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RT-N.13    ภูช้ีฟ้า-ดอยตุง-ดอยอ่างข่าง  (ทางรถ) 

   

                เหิรฟ้า ตามรอยโครงการพระราชด าริ  ในรัชกาลที ่9                     
    ทะเลหมอกภูช้ีฟ้า-โครงการพฒันาดอยตุง-โครงการเกษตรหลวงอ่างข่าง    
      พระต าหนักดอยตุง-สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง-ภูช้ีฟ้า-สวนส้ม-ดอยอ่างข่าง-เชียงใหม่ 

รุ่งเรืองทวัร์ฯขอนาํท่านบินสัมผสัหมู่มวลดอกไมง้ามท่ามกลางสายหมอกท่ีหนาวเยน็ ต่ืนตาต่ืนใจกบัดอกไมน้านา
ชนิด ประทบัใจกบัประติมากรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของนครลา้นนา  เยอืนเพื่อนบา้นสามประเทศเขตแดนท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก  ท่ี
พกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน มคัคุเทศก์และทีมงานบริการท่านตลอดการเดินทางท่ี
แสนสุข  

 
 

 

 
 
 
 
 
โปรแกรมการเดินทาง  
 ออกเดินทางทุกวนัศุกร์  (หรือ จัดเป็นกรู๊ปของท่าน 6 ท่าน ขีน้ไป ออกเดินทางทุกวนั) 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-เชียงราย 
19.00 น ออกเดินทางจากรุ่งเรืองทวัร์ฯ  โดยรถโคช้ปรับอากาศชั้นหน่ึง พร้อมหอ้งสุขภณัฑ ์บริการอาหารวา่งพร้อม

เคร่ืองด่ืม เดินทางสู่เชียงราย 

วนัทีส่อง เชียงราย- ไร่สิงค์ปาร์ค-วดัร่องขุ่น-วดัพระแก้ว 

06.00 น. อรุณสวสัด์ิ ณ จ. เชียงราย 
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07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
…….น.          ท่านเดินทางสู่ ไร่สิงค์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) นัง่รถรางชม ความงานของดอกไม้ และพืชผลเมืองหนาวนานา

ชนิด ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษทั บุญรอด ผูผ้ลิตเบียร์สิงห์ 
เส้นทางเดียวกบัวดัร่องขนุ อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว เชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมี
แปลงปลูกขา้วบาร์เลต์ 
ของเบียร์สิงห์ซ่ึงอยูด่า้นหนา้แลว้ ยงัมีพื้นท่ีเกษตรกรรม และไร่
ชากวา่ 600 ไร่   ไร่บุญรอด ปลูกพืชหลายชนิดตามความ
เหมาะสม กบัสภาพดิน ทั้งไมผ้ล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอร่ี 
มะเขือเทศ ล้ินจ่ี ลาํไย มะม่วง กระทอ้น พืชสวนมีชาพนัธ์ุอู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นท่ีราบจะปลูกพืชไร่
ท่ี มีช่ือเสียง เช่น ขา้วบาร์เลย ์และขา้ว และพืชผกั เช่น บร็อกโคล่ี ฟาร์มเห็ดหอม และการทาํฟาร์มปศุสัตว ์
เล้ียงววันม เป็นตน้รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นท่ีจดัสวนดอกไม ้นานาพรรณ ใหน้กัท่องเท่ียวได้
ถ่ายภาพนอกจากน้ียงัสามารถชมทศันียภาพอนังดงามในบรรยากาศแห่งขนุเขาเมืองเหนือ ชมพระอาทิตย์
ยามเยน็ก่อนลบัขอบฟ้า และรับประทานอาหารอร่อยไดท่ี้ ร้านอาหารภูภิรมย ์บนจุดชมววิ 360 องศา อีกดว้ย
มีร้านกาแฟเบอเกร่ี ซ่ึงตั้งอยูท่างเขา้ไร่ และ ร้านคา้ขายผลิจภณัฑท่ี์มาจากไร่ ไม่วา่จะเป็น ชา ไวน์ มะเฟือง 
และมะเขือเทศซ่ึงคอนเฟริมวา่มะเขือเทศท่ี ไร่บุญรอด รสชาติ หวานอร่อนกรอบมาก  

..........น. อาํลาท่ีพกั เดินทางต่อไปยงั วดัร่องขุ่น วดัท่ีมีความสวยงามโดดเด่น สร้างโดย จินตนาการของอาจารย ์เฉลิม
ชยั โฆษิตพิพฒัน์ ศิลปินช่ือดงั จดัเป็นงานพุทธศิลป์ท่ียิง่ใหญ่ และงดงาม มากแห่งหน่ึง ใหท้่านไดส้ักการะ
พระพุทธรูปภายใน พระอุโบสถ สมควรแก่เวลาเดินทางต่อ สู่สามเหล่ียมทองคาํ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารริมฝ่ังโขง  หลงัอาหารนาํเท่ียวเมืองเชียงแสน 
บ่าย เดินทางสู่ วดัพระแก้ว พระอุโบสถสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2433  โดยพระประธานชาวเชียงรายเรียกกนัวา่ "พระ

เจา้ลา้นทอง"  ส่วนพระเจดียท่ี์คน้พบพระแกว้มรกต ไดบู้รณะแลว้เสร็จ พ.ศ. 2497  ภายในวดัยงัมีอาคาร
สมเด็จพระพุทธชินวงศ ์ หอพิพิธภณัฑ ์โรงเรียนพุทธิวงศว์ทิยา ซ่ึงเป็นโรงเรียนพระปริยติัธรรม และหอ
พระหยกเชียงราย  ประดิษฐานพระพุทธรตนากร นวติุวสัสานุสรณ์มงคล  ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปหยก  โดย
สร้างข้ึนเป็นองคแ์ทนพระแกว้มรกต ท่ีถูกคน้พบ ณ. 
เจดียว์ดัพระแกว้เป็นแห่งแรก  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ภูช้ีฟ้า เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงอนัดบัตน้ของจงัหวดัเชียงราย ชมพระอาทิตย์
ตกดินท่ีน่ีสวยงามมาก    

19.00น. บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ร้านอาหาร  หลงัอาหารอิสระ
พกัผอ่นหรือท่องราตรีตามอธัยาศยั 
พกัที ่ โรงแรม  ไร่ร่มโพธ์ิทองรีสอร์ทภูช้ีฟ้า   หรือ 

เทยีบเท่า    
 /   WWW.RAIROMPOTHONGRESORT.COM 

 ( กรณพีกัภูช้ีฟ้าเป็น รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทธรรมชาติ  พกั 2-3 ท่าน / ห้อง  ) 



19.00น. บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ร้านอาหารหลงัอาหารอิสระพกัผอ่นหรือท่องราตรีตามอธัยาศยั  
 
วนัทีส่าม ทะเลหมอกภูช้ีฟ้า – ดอยตุง-พระต าหนักดอยตุง-ช้อปป้ิงทีแ่ม่สาย 

04.00 น. น าท่าน มุ่งหนา้สู่ยอดภูช้ีฟ้า ชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศชมทะเลหมอกท่ีสุดสวยงาม 
แห่งเดียวท่ีน่ี...ภูช้ีฟ้า 

06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บริการท่าน
ด้วย ข้าวต้มเห็ดหอม  ผดัผกัฤดูหนาว ฯลฯ 

09.00 น. จากนั้นนาํท่านเดินทางโดยรถทอ้งถ่ิน เท่ียว
พระต าหนักดอยตุง หรือพระต าหนักสมเด็จย่า 

12.00 น. บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ห้องอาหาร 
จากนั้นนาํท่านเดินทางโดยรถทอ้งถ่ิน เท่ียว
พระต าหนักดอยตุง หรือพระต าหนักสมเด็จย่า 
พระตาํหนกัท่ีสร้างแบบสวสิชาเลยผ์สมลา้นนา ประทบัใจกบัอุทยานดอกไมเ้มืองหนาวท่ีบานสะพร่ังตลอด
ทั้งปีท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศไทย ณ สวนแม่ฟ้าหลวง โดยมีพระตาํหนกัดอยตุงเป็นฉากหลงั โครงการ
พฒันาดอยตุงฯเป็นโครงการอนัเน่ืองจากพระราชดาํริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่ีทรง
ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชในการแกปั้ญหา
การปลูกฝ่ินในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองกวา่ 40 ปี โครงการพฒันาดอยตุง (พื้นท่ีทรงงาน) อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํริ ในเขตอาํเภอแม่จนั อาํเภอแ ม่ฟ้าหลวง และอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ครอบคลุม  29 
หมู่บา้นของชนเผา่อาข่า ลาหู่ จีนก๊กมินตัง๋ ไทใหญ่ ไทล้ือ และไทลวัะ  

………น. อสิระช้อปป้ิง ทีแ่ม่สาย  ชายแดน ไทย-พม่า 

เดินทางสู่ท่ีพกั ระดับมาตฐาน หรือ เทยีบเท่า  
ณ  Silamanee Resort / www.silamaneeresort.com 

หรือ M Boutique Resort  /     www.mboutiqueresort.com         อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
19.00 น. บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ห้องอาหาร 
 

วนัทีส่ี่  ดอยแม่สะลอง -พพิธิภัณฑ์บ้านด า-วดัห้วยปลากั้ง-สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง- กรุงเทพฯ 
07.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ พร้อมบริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
08.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง ซ่ึงระหว่างทางจะพบ ดอกซากูระ หรือ นางพญาเสือโคร่ง  ซ่ึงเป็นดอกไม้ที่

สวยงามพบได้บนดอยแม่สลอง แวะชิมชาคุณภาพดี  ชาอู่หลงทีไ่ร่ชา101 จากน้ันเดินทางเข้าเคารพ สุสาน
นายพลต้วน ผู้พฒันาดอยแม่สลอง จุดนีส้ามารถชมทวิทศัน์ของดอยแม่สลองได้กว้างไกล  จากน้ัน เดินทาง
ขึน้ยอดดอยแม่สลอง นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี ซ่ึงอยู่บนยอดดอยสูงสุด
ของดอยแม่สลอง ดอยแม่สะลอง สนุกสนานกบัการช้อปป้ิงซ้ือใบชาพนัธ์ุดีทีสุ่ดบนยอดดอยแม่สะลอง 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารแม่สะลองวลิล่าหรือเทียบเท่า  อ่ิมอร่อยกบัเมนูเด็ด อาทิ  ขาหมูหมั่นโถ  
ผดับลอ็กโคลีเ่มืองหนาว  ย ายอดใบชาปลากระป๋อง ฯลฯ 

http://www.silamaneeresort.com/
http://www.mboutiqueresort.com/


บ่าย พาทุกท่านเดินทางถึง“ไร่ชาฉุยฟง”ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีบา้นพญาไพร ตาํบลเทิดไทย อาํเภอแม่ฟ้าหลวงและ
อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีของบริษทัฉุยฟงทีจาํกดั ซ่ึงผลิตใบชารายใหญ่ท่ีสุด ใน
เชียงรายโดยมีประสบการณ์ยาวนานในการเพาะปลูกชามากกวา่ 40 ปี ปัจจุบนับริษทัฉุยฟง เป็นผูผ้ลิตชาผู ้
จาํหน่ายและส่งออกมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือ ผูใ้ชท้างดา้นอุตสาหกรรมเช่น มาลี ยนีูฟลิป เป็นตน้    บนเน้ือท่ี
กวา่ 1,000 ไร่ ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีสูงกวา่ระดบันํ้าทะเลกวา่ 1,200 เมตรและมีหมอกปกคลุมตลอดปี     

…….น. เดินทางชม“พพิธิภัณฑ์บ้านด า”หรือบา้นดาํสร้างข้ึนโดย“อาจารยถ์วลัยด์ชันี”ศิลปินแห่งชาติท่ีมีฝีมือ
ทางดา้นจิตรกรรมปฎิมากรรมไดส้ร้างงานดา้นศิลปะไวม้ากมายทั้งทางดา้นภาพเขียนและดา้นประติมากรรม
หลายช้ินมีลวดลายแกะสลกัท่ีสวยงามอยา่งยิง่นบัวา่เป็นอีก
สถานท่ีหน่ึงท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์และศิลปะแบบลา้นนาท่ี
ทรงคุณค่าลกัษณะของบา้นดาํจะเป็นกลุ่มบา้นศิลปะแบบ
ลา้นนาทุกหลงัทาดว้ยสีดาํซ่ึงเป็นท่ีมาของคาํวา่“บา้นดาํ”
และยงัเป็นสีท่ีอาจารยถ์วลัย ์ดชันีโปรดปรานอีกดว้ย  

……..น. นมสัการพระ วดัห้วยปลากั้ง วดัท่ีเก่าแก่ ประวติัไม่ทราบ  

ไดรั้บการกล่าวขานจากผูท่ี้มีความศรัทธา วา่เป็นศูนยร์วมใจ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมากมาย 

………น. บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร  หลงัอาหารเดินทางสู่ กทม . 

วนัทีห้่า กรุงเทพฯ 

06.00 น . ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ      

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ      8,980     บาท   พกัห้องละ  2 ท่าน 
พกัเดี่ยวราคาท่านละ      9,980  บาท   พกัเดี่ยว 

                    เด็ก(2-11ขวบ)ราคาท่านละ   6,980 บาท    พกัรวมผู้ปกครองไม่เสริมเตียง 
หมายเหตุ       **ต่างชาติต้องเพิม่ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ  
อตัรานีร้วม ค่าพาหนะ / ท่ีพกั / อาหาร / ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่ามคัคุเทศกน์าํเท่ียว / 
ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
อตัรานีไ้ม่รวม ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือรายการท่องเท่ียว /ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม / ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
กรุณาโอนเงิน มัดจ า หรือ จ่ายหมดมาที่ 

 1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทวัร์ ฮอลเิดย์ 2010 จ ากดั 
                เลขทีบ่ัญชี 116-4399493 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู (บัญชีออมทรัพย์) 

2. ช่ือบัญชี นายธเนษฐ  ลกัษณะวลิาศ 
    เลขทีบ่ัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางล าพู  (บัญชีออมทรัพย์) 
  โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน(ใบสลปิ)พร้อมทั้งระบุรายละเอยีด 
 อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที ่  02-2824909 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย   เส้ือกนัหนาว,แวน่กนัแดด,ครีมทาผวิ,กลอ้งถ่ายรูป,ยาประจาํตวั 



เงื่อนไขการสมัคร บตัรซ้ือแล้วไม่รับคืน 

- เวลาสมคัรชาํระเงินทั้งหมด หรือมดัจาํคร้ังแรกท่ีละ 2,000 บาท ท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง 7 วนั 

- ถา้เล่ือนการเดินทางจะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้ 10 วนั และทางบริษทัฯ จะหกัไว ้ 25% ของราคา
ทวัร์ 

- ระหวา่งการเดินทางถา้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือวา่สละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้อง
เงินหรือส่วนบริการท่ีขาดไปได้ 

- โปรแกรมการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่
ยติุธรรมสาํหรับท่านโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
       บัตรซ้ือแล้วไม่รับคืน 
 


