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       กุ้ยหลินเมืองไทย ล่องทะเลสาบ
แม่ปิง (BUS)

( พัก.เรือสำราญฯ / เชียงใหม่ 1 คืน ) 
ตาก – เขื่อนภูมิพล – ทะเลสาบแม่ปิง – ดอยเต่า – ดอยอินทนนย์ – ตำหนักดารา

ภิรมย์ – สวนพฤกศาสตร์ 
รุ่งเรืองทัวร์ ฯ  ขอนำท่านสู่โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน  ล่อง

ทะเลสาบแม่ปิง ตามทางดำเนินของพระนางจามเทวี   ที่ขนาบข้างด้วยขุนเขาและ
สายหมอกรอบกาย  ประทับใจกับศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของดินแดนเมืองเหนือ  
พักผ่อนแบบสบายบนเรือสำราญฯ  พร้อมทั้งนำท่านชม  สัมผัสหมู่มวลดอกไม้งาม
ท่ามกลางสายหมอกที่หนาวเย็น ตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้นานาชนิด   บริการท่านด้วย
อาหารเลิศรส  ที่พักระดับมาตรฐาน พร้อมทีมงานบริการท่านตลอดการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - เขื่อนภูมิพล ( ตาก )
22.00 น.  ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย  โดยรถโค้ชปรับอากาศ    บริการอาหาร

กล่องพร้อมเครื่องดื่มบนรถ  นำท่านเดินทางสู่ จ.ตาก  
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วันที่สอง เขื่อนภูมิพล - ล่องทะเลสาบแม่ปิง
06.30 น. ถึงเขื่อนภูมิพล  นำท่านชมตลาดเช้าชาวเขื่อน  จากนั้นเก็บสัมภาระเข้าสู่

ที่พักเรือสำราญRoyal Diamond  ห้องพักปรับอากาศทุกห้อง (พักห้อง
ละ  4  ท่าน  )  !  บริการอาหารมื้อเช้าบนเรือ  เชิญทุกท่านพักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

08.00 น. เรือสำราญฯ  ล่องจากเขื่อนภูมิพล  สู่ทะเลสาบแม่ปิง  ที่ขนาบข้างด้วย
ขุนเขาสวยงาม จนได้รับการยกย่อง

ว่าสวยงามดุจ“กุ้ยหลิน ประเทศจีน” เรือล่องตามเส้นทางเสด็จ “พระนาง
จามเทวี” ผ่าน พระพุทธบาท-

เขาหนาม ,เกาะวาเลนไทม์ , เขาคันเบ็ด 
11.00 น. ! เรียกน้ำย่อยยามสาย ๆ  ด้วย “ส้มตำรสเด็ด” แก้รสเผ็ดด้วยเฉาก๊วย 
หวาน-เย็น ชื่นใจ
12.00 น. !   บริการอาหารมื้อเที่ยง    เรือล่องผ่าน  “ผาอาบนาง”  สถานที่ซึ่ง 
พระนางจามเทวี เสด็จลงสรงน้ำ
บ่าย แวะนมัสการ วัดพระธาตุแก่งสร้อย  เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี 

เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองสร้อย  หรือเวียงสร้อยศรีสุข  ซึ่งเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา  เพราะเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำ
ปิงจึงเป็นเส้นทางสัญจร  ระหว่างหัวเมืองทางใต้กับดินแดนล้านนา  วัด
แห่งนี้ได้รับการบูรณะจากครูบาชื่อดังของล้านนาและคณะศรัทธาต่างๆ
และยังเป็นที่ศรัทธาของชาวเรือชาวแพเรื่อยมา

16.00 น. เรือสำราญฯล่องถึง  “เมืองสร้อยศรีสุข”  เมืองโบราณอายุ 1,400 ปี  จาก
นั้นนำท่านสู่ บ้านอุ้มปาด จุดพัก

เชิญทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นน้ำในทะเลสาบแม่ปิง
17.00 น. !  บริการอาหารว่าง  ณ  บริเวณหัวเรือ  ด้วย  “สะโพกหมูหุ่นงาม”  ย่าง
ซ๊อสสูตรลับ 
19.00 น. !  บริการอาหารมื้อค่ำ  ณ  ห้องอาหาร  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

วันที่สาม ดอยเต่า – พระธาตุจอมทอง –  บ้านถวาย - เชียงใหม่
06.00 น. !  บริการอาหารมื้อเช้าร้อนๆด้วย  ข้าวต้มเครื่อง+ขนมครก+ชา+กาแฟ  
ชมวิวยามเช้าตามอัธยาศัย
09.00 น. เรือสำราญฯ  เทียบท่า  ณ  ดอยเต่า   เก็บสัมภาระเดินทางต่อโดยรถโค้ช
ปรับอากาศคันเดิม สู่ อ.จอมทอง

นมัสการ “พระธาตุศรีจอมทอง” ชม “ไม้ค้ำโพธิ์” ที่รายการ  “ตามไปดู”  
เคยตามมาชม
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12.00 น.             ! บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 บ่าย                    เดินทางสู่บ้านถวาย หมู่บ้านแกะสลักที่มีชื่อเสียงมากทางด้านแกะ

สลัก ชมและเลือกซื้อ
สินค้า คุณภาพดี เป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ จ.เชียงใหม่ 
นำท่านชม หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่  บันทึกภาพคู่กับ อนุสาวรีย์สาม
กษัตริย์ 

..........น. นำท่านเดินทางกลับที่พัก ณ โรงแรมระดับมาตรฐาน จ.เชียงใหม่
  19.00 น. ! บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร

  หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย หรือ  ท่องราตรีไนท์บาซ่าตามอัธยาศัย 

วันที่สี่ พระตำหนักดาราภิรมย์ – สวนพฤกศาสตร์ - กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหาร

จากนั้นเดินทางสู่  อ.แม่ริม   นำท่านเที่ยวชม  “พระตำหนักดาราภิรมย์”   
พระตำหนักของพระชายาเจ้าดารารัศมี   มรดกล้ำค่าของแผ่นดิน    ชม
ห้องในพระตำหนักที่ยังคงสภาพรูปแบบดั้งเดิมถึง  7  ห้อง   ชมกุหลาบ
พันธ์จุฬาลงกรณ์ดอกใหญ่สีชมพู  

12.00 น.             ! บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเที่ยวชม “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ฯ” สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเหนือ บนพื้นที่ 6,500 ไร่ ชม
กลุ่มอาคารเรือนกระจก   ที่รวบรวมพืชในเขตป่าดงดิบของเอเชียสวน
วัลยชาติ   ที่มากมายด้วยพันธ์ไม้เลื้อยกว่า  200 ชนิด   ชมสวนหิน  เรือน
กล้วยไม้ไทย   ที่อยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาและลำน้ำแม่สา   นำ
ท่านสู่บ้านบ่อสร้าง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอันเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก อาทิ
เช่น เครื่องเงิน ผ้าไหม ไม้แกะสลัก ทำร่ม ฯลฯ

18.00 น. ! บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
หลังอาหารเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ

วันที่ห้า กรุงเทพฯ
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

*******************************************************************
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 8,900  บาท   พัก
ห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยวราคาท่านละ 9,700  บาท   พัก
เดี่ยว
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เด็ก(2-11ขวบ)ราคาท่านละ   7,900 บาท    พัก
รวมผู้ปกครองไม่เสริมเตียง

ลักษณะที่พัก พัก ในเรือรอยัลไดมอนด์   ห้องละ  4 ท่าน 
พัก  ที่โรงแรมเชียงใหม่     ห้องละ  2 ท่าน  
 สำหรับท่านที่พักเดี่ยว  ยกเว้นห้องพักในเรือฯ )

อัตรานี้รวมค่าพาหนะ,ที่พัก,อาหารทุกมื้อตามรายการ,ธรรมเนียมเข้าชมที่ท่อง
เที่ยว,ประกันภัยการเดินทางวงเงิน

ท่านละ 1,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ),
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย    เสื้อกันหนาว,แว่นกันแดด,ครีมทาผิว,กล้องถ่าย
รูป,ยาประจำตัว
เงื่อนไขการสมัคร

- เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ 2,000 บาท ที่เหลือชำระ
ก่อนการเดินทาง 7 วัน

- ถ้าเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า 10 วัน และทา
งบริษัทฯจะหักไว้ 25% ของราคาทัวร์

- ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจาก
คณะถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

- โปรแกรมการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่าน

กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่
1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010  จำกัด

-      เลขที่บัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลำพู (บัญชี
ออมทรัพย์)

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

ออมทรัพย์)
โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้ง

ระบุรายละเอียด
-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909
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