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 RT-N. 14  ทั่วเชียงใหม่ ( เคร่ืองบิน) 

             เหิรฟ้า ตามรอยโครงการพระราชด าริ  ในรัชกาลที ่9                     

                   ทัว่เชียงใหม่-เวยีงกมุกาม 
 ดอยสุเทพ-สถานีวจิยัดอยปุย -ดอยปุย-พระต าหนักภูพงิค์ฯ-ฟาร์มกล้วยไม้-สถานีเกษตรหลวง

อนิทนนท์- ดอยอนิทนนท์-น า้ตกวชิรธาร- บ้านถวาย  -เวยีงกมุกาม  

(พกั /เชียงใหม่ 2 คนื )         
 
 
 

รุ่งเรืองทวัร์ฯขอน าท่านบินสู่ดินแดนเอ้ืองเหนือ  สองเมืองแห่งการท่องเท่ียว  สัมผสัหมู่มวลดอกไมง้ามท่ามกลางสาย
หมอกท่ีหนาวเยน็ชมความน่ารักของหมีแพนดา้หลิงปิงประทบัใจกบัประติมากรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของนครลา้นนา  เยอืนเพื่อน
บา้นสามประเทศเขตแดนท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก   

ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน อ่ิมอร่อยกบั อาหารทุกม้ือ  มคัคุเทศกแ์ละทีมงานบริการท่านตลอดการเดินทางท่ีแสนสุข 
โปรแกรมการเดินทาง  ……………. 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-ดอยสุเทพ-ดอยปุย-ภูพงิค์ 

07.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  และ ดอนเมือง   แล้วแต่สายการบิน  ตรวจเช็คสัมภาระก่อนข้ึนเคร่ือง   
..........น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบิน.................. เทีย่วบินที ่ 
..........น.             ถึงสนามบิน จ.เชียงราย ตรวจเช็คสัมภาระพร้อมน าท่านเปล่ียนบรรยากาศของการเดินทาง น าท่านเดินทางสู่ดอย  
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ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวเขาเผา่มง้ลาย ชมแปลงสาธิตการปลูกฝ่ิน เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกจากนั้นน าท่านสู่
พระต าหนักภูพงิค์ราชนิเวศน์ (เปิดเฉพาะวนัศุกร์-เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ )น าท่านนมัสการ“พระธาตุ
ดอยสุเทพฯ”องค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนาและเป็นพระธาตุประจ าปีเกดิปีมะแม  
พร้อมชมทศันียภาพทีส่วยงามของนครเชียงใหม่  

 ชมและเลือกซ้ือผลิตผลทางการเกษตร ทีส่ถานีวจัิยดอยปุย จ.เชียงใหม่   
12.00 น. บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ห้องอาหาร บริการท่านดว้ยอาหารบุปเฟตน์านาชาติ  
.........น.  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ  โรงแรม.................. 

19.00 น. บริการอาหารเยน็ หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

วนัทีส่อง ดอยอนิทนนท์ –สถานีเกษตรหลวงอนิทนนท์-น า้ตกวชิรธาร-บ้านถวาย 

06.00 น. บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั   

07.00 น. จากนั้นน าท่านพิชิตดอยท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย “ดอยอนิทนนท์” ชมตน้กุหลาบพนัปี  ท่ามกลางอากาศท่ี
หนาวเยน็  นมสัการมหาธาตุนภเมทนีดล และ มหาธาตุนภพลภูมิสิริ  ท่ีสร้างถวาย รัชกาลท่ี 9.และพระราชินี
นาถ   ชอ้ปป้ิงสินคา้เกษตรเมืองหนาว ณ หมู่บ้านม้งดอยขุนกลาง 

ชมสถานีเกษตรหลวงอนิทนนท์ เร่ิมเขา้มาด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ดว้ยพระราชประสงคข์อง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีจะช่วยเหลือชาวไทยภูเผา่มง้และเผา่กะเหร่ียงบนดอยอินทนนท์ ใหเ้ปล่ียนวถีิ
ชีวติจากการท าไร่ฝ่ินและไร่เล่ือนลอยท่ีท าลายป่าไมแ้ละตน้น ้า มาปลูกพืชพรรณเมืองหนาว ดว้ยการใหค้วามรู้
เก่ียวกบัการท าเกษตรอยา่งถูกวธีิโดยเจา้หนา้ท่ีของสถานี และดว้ยความท่ีเป็นสถานีเกษตรหลวง ท่ีน่ีจึงเนน้ไปท่ี
งานวจิยัขยายพนัธ์ุพืชและงานผลิต โดยไดรั้บความร่วมมือจากกมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัแม่โจ  ้และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ งานวจัิยปลาเรนโบว์เทราต์ของกรมประมง ซ่ึงท่ีน่ีเป็นท่ีเดียวใน
ประเทศไทยท่ีสามารถเพาะเล้ียงปลาเรนโบวเ์ทราตไ์ด้ นอกจากน้ียงัมีกุง้กา้มแดง สัตวน์ ้าจืดเขตหนาวท่ีมีรสชาติ
อร่อยคลา้ยเน้ือปู  

12.00 น. บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ร้านอาหารริมน า้ หรือ โครงการหลวง  
13.00 น. น าท่านนมัสการพระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุประจ าปีชวด พระบรมธาตุเจดียอ์งคน้ี์ตั้งอยูบ่นยอดดอย 
  จอมทอง เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบ้ืองขวา มีความพิเศษแตกต่างจากท่ีอ่ืนคือ เป็น  
  พระบรมธาตุท่ีมิไดฝ่ั้งใตดิ้นแต่ประดิษฐานอยูใ่นกู่ภายในวหิาร สามารถอนัเชิญมาสรงน ้าได ้ 
..........น. น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นท่องเท่ียว OTOP บ้านถวาย ชมผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกัท่ีสวยงามและละเอียดเป็น
  ท่ีรู้จกัไปทัว่โลก 
17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั.............อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
19.00 น. บริการอาหารเยน็แบบขนัโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของภาคเหนือ อาทิ ฟ้อนเทียน ,ฟ้อน

เล็บ,กลองสะบดัชยั,ระบ าชาวเขา ฯลฯ 
..........น. เดินทางสู่ท่ีพกั ณ  ระดับมาตรฐาน       อิสระชอ้ปป้ิงไนทพ์ลาซ่าตามอธัยาศยั 
 
 
 



 

วนัทีส่ี่  ปางช้างแม่สา-ฟาร์มกล้วยไม้-บ่อสร้าง-เวยีงกุมกาม -กรุงเทพฯ 

06.00 น. อรุณสวสัด์ิ ยามเชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ปางช้างแม่สา น าชมการฝึกชา้งลูกชา้งและการแสดงของชา้งแสนรู้เป็นปางชา้งท่ีรักษา 
  สภาพแวดลอ้มของทศันียภาพของปางชา้งเป็นอยา่งดี ดงันั้น ชา้งท่ีน่ีจึงมีสุขภาพแขง็แรงมีอารมณ์ท่ีแจ่มใส 
  คุณจึงสามารถ สัมผสักบัวถีิชีวติ ของควาญชา้งไดอ้ยา่งใกลชิ้ด พร้อมชมการแสดงของชา้งแสนรู้ ชมการ
  แสดงของชา้งเม่ือคร้ังท่ีช่วยควาญท าไมอ้ยูใ่นป่า  
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ฟาร์มกล้วยไม้สายน า้ผึง้ 
บ่าย  จากนั้นน าท่านสัมผสักบัความงดงามภายใน ฟาร์มกล้วยไม้และสวนผเีส้ือสายน า้ผึง้ชมกลว้ยไมพ้นัธ์ุต่างๆ
  ท่ีหาชมไดย้าก และก าลงัออกดอกบานสะพร่ัง และน าชมสวนผเีส้ือสายพนัธ์ุต่างๆท่ีมีสีสันสวยงามแปลก
  ตา พร้อมทั้งเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากกลว้ยไม ้อาทิ กลว้ยไมชุ้บทอง ,น ้าหอมสกดัจากกลว้ยไม ้ฯลฯ 
........น. เดินทางสู่วดัป่าดาราภิรมณ์ ชมศิลปะงดงาม อ่อนชอ้ย ของวหิาร ท่ีจ  าลองมาจาก หอค าหลวงเจา้ผูค้รองนคร

เชียงใหม่ นมสัการพระเข้ียวแกว้ และสิงห์ส าริดท่ีน ามาจากเมืองเชียงตุงหลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ จ.
เชียงใหม่ น าท่านสู่บ้านบ่อสร้าง ช้อปป้ิงสินคา้พื้นเมืองอนัเป็นท่ีรู้จกักนัไปทัว่โลก อาทิเช่น เคร่ืองเงิน ผา้ไหม 
ไมแ้กะสลกั ท าร่ม ฯลฯ 

..........น. เดินทางสู่เวยีงกุมกาม  นครบาดาล  ใต้พภิพ น่ังรถรางชมความงามของเมืองเก่าเมือง 700 กว่าปี 
 ชมความเก่าแก่ ของเมืองกุมกาม ท่ีทบัถมจาก ดินตะกอน มากวา่ 700 ปี  
..........น.             น าท่านเช็คอินท่ีน าท่านเช็คอนิที ่สนามบินเชียงใหม่ เคาร์เตอร์สายการบิน …………………… 

เจา้หนา้ท่ีส่งทวัร์ ตรวจเช็คสัมภาระก่อนข้ึนเคร่ือง    
..........น. ถึงสนามบินดอนเมือง หรือ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
  ********************************************************** 
หมายเหตุ โปรแกรมและสายการบินทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัความเหมาสมและไฟล์บิน
  แต่ละเทีย่วในวนัเดินทาง โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

อตัราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ราคาท่านละ  11,900   บาท  ( พกัห้องละ  2 ท่าน 
   เดก็ ราคาท่านละ      10,900   บาท  (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ไม่เสริมเตยีง) 

                                          ***เทศกาลปีใหม่  ตรุษจีน  สงกรานต์  เพิม่ ท่านละ 2 ,000  บาท *** 
อตัรานีร้วม –ค่ารถปรับอากาศ                                                                    -ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน  2 คืน 
                   -ค่ารถตูป้รับอากาศหลงัคาสูง พร้อมคนขบัช านาญทาง            -ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในรายการ  
                   -ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ ( อุทยาน ) 
                   -ค่ามคัคุเทศกน์ า         -ค่าอาหารวา่ง น ้าด่ืม, ของขบเค้ียว      -ค่าประกนัอุบติัเหตุท่านละ  1,000,000  บาท 
หมายเหตุ - อตัราน้ีไม่รวมภาษีมูลค่าภาษีเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   

( ในกรณีท่ีตอ้งการออกใบเสร็จในรูปแบบใบก ากบัภาษี ) 
 - และค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆนอกเหนือรายการ 

กรุณาโอนเงิน มดัจ า หรือ จ่ายหมดมาที ่
1. ช่ือบญัชี บริษทัรุ่งเรืองทวัร์ ฮอลิเดย ์2010  จ ากดั 



-       เลขท่ีบญัชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางล าพ ู(บญัชีออมทรัพย)์ 
2. ช่ือบญัชี นายธเนษฐ  ลกัษณะวลิาศ 

-    เลขท่ีบญัชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางล าพ ู (บญัชีออมทรัพย)์ 
 โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน(ใบสลปิ)พร้อมทั้งระบุรายละเอยีด 

-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที ่  02-2824909 
เงื่อนไขการสมัคร 

- เวลาสมคัรช าระเงินทั้งหมด หรือมดัจ าคร้ังแรกท่ีละ 5,000 บาท ท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง  10  วนั 
- กรณีท่ีท่านเล่ือนการเดินทาง ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบล่วงหนา้ 10 วนั  และบริษทัฯจะหกัไว ้25% ของราคาทวัร์ 
- โปรแกรมการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยติุธรรม

ส าหรับท่าน 
********************************************************************* 

       

 
 
 
 
  
 

 
 

 


