
���
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,      Fax. 02- 282- 4909 
                       www.roongruangtours2010.com                 / E-MAIL : 
roongruangtours@hotmail.com

RT-N.04   AIR      รอบเหนือ-ดอยแม่สะลอง                                                         
เหินฟ้าสู่ รอบเหนือ – ดอยแม่สะลอง (BUS)
ดอยแม่สะลอง  วัดร่องขุ่น  พม่า  ชมหมีแพนด้า  

ดอยอินทนนท์  บ้านถวาย
(พัก เชียงใหม่ / เชียงราย)

                 รุ่งเรืองทัวร์ฯ  ขอนำท่านสู่ดินแดนเอื้องเหนือ  สองเมืองแห่งการที่
องเที่ยว  สัมผัสหมู่มวลดอกไม้งาม ท่ามกลางสายหมอกที่หนาวเย็น  ชิมชา
ชั้นยอดบนดอยแม่สะลอง  อิ่มอร่อยกับอาหารจีนยูนาน  เยือนเพื่อนบ้านสาม
ประเทศเขตแดนที่โด่งดังไปทัวร์โลก  ที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน  อาหารทุก
มื้อ  มัคคุเทศก์และทีมงานบริการท่านตลอดการเดินทางที่แสนสุขกาย 
สบายใจ
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-ดอยแม่สะลอง-บ้านท่าขี้เหล็ก-สามเหลี่ยมทองคำ
07.00 น. พร้อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ   และ  ดอนเมือง    แล้วแต่สายการบิน  

ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง  
08.00 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบิน.................. เที่ยว

บินที่ 
09.15 น.            ถึงสนามบิน จ.เชียงราย ตรวจเช็คสัมภาระพร้อมนำท่านเปลี่ยน
บรรยากาศของการ เดินทาง โดยใช้
                          รถตู้ปรับอากาศ  รุ่นใหม่ เดินทางสู่ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น 

นำท่านเดินทางสู่ดอยแม่สะลอง เดินทางสู่หมู่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สะลอง 
ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของขุนเขา นำชมบ้านเกรียงศักดิ์ ชมเก๋งจีน ที่
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สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านสันติคีรี ชมดอกไม้ซากุระ อัน
สวยงาม สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ซื้อใบชาพันธุ์ดีที่สุดบนดอยแม่สะลอง

12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหารบนดอยสะลอง อิ่มอร่อย กับอาหาร
แบบจีนยูนานขนานแท้ อาทิ ขาหมูหมั่นโถ-ผัดยอดมะระหวาน-ยำใบชา
ปลากระป๋อง-ไก่ต้มโสม ฯลฯ

 บ่าย นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ จุดเหนือสุดแดนสยาม อ.แม่สาย เยือน
เพื่อนบ้านประเทศพม่า ณ บ้านท่าขี้เหล็ก ชมดินแดนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไป
ทั่วโลก และชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขงอันเป็นที่ติดต่อของสามประเทศ ณ 
สามเหลี่ยมทองคำ

19.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร- พักโรงแรมระดับมาตราฐาน

วันที่สอง วัดร่องขุ่น-น้ำพุร้อนแม่ขะจาน-สวนสัตว์เชียงใหม่-หมีแพนด้า-หลินปิง-ดอย
สุเทพ

07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                           จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  วัดร่องขุ่น  สุดประทับใจกับความงดงาม

ของสถาปัตยกรรมล้านนาอันนาอันเป็นที่สุดในโลก  ชมภาพเขียนพระ
ประธานที่เขียนโดนจิตรกรเอก  อ.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ที่ใช้เวลา
สร้างสรรค์ผลงานนานถึง 10ปี  เที่ยวชมบ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน นำแร่ร้อนจาก
ธรรมชาติ สมควรแก่เวลานำท่านสู่ จ.เชียงใหม่

12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหาร
บ่าย นำท่านนมัสการ  พระธาตุดอยสุเทพฯ  องค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาว

ล้านนาและเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงาม
ของนครเชียงใหม่ จากนั้นให้ท่านประทับใจกับความน่ารักของหมีแพนด้า
น้อยแพนด้า หลินปิง พร้อมนั่งรถรางเที่ยวชมรอบสวนสัตว์เชียงใหม่ ที่
มากมายด้วยสัตว์ป่านานาชนิด หรือ Chiangmai Zoo Aqurium ชมโลกใต้
น้ำแห่งใหม่ของเมืองไทย ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย  (กรณี
ต้องการเข้าชม Chiangmai Zoo Aqurium เพิ่ม ท่านละ 250 บาท ที่สวน
สัตว์)  จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก

19.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร
                           พักโรงแรมระดับมาตราฐาน
วันที่สี่ ดอยอินทนนท์-บ้านบ่อสร้าง-กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                           จากนั้นนำท่านพิชิตดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย  ดอยอินทนนท์  ชม
ต้นกุหลาบพันปี ท่ามกลางอากาศที่



                           หนาวเย็น นมัสการมหาธาตุนภเมทนีดล และ มหาธาตุภพพลภูมิสิริ ที่
สร้างถวาย รัชกาลที่9.
                           และพระราชินีนาถ ช้อปปิ้งสินค้าเกษตรเมืองหนาว ณ หมู่บ้านม้งดอย
ขุนกลาง              
12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหาร
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ นำท่านสู่บ้านบ่อสร้าง ช้อปปิ้ง

สินค้าพื้นเมืองอันเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก อาทิเช่น เครื่องเงิน ผ้าไหม ไม้แกะ
สลัก ทำร่ม ฯลฯ

16.00 น.             นำท่านเช็คอินที่นำท่านเช็คอินที่ สนามบินเชียงใหม่ เคาร์เตอร์สาย
การบิน ……………………

เจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง  
18.30 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
                         ***************************************************
หมายเหตุ      ช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา สูงขึ้น สายการบินบริษัทขอ
สวานสิทธิ์ในการเลือกเที่ยวบิน เพื่อความ

เหมาะสมในเรื่องของเวลา
อัตราค่าบริการ ราคาพิเศษสุด ไปเครื่องบิน - กลับเครื่องบิน

        ผู้ใหญ่ท่านละ  14,980 บาท 
อัตรานี้รวม1.ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ- เชียงใหม่  โดยสายการบิน.........................

2.ค่าที่พัก  2  คืน  แม่สราย  1 คืน ,ดอยตุง 1 คืน พักห้องละ2 ท่าน 
4.ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ 
5.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
6.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
8.ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงนำเที่ยวตลอดโปรแกรม พร้อมคนขับที่

ชำนาญเส้นทางโดยเฉพาะ
อัตรานี้ไม่รวม     ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือรายการท่องเที่ยว / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม / 
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
                             ( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภาษี )
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย เสื้อกันหนาว,แว่นกันแดด,ครีมทาผิว,กล้องถ่ายรูป,ยา
ประจำตัว
เงื่อนไขการสมัคร       -เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ 5,000 บาท 
ที่เหลือชำระในวันเดินทาง 



-  ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออก
จากคณะถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

- โปรแกรมการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่าน

- บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน
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


