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บริษัทรุ่งเรืองทัวร์  ฮอลิเดย์  2010  จำกัด       ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06771        
183-185   ถนนสามเสน    (  ใกล้สี่แยกบางขุนพรหม  )   เขตพระนคร   

กรุงเทพฯ 10200
183-185  Samsen  Road  ,Pranakorn,Bangkok  10200      Tel.

02-280-0736-9,02-3647, Fax. 02- 282- 4909 
             www.roongruangtours2010.com                 /  E-MAIL : 
roongruangtours@hotmail.com       

โปรแกรมห้วยน้ำดัง-ดอยอ่างข่าง-ดอยม่อนแจ่ม
ห้วยน้ำดัง-ดอยอ่างขาง-ดอยอินทนนท์-ดอยม่อนแจ่ม 

เชียงใหม่-อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง-ดอยอินทนนท์-น้ำตกวชิรธาร-
บ้านขุนกลาง 

ดอยม่อนแจ่ม-ฟาร์มกล้วยไม้-บ่อสร้าง

( พักเชียงใหม่ 2 คืน )

รุ่งเรืองทัวร์ฯขอเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมของชนทุก
ระดับชั้น พิชิตสูงเสียดฟ้า ท่ามกลางเมฆหมอกที่ปกคลุมตลอดฤดูกาลดุจทะเลหมอก
สัมผัสมวลดอกไม้นานาพันธุ์พบปะชาวเขาเผ่าต่างๆ พร้อมของที่ระลึก ชมโบราณสถาน
อารยะธรรมประเพณีและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนนาน ประทับใจกับการนำเที่ยวโดย
มัคคุเทศก์ที่ชำนาญเส้นทางนี้โดยเฉพาะ อบอุ่นใจในการบริการตลอดการเดินทางเลิศ
รสกับอาหารทุกมื้อ พักโรงแรม 1 คืนและรีสอร์ท 1 คืนท่ามกลางบรรยากาศอีกรูปแบบ
หนึ่ง ดังรายการที่เราภูมิใจเสนอแด่ท่าน ดังต่อไปนี้ 
โปรแกรมการเดินทาง         (ออกเดินทางวันที่..........................................)
วันแรก          กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

ROONG RUANG TOURS HOLIDAY 2010 CO.,LTD

http://www.roongruangtours2010.com
mailto:roongruangtours@hotmail.com


18.30             พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายหน้าบริษัทรุ่งเรืองทัวร์ฯ  
19.00             ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสู่ 
จ.เชียงใหม่
วันที่สอง       เชียงใหม่-จอมทอง-อินทนนท์-น้ำตกวชิรธาร-บ้านถวาย
06.00             อรุณสวัสดิ์ ณ เชียงใหม่ ดินแดนเอื้องงาม  
07.00             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านสู่ อ.จอมทอง หลัง
อาหารนำท่านพิชิตยอด ดอยอินทนนท์สูงสุด

ของประเทศไทยเพื่อความภาคภูมิใจด้วยความสูง 2,565 เมตรจากระดับน้ำ
ทะเลที่ดอยอินทนนท์ท่ามกลางเมฆหมอก  
หน้าผา ทิวเขาน้อยใหญ่ยากแก่การลืมเลือน ชมนาขั้นบันไดของชาวกระเหรี่
ยงสนสองใบ มอส เฟิร์น อ่างกาหลวง กุหลาบพันปี สถานีเรด้าห์ สักการะ
สถูป เจ้าอินทร วิชายานนท์อดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สักการะพระธาตุนภ
เมทินีดลและนภพลภูมิสิริซึ่งทางกองทัพอากาศจัดสร้างถวายให้แก่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลำระบาทสมเด็จพระราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่
พระองค์มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา พบปะชาวเขาเผ่าม้งที่บ้านขุนกลาง
โครงการเกษตรหลวงได้เวลาพอสมควรอำลาดอยอินทนนท์

12.00             บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหาร 
15.00             อิสระช้อปปิ้งบ้านถวาย ชมเครื่องไม้แกะสลักมากมาย 
.......น            นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ จ.เชียงใหม่  
19.30             บริการอาหารมื้อค่ำแบบขันโตกดินเนอร์พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่
สวยงามและหาชมได้ยากหลังอาหารนำท่าน

        เดินทางสู่ไนท์บาร์ซ่า ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย นานาชนิดหรืออิสระ
พักผ่อนท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่สาม      แม่ริม-ดอยม่อนแจ่ม-แม่มาลัย-ห้วยน้ำดัง-แม่ริม-ฟาร์มกล้วยไม้-
เชียงใหม่
06.00           อรุณสวัสดิ์บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00           นำท่านไปยังชุดชมวิวชมธรรมชาติอันงดงามบนระดับความสูง 1,350 
เมตรจากระดับน้ำทะเลที่ม่อนแจ่มซึ่งอยู่ใน

      ส่วนของโครงการหลวงหนองหอยแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.เชียงใหม่ 
ให้ท่านชมสวนตกแต่งอันงดงามจากไม้-  
                    ดอกเมืองหนาวพร้อมบันทึกภาพอันงดงามของทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ใน
มุมสูง 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11.30           นำท่านเที่ยวชมฟาร์มกล้วยไม้นำท่านชมความงดงามของเหล่าดอกไม้
หลากสีสันสวยสะดุดตาให้ความรู้สึกสดใส ชื่น

      ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระลึกซึ่งผลิตจากดอกกล้วยไม้และผีเสื้อ อาทิ 
เครื่องประดับ น้ำหอม ฯลฯ  
12.00           บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
บ่าย             ออกเดินทางสู่เส้นทางสายแม่มาลัย-ปายนำท่านเดินทางสู่โครงการ
พัฒนา ต้นน้ำห้วยน้ำดังชมภูมิประเทศและเส้นทาง

      ที่สวยที่สุดในประเทศสัมผัสกับดอกไม้นานาชนิด โดยเฉพาะหญ้าหอม “ชา
มัวมาย” ซึ่งหาชมจากที่อื่นได้ยาก  
                    เดินทางกลับสู่แม่มาลัยขึ้นรถโค้ชคันเดิมนำท่านเข้าพักรีสอร์ทท่ามกลาง
บรรยากาศที่สวยงาม  
17.00           นำท่านเดินทางสู่ที่พัก รีสอร์ท ณ ......................................
19.00           บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทหลังอาหารพักผ่อนตาม
อิสระท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม
วันที่สี่          ดอยอ่างขาง-โครงการเกษตรหลวงฯ-บ้านบ่อสร้าง-กรุงเทพฯ         
07.00          อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
08.00          นำท่านสู่เส้นทางเมืองในหมอกดอยอ่างขาง ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาว
เย็นในอ้อมกอดของขุนเขาที่สลับสับซ้อน นำ

      เที่ยวดอยอ่างขางชมโครงการ-เกษตรหลวง ศูนย์วิจัยไม้เมืองหนาว ตื่นเต้น
กับความงามของแปลกตาด้วยรูปลักษณะ

      ของทิวเขาดุจกับปราการอันแกร่งกำแพงเมืองจีนขนาบข้างด้วยยอดดอยสูง
เป็นอันดับที่สองดอยผ้าห่มปกสดชื่นกับ

      ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด พบปะชาวเขามูเซอดำ พร้อมของที่ระลึก ได้
เวลาพอสมควรอำลาดอยอ่างขาง เดินทางสู่ 

      อ.เชียงดาว 
12.00           บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโครงการหลวง หลังอาหารนำท่าน
เดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่เข้าสู่ย่านหัตถกรรม

บ้านบ่อสร้างชมผลิตภัณฑ์เครื่องเงินจากโรงงานซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากการ
ประกวดของ จ.เชียงใหม่ตลอดมา ชมศูนย์หัตถกรรมทำร่มกระดาษสาต้น
ตำรับรางวัลของบ้านบ่อ-สร้างและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของฝากและของ
รับประทานจากเมือง เชียงใหม่นานาชนิดอาทิ เช่นแหนม หมูยอ ผลไม้ดอง 
นานาชนิด ฝากญาติมิตร
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วันที่ห้า        กรุงเทพฯ
06.00           ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ 

                                    
********************************************************* 
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย  - เสื้อกันหนาว,กล้องถ่ายรูป,ยาประจำตัวและของใช้
จำเป็นอื่น  ๆ
อัตราค่าบริการ                ผู้ใหญ่ท่านละ      8,980     บาท (พักห้องคู่)   
                                                 ท่านละ      7,980     บาท (พักห้องเดี่ยว)  
           เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีท่านละ 6,680 บาท (พักกับผู้ปกครอง
ไม่เสริมเตียง)  
อัตรานี้รวม      - รถปรับอากาศ                                           - ที่พัก โรงแรม หรือ
รีสอร์ท 2 คืน           
         - อาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ             - ค่าเข้าชมสถานที่                

                 - ค่ารถท้องถิ่น ขึ้นดอย                  - ค่าประกันอุบัติเหตุ            -
ค่ามัคคุเทศก์ 
กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่  
          1.ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010 จำกัด  
              เลขที่บัญชี 116-4399493 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลำพู (บัญชีออมทรัพย์)  
          2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ  ลักษณะวิลาศ

   เลขที่บัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลำพู  (บัญชีออม
ทรัพย์)

 โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้ง
ระบุรายละเอียด

 อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909

โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (ใบสลิป) พร้อมทั้งระบุราย
ละเอียดอย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟกซ์มาที่ 02-2824909

เงื่อนไขการสมัคร 
1.สมัครชำระเงินทั้งหมดหรือมัดจำครั้งแรกที่ละ 2,000 บาทที่เหลือชำระในวันเดิน
ทาง 7   วัน  
2.ถ้าเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้า 10 วันและบริษัทฯ จะหัก
ไว้  25% ของราคาทัวร์  
3.ระหว่างที่เดินทาง ถ้าท่านไม่ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวจากคณะ ถือว่าสละ
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สิทธิ์   ไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนที่ขาดไปได้  
4.โปรแกรมการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่าน 
5.บัตรซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน 

***************************************************
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