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        โปรแกรม ปาย-เชียงใหม่
สัมผัสอากาศหนาวเย็นบน

ยอดดอยอินทนนท์ 
   น้ำตกวชิรธาร-ชมหมู่บ้านถวาย-

ทานขันโตก 
เยือนเมืองโรแมนติกสุดอินเทรนด์ “ปาย” 

PAI
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง – บ่อน้ำพุร้อน

โป่งเดือด
อิ่มอร่อยกับอาหารพืชผักเมืองหนาวโครงการหลวง

พักเชียงใหม่ 1 คืน  และ อ. ปาย 1 คืน
               กำหนดการเดินทาง  :  

19.00 น ออกเดินทางจากรุ่งเรืองทัวร์ฯ  โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง พร้อม
ห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารกล่อง 
(มื้อที่ 1)พร้อมเครื่องดื่ม เดินทางสู่เชียงใหม่

ROONG RUANG TOURS HOLIDAY 2010 CO.,LTD

วันแรก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
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06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2 )
08.00 น.             นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศของการ เดินทาง โดยใช้รถตู้ปรับอากาศ 
D4D รุ่นใหม่ เดินทางสู่ดอยอินทนนย์

ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ
ทัศนียภาพอันเป็นดินแดนแห่งขุนเขาสูงสลับซับซ้อนกว้างใหญ่ไพศาล
ดุจท้องทะเลแห่งขุนเขา

          10.00 น. นมัสการพระธาตุนภเมทนีดล และพระธาตุนภพลภูมิสิริ เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล....จากนั้นเดินทางขึ้น

สู่ยอดดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูง
ประมาณ 2,550 เมตร จากระดับน้ำทะเล สัมผัสอากาศหนาวเย็นยะเยือก 
ชมกุหลาบพันปีบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และเชิญถ่ายรูปกับป้ายจุด
สูงสูดในแผ่นดินสยาม  

         12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( มื้อที่ 2)
         บ่าย ได้เวลาอันสมควรเดินทางลงจากดอยอินทนนท์....จากนั้นเดิน
ทางสู่หมู่บ้านถวาย

เลือกซื้อสินค้างานแฮนด์เมดจากหมู่บ้านถวายซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้า
จากไม้ได้ตามอัธยาศัย 

           15.30 น. นำท่านเข้าเช็คอินสู่ที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ของ
เชียงใหม่ ..รับกุญแจห้องและเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย

           19.00 น. บริการอาหารแบบขันโตก (มื้อ ที่ 3 )อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง
ภาคเหนือ เช่น แคปหมู น้ำพริกอ่อง แกงฮังเล หมี่กรอบฯลฯ  พร้อมชม
การฟ้อนรำแบบฉบับชาวล้านนาและการแสดงของชาวเขาเผ่าต่างๆ อัน
น่าประทับใจ 

           22.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก.....อิสระพักผ่อนหรือท่องราตรีเมือง
เชียงใหม่ได้ตามอัธยาศัย

           วันที่สอง ปาย–สะพานประวัติศาสตร์–คอฟฟี่อินเลิฟ–วัดน้ำฮู–ศูนย์
วัฒนธรรมบ้านสันติชล
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) 

            08.00 น.    ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
            11.30 น.    เดินทางถึง อ.ปาย....บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 

อ.ปาย (มื้อที่ 5)
            13.00 น.      เดินทางต่อไปเพื่อรำลึกประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่
ขัวเหล็กหรือสะพานเหล็กที่ญี่ปุ่น

วันที่สอง   เชียงใหม่-อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์–หมู่บ้านถวาย–ขันโตก
ดินเนอร์



                    สร้างไว้สมัยยึดครองเมืองปาย.....จากนั้นแวะถ่ายรูปร้าน
กาแฟคอฟฟี่อินเลิฟ
            16.00 น.    นำท่านเข้าเช็คอินสู่ ............................ รีสอร์ท อากาศ ดีใน 

อ.ปาย....ต้อนรับท่านด้วย Welcome Drink และจัดเก็บสัมภาระให้
เรียบร้อย 

             17.30 น. เดินทางสู่วัดน้ำฮูซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์ พระสุพรรณ
กัลยา และสักการะหลวงพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีลักษณะ
พิเศษคือพระเศียรกลวง พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออกมา และสัก
การะศาลสมเด็จพระนเรศวรกลางน้ำ

            18.30 น. เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมบ้านสันติชล ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน
ขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในตัวอำเภอปาย ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมจีนที่แปลก
ตา ชมบ้านดินและชิมชาอู่หลง ชาชิงชิงได้ตามอัธยาศัยและบริการ
อาหารค่ำ ณ ศูนย์วัฒนธรรม บริการอาหารค่ำแบบจีนยูนนาน (มื้อที่ 
6)หลังจากทานอาหารเย็นแล้ว เดินเล่นช็อปปิ้งถนนคนเดินเลือกซื้อสินค้า
อินเทรนด์จากเมืองปายหรือท่องราตรีได้ตามอัธยาศัย

           20.00 น.      นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก.....อิสระพักผ่อนหรือท่องราตรี
เมืองปายได้ตามอัธยาศัย

วันที่สาม         ห้วยน้ำดัง–บ่อน้ำร้อนโป่งเดือด-ฟาร์มกล้วยไม้–วัดป่าดารา
ภิรมย์-งานราชพฤกษ์

06.30 น.       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  (มื้อที่ 7)
07.30 น.       เช็คเอาท์จากที่พักและออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชม

วิวธรรมชาติ ชมดอกไม้สีสัน
          สวยสดใสแข่งกันผลิดอกชูช่ออย่างงดงามและสัมผัสกับสายลมอัน
หนาวเย็น
………น. นำท่าน ชมน้ำพุร้อนโป่งเดือด ที่พุ่งสูงที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลาง
ธรรมชาติที่งดงาม
12.00 น.      บริการอาหาร ณ ฟาร์มกล้วยไม้ใบออร์คิด (มื้อที่ 8) 
บ่าย                แวะวัดป่าดาราภิรมย์ วัดที่เจ้านาย ฝ่ายเหนือทรงอุปถัมย์ 

ทะนุบำรุง นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ที่นำมาจากเมืองเชียงตุง สิงห์สำริด ที่
สมเด็จพระนเรศวรสร้างถวายเป็นที่เมืองเชียงตุง 

...........น. นำท่านช้อปปิ้งบ่อสร้าง หรือ ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า  หลิงปิง  
18.00 น. แวะซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ณ ร้านอาหาร  หลังอาหารเดินทางสู่
กรุงเทพฯ
วันที่ห้า        กรุงเทพฯ



06.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ

*****************************************************************
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ท่านละ  8,900  บาท
                                       เด็กท่านละ  7,900   บาท
อัตรานี้รวม –ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

     -ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน & รีสอร์ท  2 คืน ,ปาย 1 คืน หรือ เชียงใหม่ 1 
คืน
                   -ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมคนขับชำนาญทาง                      -
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ 
                   -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ ( อุทยาน )   -
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว  
                   -ค่าเรือล่องแม่น้ำปายดูกระเหรี่ยงคอยาว                                               
-ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม, ของขบเคี้ยว 
                   -ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ  1,000,000  บาท
หมายเหตุ-อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าภาษีเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภาษี )
 - และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการ

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

เงื่อนไขการสมัคร
- เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด  หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ  2,500  บาท  ที่เหลือ

ชำระก่อนเดินทาง  7  วัน
- กรณีที่ท่านเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้า 10 วัน  และ

บริษัทฯจะหักไว้ 25% ของราคาทัวร์
- โปรแกรมการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่าน



คุณโอ 089-5033567   


