของฝากของที่ระลึก

11.15 น.

เยี่ยมชมหอนาฬิกาเปลี่ยนสี งานพุทธศิลป์ จ.เชียงราย เป็นงานศิลปะที่แฝงด้วยกลิ่นอาย
พระพุทธศาสนา นับเป็นสมบัติอันล้้าค่าของจังหวัดเชียงราย สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอนาฬิกาเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่สวยที่สุดในประเทศไทย ออกแบบโดย
ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ มี และในเวลา 19.00, 20.00, 21.00
นาฬิกาของทุกวัน จะมีไฟข้างในเปลี่ยนสีพร้อมกับมีเสียงเพลงเชียงรายร้าลึก หรือ ดนตรีบรรเลง
ดังลัน่ ใจกลางเมืองให้นักท่องเที่ยว และผู้สัญจรผ่านไปมาได้ชมศิลปะอันวิจิตรแห่งนี้ แสดงแสง
สีเสียงตระการตา ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

11.35 น.

สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชส้าหรับชาวเชียงรายแล้ว พ่อขุนเม็งรายมหาราช คือ
ปูชนียบุคคลที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมเลือน เพราะพระองค์คือปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย
ผู้สร้างเมืองเชียงรายให้เกรียงไกรในอดีต และปัจจุบันอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
เป็นดังแลนด์มาร์กของเชียงรายที่ผู้สัญจรผ่านไปมาต้องแวะไปสักการะสักครั้ง

12.00 น.

น้าทุกท่านกลับไปยังจุดนัดหมาย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
******************************

** หมายเหตุ : ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมท่องเที่ยวพิเศษ
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์” ครั้งที่ 46 ประจาปี 2561
เดินทางช่วงวันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2561 ( 11 วัน )
สาหรับ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตาม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
1. เส้นทางท่องเที่ยวแบบครึ่งวัน
1.2 เส้นทางท่องเที่ยวเขตเมือง T2 ( วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – น้าพุร้อนโป่งพระบาท )
08.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

09.00 น.

เดินทางออกจาก สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย มุ่งหน้าสู่วัดร่องเสือเต้น

09.20 น.

เยี่ยมชมความสวยงามของวัดร่องเสือเต้น วิหารสีน้าเงินที่ออกแบบโดยสล่านก
หรือ นายพุทธา กาบแก้ว ศิลปินเชียงราย ลูกศิษย์ของ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย
โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

09.30 น.

ออกเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั้ง

09.45 น.

เยี่ยมชมและกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิมไม้หอม ณ พระเจดีย์พบโชค 9 ชั้น
พร้อม เข้าชมเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สีขาว ณ วัดห้วยปลากั้ง

10.30 น.

ออกเดินทางไปยัง น้้าพุร้อนโป่งพระบาท

10.45 น.

น้้าพุร้อนโป่งพระบาท เป็นน้้าพุร้อนตามธรรมชาติที่มีมานานแล้ว จากการส้ารวจพบว่า
อุณหภูมิร้อนผิวดินอยู่ระหว่าง 48-50 องศา และอุณหภูมิใต้ดินสูงประมาณ 125-156 องศา
จากอุณหภูมิดังกล่าวน้้าพุร้อนโป่งพระบาทจึงเป็นแหล่งอาบน้้าอุ่นตามธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
( Spa treatment ) หรือเป็นห้องอาบน้้าแร่ ( Balneology ) ซึ่งในประเทศจีน ญี่ปุ่น ยุโรป
หรือในอเมริกา เชื่อกันว่าได้อาบน้้าหรือแช่ตัวในน้้าร้อน(ออนเซ็น) อุณหภูมิระหว่าง 42-45
องศา ท้าให้การหมุนเวียนขอโลหิตในร่างกายดีขึ้น น้้าร้อนจะขยายรูขุมขนท้าให้
ร่างกายขับสิ่งสกปรกปะปนมากับเหงื่อได้ดีจะช่วยท้าให้รู้สึกสดชื่นหลังจากการแช่น้า
ร้อนนอกจากนี้ยังช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูกกล้ามเนื้อและก้ามะถันที่อยู่
ในน้้าพุร้อนจะช่วยรักษาโรคผิวหนังได้เป็นอย่างดี

12.00 น.

น้าทุกท่านกลับไปยังจุดนัดหมาย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
******************************

** หมายเหตุ : ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. เส้นทางท่องเที่ยวแบบเต็มวัน
2.1 เส้นทางท่องเที่ยวนอกเมือง T3 ( ดอยตุง – แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคา – ดอยปูเข้า – วัดเจดีย์หลวง )
08.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

09.00 น.

ออกเดินทางไปยัง สวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุง

10.00 น.

เยี่ยมชมสวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุง ไฮไลท์ส้าคัญในการมาเที่ยวดอยตุง นั่นก็คือการเก็บ
ภาพความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีสันสดใส สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนดอกไม้เมือง
หนาวในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้
หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ซ้ากันตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรม ชื่อ
“ความต่อเนื่อง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน นอกจากนี้ ยังจัดแต่งสวนหิน
ซึ่งประดับด้วยหินภูเขากลมเกลี้ยงขนาดใหญ่ สวนน้้าอุดมด้วยไม้น้าพันธุ์ต่างๆ บัว
และสวนปาล์มที่รวบ รวมปาล์มไว้มากมายในพื้นที่ 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื้นที่
ทั้งสิ้น 25 ไร่

11.30 น.

ออกเดินทางไปยัง อ้าเภอแม่สาย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศรัย

13.00 น.

พาท่านแวะช้อปปิ้งแม่สาย ตลาดสายลมจอย ตลาดดอยเวา

14.30 น.

น้าท่านเดินทางต่อไปยังสามเหลี่ยมทองค้า

15.00 น.

ชมวิวสามแผ่นดิน ไทย ลาว เมียนมาร์ ณ จุดชมวิววัดพระธาตุดอยปูเข้า ตามต้านาน
เล่าว่าพระธาตุแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ.1302 ในรัชสมัยของพระยาลาวเก้าแก้ว เมือง
มา กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งเวียงหิรัญนครเงินยาง ในสมัยที่พระองค์ยังทรงเยาว์วัย นั้น
มีปูยักษ์ 2 ตัว เข้ามาท าลายพืชผลทางการเกษตรของประชาชน พระยาระวะ จักร
ราช พระราชบิดาของพระองค์ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งรายได้ มอบหมายให้
พระองค์มาปราบปูยักษ์ และในที่สุดก็จับได้ตัวหนึ่ง ส่วนอีกตัวหนีลงไป ใต้ภูเขา ครั้น
พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์แล้ว ก็ได้สร้างพระธาตุปิดทางปูเอาไว้ ท้าให้ พระธาตุแห่งนี้
มีชื่อว่าพระธาตุปูเข้า

16.00 น.

น้าท่านเดินทางต่อไปยังวัดเจดีย์หลวง ซึ่งเป็นวัดเก่าที่สร้างโดยพระเจ้าแสนภู
พระราชนัดดาของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาไท
เมื่อปี พ.ศ. 1887 หลังจากนั้นพระเจ้าแสนภูได้เสด็จไปครองเมืองเชียงใหม่แทน
พระราชบิดา ซึ่งเสด็จกลับมาประทับยังเมืองเชียงรายพร้อมทั้งน้าอัฐิของพ่อขุน
เม็งรายมหาราช ที่เสด็จสวรรคตที่เชียงใหม่กลับมายังเชียงรายด้วย

อีกต้านานกล่าวว่าพระเจ้าแสนภูโปรดให้สร้างวัดเจดีย์หลวงขึ้นในปี พ.ศ. 1834
หลังจากที่ทรงสร้างก้าแพงเมืองเชียงแสนแล้ว 3 ปี เจดีย์ประธานของวัดนี้เป็นเจดีย์
แบบล้านนาที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในเมืองเชียงแสน
17.00 น.
น้าท่านเดินทางกลับไปยังจุดนัดหมาย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
2.2 เส้นทางท่องเที่ยวนอกเมือง T4 (ตลาดริมน้าร่องเบี้ย– ศาลารอยพระบาท ร.9– พระธาตุจอมจ้อ– ไร่เชิญตะวัน)
08.30 น.
พร้อมกัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
08.45 น.
ออกเดินทางไปยังตลาดริมน้้าร่องเบี้ย
09.30 น.
แวะถ่ายภาพบรรยากาศ ตลาดน้้าแห่งเดียว และแห่งแรกของจังหวัด ตั้งอยู่ริมถนน
สายพญาเม็งราย-เชียงราย บริเวณริมตลาดน้้ายังสร้างสะพานลอยเหนือยอดข้าวผ่านทุ่งนา
ยาวกว่า 100 เมตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวยืนถ่ายภาพ และสูดอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งความพิเศษ
ของตลาดน้้าร่องเบี้ยคือ เปิดให้เฉพาะคนในชุมชนเท่านั้นที่สามารถน้าสินค้ามาขายได้
10.00 น.
น้าท่านเดินทางต่อไปยังสักการะรอยพระบาท ร. 9 ดอยพญาพิภักดิ์
10.30 น.
สักการะรอยพระบาทในหลวง ร. 9 ณ ศาลารอยพระบาท ดอยพญาพิภักดิ์ ชมวิว
ทิวทัศน์ภูหลงถัง มีลักษณะเป็นยอดเนินสูง สามารถชมทิวทัศน์ได้ถึง 4 อ้าเภอ คือ
อ้าเภอพญาเม็งราย อ้าเภอขุนตาล อ้าเภอเวียงแก่นและอ้าเภอเทิง และยังมองเห็น
ยอดภูชี้ฟ้าได้อย่างชัดเจน ชมพิพิธภัณฑ์รูปภาพประวัติศาสตร์เป็นการรวบรวม
รูปภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนดอยยาว - ดอยผาหม่น ตลอดจนภาพถ่ายทาง
ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเสด็จฯ เยี่ยมเยียนเหล่าทหาร
หาญและพสกนิกร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525 ชมไม้เมืองหนาวและสวนดอก
กุหลาบพันธุ์ดัลลัส (Dallas) และพันธุ์สีแดง เพราะเป็นที่นิยมของตลาด นอกจากนี้
ยังมีแปลงดอกเยอบีร่า บนพื้นที่บ้านพญาพิภักดิ์อีกด้วย
11.15 น.
ออกเดินทางไปยัง อ้าเภอเทิง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
13.00 น.
พาท่านแวะสักการะพระธาตุจอมจ้อ ซึง่ เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิที่อยู่คู่เมืองเทิงมาตั้งแต่สมัย
โบราณกาล หนึ่งในพระธาตุ 9 จอม จังหวัดเชียงราย
13.45 น.
ออกเดินทางไปยัง ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
15.00 น.
เยี่ยมชมศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่านว.วชิร
เมธี) พระนักคิด นักเขียน นักเทศน์ และนักพัฒนาสังคมชื่อดังของประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็น “ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก”
16.30 น.
น้าท่านเดินทางกลับไปยังจุดนัดหมาย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
โดย สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

หมายเหตุ
1. รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. สนับสนุนการด้าเนินงานการจัดน้าเที่ยวโดยเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงรายและนักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
3. รายการน้าเที่ยวไม่รวมอาหาร ซึ่งท่านสามารถหาซื้ออาหารกลางวันได้ตามแหล่งชุมชน
4. รับจ้านวนจ้ากัดเพียงเที่ยวละ 9 ท่าน และลงทะเบียนก่อนได้สิทธิก่อน เท่านั้น

ใบสมัครกิจกรรมท่องเที่ยวพิเศษ
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์” ครั้งที่ 46 ประจาปี 2561
เดินทางช่วงวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 ( 11 วัน )
สาหรับ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตาม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
1. ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล).....................................................................................................................................
เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง อายุ....................ปี
รหัส AD Card…………………………………………………………………………………………………………………………………..
หน้าที่/ต้าแหน่งในงานกีฬาแห่งชาติ ( ) นักกีฬา ( ) ผู้ฝึกสอน ( ) กรรมการ ( ) เจ้าหน้าที่
( ) ผู้ติดตาม ( ) อื่นๆ ระบุ.....................................
ที่อยู่...................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................................................E-mail…………………………………………………………………
ID line……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ประสงค์จะเลือกโปรแกรมท่องเที่ยว ( ให้ท้าเครื่องหมาย / ลงในช่อง (.....) )
( ให้สิทธิ 1 ท่าน สามารถเลือกได้ 1 เส้นทาง และ 1 วัน เท่านั้น )
(......) T1 : เส้นทางท่องเที่ยวเขตเมือง(วัดร่องขุ่น–สิงห์ปาร์ค–หอนาฬิกา–อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช)
วันที่ (....) 18 พ.ย. / (....) 19 พ.ย. / (....) 20 พ.ย. / (....) 21 พ.ย. / (....) 22 พ.ย.
(....) 23 พ.ย. / (....) 24 พ.ย. / (....) 25 พ.ย / (....) 26 พ.ย. (.....) 27 พ.ย. (......) 28 พ.ย.
(......) T2 : เส้นทางท่องเที่ยวเขตเมือง (วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – น้าพุร้อนโป่งพระบาท)
วันที่ (....) 18 พ.ย. / (....) 19 พ.ย. / (....) 20 พ.ย. / (....) 21 พ.ย. / (....) 22 พ.ย.
(....) 23 พ.ย. / (....) 24 พ.ย. / (....) 25 พ.ย. / (....) 26 พ.ย. (.....) 27 พ.ย. (......) 28 พ.ย.
(......) T3 : เส้นทางท่องเที่ยวนอกเมือง ( ดอยตุง – แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคา – ดอยปูเข้า – วัดเจดีย์หลวง )
วันที่ (....) 18 พ.ย. / (....) 19 พ.ย. / (....) 20 พ.ย. / (....) 21 พ.ย. / (....) 22 พ.ย.
(....) 23 พ.ย. / (....) 24 พ.ย. / (....) 25 พ.ย. / (....) 26 พ.ย. (.....) 27 พ.ย. (......) 28 พ.ย.
(......) T4 : เส้นทางท่องเที่ยวนอกเมือง (ตลาดริมน้าร่องเบี้ย– ศาลารอยพระบาท ร.9– พระธาตุจอมจ้อ– ไร่เชิญตะวัน )
วันที่ (....) 18 พ.ย. / (....) 19 พ.ย. / (....) 20 พ.ย. / (....) 21 พ.ย. / (....) 22 พ.ย.
(....) 23 พ.ย. / (....) 24 พ.ย. / (....) 25 พ.ย. / (....) 26 พ.ย. (.....) 27 พ.ย. (......) 28 พ.ย.

เงื่อนไขและข้อกาหนด
1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.chiangraigames.com และขอให้ส่งใบสมัครได้ที่ทาง
Fax:052-029212 หรือ E-mail:chiangrai@mots.go.th ผู้ที่สมัครก่อนได้ก่อน โดยให้สิทธิ์ผู้จอง
ล่วงหน้า โดยพิจารณาจากวันที่ได้รับใบสมัคร รับจ้านวนจ้ากัดเพียงเที่ยวละ 9 ท่าน
2. ส้าหรับวันเดินทาง ผู้ที่ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ และสงวนสิทธิให้กับผู้ที่ลงชื่อสมัครล้าดับถัดไป
3. ในวันเดินทางให้มาพบกันที่จุดนัดหมายเดินทาง ก่อนเวลา 08.30 น. และให้น้าบัตรประจ้าตัวนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ (AD Card) มาแสดงตน ส้าหรับกรณีมีผู้ปกครองติดตาม ให้สิทธิ์โดยไม่ต้องแสดงบัตร AD Card
4. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ที่ www.chiangraigames.com , www.cots.go.th หรือ
โทรสอบถามได้ที่ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โทร 052-029211
5. การตัดสินชี้ขาดเป็นอ้านาจของคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ก่อนวันเดินทาง 2 วัน กรุณาแจง้ ยืนยันการใช้สิทธิ์การจอง โดยโทรแจ้งระหว่างช่วงเวลา 09.00 – 16.00 น.
โทร 052-029211 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

โดย สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

