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            เหิรฟ้าสัมผัสทะเลหมอก-ดอยช้าง-ไร่
บุญรอด-ดอยตุง

       ชมนิทรรศการณ์หอฝิ่นเข้าชมหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่
ยมทองคํา              
เที่ยวเมืองเชียงแสน  นครแห่งประวัติศาสตร์ แหล่ง
อารยธรรมลุ่มน้ำโขง   
  เชียงราย-ดอยช้าง-วัดร่องขุ่น-ดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-
วัดพระแก้ว-นมัสการพระหยกเชียงราย-พระขี่ม้าบิณฑบาต 
แห่งสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง
         พักรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ 2  คืน ( แม่สรวย 1 คืน ,ดอย
ตุง 1 คืน)       
รุ่งเรืองทัวร์ฯ  ขอนำท่านสู่ดินแดนเหนือสุดแดนสยาม  หลังคาแห่งล้านนา ชม

ทะเลหมอกบนจุดหลังคาเมืองหนาว ชมสุดยอดประติมากรรมล้านนา  ประทับใจกับ
ดอกไม้เมืองหนาวอันเป็นที่สุดของความงาม ท่ามกลางเมฆหมอกที่หนาวเย็น ชื่นชม
กับวัฒนธรรมของชาวไทยลื้อ  ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก  อิ่มอร่อยกับอาหารระดับ
ภัตตาคาร  ที่พัก รีสอร์ทธรรมชาติ  ตามขุนเขา ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย 

ปกคลุมด้วยไอหมอก
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โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางวันที่    
วันแรก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-แม่สรวย- ดอยช้าง
07.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง  หรือ สุวรรณภูมิ  

ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง   ก่อนออกเดินทาง  เคาร์เตอร์สายการ
บิน………..  

08.00 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบิน ................ 
เที่ยวบินที่ ……………….

09.15 น.            ถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ ตรวจเช็คสัมภาระพร้อมนำท่านเปลี่ยน
บรรยากาศของการ เดินทาง โดยใช้
                          รถตู้ปรับอากาศ  รุ่นใหม่ เดินทางสู่ 
11.00 น. จากนั้นเข้าอำเภอแม่สรวย นำท่านไปชมเขื่อนแม่สรวย ถ่ายรูปเก็ความ

ประทับใจ สมควรแก่เวลานำท่านสู่ดอยช้าง สถานีเกษตรที่สูงดอยช้าง 
เทือกดอยวาวี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ดอยช้าง สไตล์จีน ยูนาน อาทิเช่น ขาหมู
หมั่นโถว  ผัดยอดผัก เป็นต้น ท่ามกลางธรรมชาติ

บ่าย เที่ยวดอยช้าง สถานีเกษตรที่สูงดอยวาวีท่านสามารถชมวิวทั้ง
พระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ พร้อมชิมกาแฟสดจากไร่ฟรี ชมแปลงทดลอง
เกษตรที่สูงกาแฟอาราบิก้าและดูพืชพันธ์ไม้เมืองหนาวที่ดอยช้าง (ช่วง
เดือนกลางเดือนธันวาถึงกลางเดือนมกรา มีดอกพญาเสือโคร่งบาน)
เดินทางสู่ดอยแม่สรวย

..........น. นำท่านเข้าที่พัก ณ ...................ท่ามกลางธรรมชาติ พรั่งพร้อมด้วยสิ่ง
อำนวยความสะดวกครบครัน

19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  ชมทะเลหมอกยามยาม พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้น 
06.30 น. พร้อมบริการอาหาร ณ ห้องอาหารของที่พัก 
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ไร่บุญรอด ของบริษัท บุญรอด เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิง

เกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูก ข้าวบาร์เลต์
ของเบียร์สิงห์ซึ่งอยู่ด้านหน้าแล้ว ยังมีพื้นที่เกษตรกรรม และไร่ชากว่า 
600 ไร่ .

08.30 น. อำลาที่พัก เดินทางต่อไปยัง วัดร่องขุ่น วัดที่มีความสวยงามโดดเด่น 
สร้างโดย จินตนาการของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง 
จัดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ และงดงาม มากแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้สักกา

วันที่สอง            แม่สรวย-ไร่บุญรอด-วัดร่องขุ่น-เชียงแสน-หอฝิ่น –อุทยาน
สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยตุง



ระพระพุทธรูปภายใน พระอุโบสถ สมควรแก่เวลาเดินทางต่อ สู่
สามเหลี่ยมทองคำ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมฝั่งโขง  หลังอาหารนำเที่ยวเมือง
เชียงแสน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุผาเงา นมัสการหลวงพ่อผาเงา ประทับนั่งขัด
สมาธิปางมารวิชัย ซึ่งขุดพบอยู่ใต้ฐานชุกชีพระประธานองค์เก่ามีอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 21 และขึ้นไปยังจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง
บนพระบรมธาติพุทธนิมิตเจดีย์

14.00 น. เดินทางต่อไปชมนิทรรศการณ์หอฝิ่นเข้าชมหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยม
ทองคํา หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคําเป็นโครงการพัฒนาดอยตุง อีก
หนึ่งโครงการของสมเด็จย่า ที่ทรงต้องการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยว
กับ ยาเสพติดที่ ภายในหอฝิ่นท่านจะได้รับรู้ข้อมูลจริงของ ฝิ่น ตั่งแต่ยุค 
5,000 ปีแรก จนถึงปัจจุบัน ที่นำเสนอด้วยระบบแสง สี เสียงมีพื้นที่
ประมาณ 250 ไร่ ตัวอาคารล้อมรอบด้วยสวนอันสวยงาม เป็นศูนย์
นิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของฝิ่น เมื่อสมัยที่มีการใช้กันอย่าง
ถูกกฎหมาย และผลกระทบของการเสพติดฝิ่น อีกทั้งยังทําหน้าที่ศูนย์
ข้อมูลเพื่อการ ค้นคว้าวิจัย และการศึกษาต่อเนื่องในหัวข้อฝิ่น สารสกัด
จาก ฝิ่นในรูปแบบต่างๆและยาเสพติดอื่นๆ อีกด้วย

17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ ..................ท่ามกลางธรรมชาติ อิสระพักผ่อน
ตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารเย็น  ณ ห้องอาหาร สนุกสนานกับคาราโอเกะแบบส่วนตัว 
อิ่มอร่อยกับพืชผักเมืองหนาว นานาชนิด ของโครงการหลวง หลังอาหาร
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย อากาศที่
บริสุทธิ์

วันที่สาม            พระขี่ม้าบิณฑบาตร-ดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-
โรงงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
                           พิพิธภัณฑ์อูบคำ-กรุงเทพฯ
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสทะเลหมอกที่งดงาม ท่ามกลางทะเลหมอกที่

ปกคลุมทั่วรีสอร์ท  พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น. ออกเดินทางไปสำนักปฏิบัติธรรมลานพระแก้ว พบกองทัพธรรม เชิญทุก

ท่านร่วมทำบุญใส่บาตรพระขี่ม้าบิณฑบาต แห่งสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่า
อาชาทอง พร้อมสนทนาธรรมและรับพรจากพระครูบาเหนือชัย โฆสิโต 
( นักบุญแห่งขุนเขา ) และรับฟังเรื่องราวอัศจรรย์ การฝึกหัดวิชาป้องกัน
ตัว การจาริกแสวงบุญ

09.00 น. ได้เวลาพอสมควร  เดินทางสู่พระตำหนักดอยตุง  หรือพระตำหนักสมเด็จ
ย่า  พระตำหนักที่สร้างแบบสวิสชาเลย์ผสมล้านนา  ประทับใจกับอุทยาน



ดอกไม้เมืองหนาวที่บานสะพรั่งตลอดทั้งปีที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย 
ณ  สวนแม่ฟ้าหลวง  โดยมีพระตำหนักดอยตุงเป็นฉากหลัง  ได้เวลาพอ
สมควรออกเดินทางสู่  พระธาตุดอยตุง  นมัสการพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์  และ
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา  เพื่อความเป็นสิริมงคล  ได้เวลาพอ
สมควรนำท่านเดินทางชม  โรงงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  อาทิ  โรงงานทำ
กระดาษสา,โรงงานทำเซรามิก,โรงงานทอพรม,โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่ง
ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ชื่อดังของเมืองไทย 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
15.00 น. เดินทางสู่ วัดพระแก้ว พระอุโบสถสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2433  โดยพระ

ประธานชาวเชียงรายเรียกกันว่า "พระเจ้าล้านทอง"  ส่วนพระเจดีย์ที่ค้น
พบพระแก้วมรกต ได้บูรณะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2497  ภายในวัดยังมีอาคาร
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์  หอพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา ซึ่งเป็น
โรงเรียนพระปริยัติธรรม และหอพระหยกเชียงราย  ประดิษฐานพระพุทธ
รตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหยก  โดยสร้างขึ้น
เป็นองค์แทนพระแก้วมรกต ที่ถูกค้นพบ ณ. เจดีย์วัดพระแก้วเป็นแห่งแรก 

17.00 น.             นำท่านเช็คอินที่นำท่านเช็คอินที่ สนามบิน........ 
18.30 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
                         ***************************************************
หมายเหตุ สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม ขึ้นอยู่กับราคา,ที่นั่งและเที่ยวบิน
อัตราค่าบริการ ราคาพิเศษสุด ไปเครื่องบิน - กลับเครื่องบิน

        ผู้ใหญ่ท่านละ  14,900 บาท 
อัตรานี้รวม1.ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ- เชียงใหม่  โดยสายการบิน....................

2.ค่าตั๋วเครื่องบินเชียงราย- กรุงเทพฯ โดยสายการบิน....................
3.ค่าที่พัก  2  คืน  แม่สราย  1 คืน,ดอยตุง 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน 
4.ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ 
5.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
6.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
8.ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงนำเที่ยวตลอดโปรแกรม พร้อมคนขับที่

ชำนาญเส้นทางโดยเฉพาะ
อัตรานี้ไม่รวม     ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือรายการท่องเที่ยว / ค่าภาษีมูลค่า
เพิ่ม / ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
                             ( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภาษี )
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย เสื้อกันหนาว,แว่นกันแดด,ครีมทาผิว,กล้องถ่ายรูป,ยา
ประจำตัว



เงื่อนไขการสมัคร       -เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ 5,000 
บาท ที่เหลือชำระในวันเดินทาง 

-  ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัว
ออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาด
ไปได้

- โปรแกรมการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่าน

- บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน
กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่
1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010  จำกัด
       เลขที่บัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลำพู (บัญชีออม
ทรัพย์)

2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ  ลักษณะวิลาศ
   เลขที่บัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลำพู  (บัญชีออม

ทรัพย์)
 โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อม

ทั้งระบุรายละเอียด
 อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909

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


