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RT-N.01/1    เชียงใหม่-เชียงราย (เคร่ืองบิน) 

                        เหิรฟ้า ตามรอยโครงการพระราชด าริ  ในรัชกาลที ่9                     
พระต าหนักดอยตุง   วดัร่องขุ่น  พม่า  ดอยอนิทนนท์ (โครงการหลวงดอยอนิทนนย์) 

                                   บ้านถวาย-ไร่บุญรอด – พระธาตุดอยค า 
(พกัเชียงใหม่ / เชียงราย) 

รุ่งเรืองทวัร์ฯขอนาํท่านบินสู่ดินแดนเอ้ืองเหนือ สองเมืองแห่งการท่องเท่ียว สัมผสัหมู่มวลดอกไมง้ามท่ามกลาง
สายหมอกท่ีหนาวเยน็ ประทบัใจกบัประติมากรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของนครลา้นนา เยอืนเพื่อนบา้นสามประเทศเขตแดน
ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก  ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน  อาหารทุกม้ือ  มคัคุเทศกแ์ละทีมงานบริการท่านตลอดการเดินทางท่ี
แสนสุข 

 
 
 
 

โปรแกรมการเดินทาง   

วนัแรก  กรุงเทพฯ-เชียงราย- แม่สาย -สามเหลีย่มทองค า -พระต าหนักดอยตุง -สวนแม่ฟ้าหลวง 

06.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ / หรือ สนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ  
                           (แลว้แต่ไฟลบิ์นและสายการบิน) 
08.00 น. เหิรฟ้าสู่สนามบิน จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทย. หรือ  สายการบินไทยแอร์เอเชีย  (FD.) 
  เท่ียวบินท่ี ………….. 
.........น. นาํท่านเท่ียวพระต าหนักดอยตุง  หรือพระต าหนักสมเด็จย่า  โดยรถทอ้งถ่ิน พระตาํหนกัท่ีสร้างแบบสวสิชาเลย์

ผสมลา้นนา ประทบัใจกบัอุทยานดอกไมเ้มืองหนาวท่ีบานสะพร่ังตลอดทั้งปี ท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศไทย  ณ 
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สวนแม่ฟ้าหลวง  โดยมีพระตาํหนกัดอยตุงเป็นฉากหลงั  โครงการพฒันาดอยตุงฯ เป็นโครงการอนัเน่ืองจาก
พระราชดาํริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่ีทรงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชในการแกปั้ญหาการปลูกฝ่ินในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองกวา่  40 
ปี โครงการพฒันาดอยตุง (พื้นท่ีทรงงาน) อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ จึงไดก่้อตั้งข้ึนในปี พ .ศ. 2531 บนพื้นท่ี
ดาํเนินงาน 93,615 ไร่ ในเขตอาํเภอแม่จนั อาํเภอแม่ฟ้าหลวง และอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ครอบคลุม  29 
หมู่บา้นของชนเผา่อาข่า ลาหู่ จีนก๊กมินตัง๋ ไทใหญ่ ไทล้ือ และไทลวัะ ประมาณ 11,000 คน 

12.00 น. บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ห้องอาหาร 
บ่าย นาํท่านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง     ณ      จุดเหนือสุดแดนสยาม     อ.แม่สาย  เยอืนเพื่อนบา้นประเทศพม่า ณ บ้าน

ท่าขีเ้หลก็  ชมดินแดนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก และชมววิทิวทศัน์แม่นํ้าโขงอนัเป็นท่ีติดต่อของสามประเทศ 
ณ สามเหลีย่มทองค า 

19.00 น. บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ห้องอาหาร  
  พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน 

วนัทีส่อง วดัร่องขุ่น – น า้พุร้อนแม่ขะจาน – พระธาตุดอยค า  

07.00 น. บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ ไร่สิงค์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) น่ังรถรางชม ความงานของ
ดอกไม้ และพชืผลเมืองหนาวนานาชนิด ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษทั 
บุญรอด ผูผ้ลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกบัวดัร่องขนุ อ.เมือง จ.เชียงราย 
เป็นแหล่งท่องเท่ียว เชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมี
แปลงปลูกขา้วบาร์เลตข์องเบียร์สิงห์ซ่ึงอยูด่า้นหนา้แลว้ ยงัมีพื้นท่ี
เกษตรกรรม และไร่ชากวา่ 600 ไร่   ไร่บุญรอด ปลูกพืชหลายชนิดตาม
ความเหมาะสม กบัสภาพดิน ทั้งไมผ้ล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอร่ี มะเขือเทศ ล้ินจ่ี ลาํไย มะม่วง กระทอ้น 
พืชสวนมีชาพนัธ์ุอู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นท่ีราบจะปลูกพืชไร่ท่ี มีช่ือเสียง เช่น ขา้วบาร์เลย ์และขา้ว และ
พืชผกั เช่น บร็อกโคล่ี ฟาร์มเห็ดหอม และการทาํฟาร์มปศุสัตว ์เล้ียงววันม เป็นตน้รวมทั้งแปลงเกษตร
ผสมผสาน และพื้นท่ีจดัสวนดอกไม ้นานาพรรณ ใหน้กัท่องเท่ียวไดถ่้ายภาพนอกจากน้ียงัสามารถชม
ทศันียภาพอนังดงามในบรรยากาศแห่งขนุเขาเมืองเหนือ ชมพระอาทิตยย์ามเยน็ก่อนลบัขอบฟ้า และ
รับประทานอาหารอร่อยไดท่ี้ ร้านอาหารภูภิรมย์ บนจุดชมววิ 360 องศา อีกดว้ยมีร้านกาแฟเบอเกร่ี ซ่ึงตั้งอยู่
ทางเขา้ไร่ และ ร้านคา้ขายผลิจภณัฑท่ี์มาจากไร่ ไม่วา่จะเป็น ชา ไวน์ มะเฟือง และมะเขือเทศซ่ึงคอนเฟริมวา่
มะเขือเทศท่ี ไร่บุญรอด รสชาติ หวานอร่อนกรอบมาก  

12.00 น. บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ห้องอาหาร 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “วดัร่องขุ่น”  สุดประทบัใจกบัความงดงามของสถาปัตยกรรมลา้นนาอนัเป็นท่ีสุดใน
โลก  ชมภาพเขียนพระประธานท่ีเขียนโดยจิตรกรเอกอ.เฉลมิ
ชัย  โฆษิตพพิฒัน์  ท่ีใชเ้วลาสร้างสรรคผ์ลงานนานถึง 10 ปี   
เท่ียวชมบ่อน า้ร้อนแม่ขะจาน  นํ้าแร่ร้อนจากธรรมชาติ  
สมควรแก่เวลานาํท่านสู่ จ.เชียงใหม่ 

บ่าย เดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัท่ีมีความส าคญัในจงัหวดั
เชียงใหม่อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยูบ่ริเวณดอยค า ดา้นหลงั
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อุทยานหลวงราชพฤกษ ์ ห่างจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วดัพระธาตุดอยค ายงัมีลานชมววิ  ท่ีสามารถ
มองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่  กราบขอพร “หลวงพ่อทนัใจ” ทีศั่กดิ์สิทธ์ิ พระรอดหลวง พระหินทราย
ปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ(เนือ้ดิน)ประดิษฐานไว้ ณ วดัพระธาตุดอยค า 

19.00 น. บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ห้องอาหาร 
  พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน 

***กรณพีกั ตรงวนัอาทติย์  ทีเ่ชียงใหม่ สามารถเทีย่ว ถนนคนเดิน  ประตูท่าแพได้ครับ** 

วนัทีส่าม  โครงการหลวง ดอยอนิทนนท์ – น า้ตกวชิรธาร-บ้านถวาย - กรุงเทพฯ 

07.00 น. บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านพิชิตดอยท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย “ดอยอนิทนนท์” ชมตน้กุหลาบพนัปี  ท่ามกลางอากาศท่ี
หนาวเยน็  นมสัการมหาธาตุนภเมทนีดล และ มหาธาตุนภพลภูมิสิริ  ท่ีสร้างถวาย รัชกาลท่ี 9.และพระราชินี
นาถ   ชอ้ปป้ิงสินคา้เกษตรเมืองหนาว ณ หมู่บ้านม้งดอยขุนกลาง 

ชมสถานีเกษตรหลวงอนิทนนท์ เร่ิมเขา้มาด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ดว้ยพระราชประสงคข์อง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีจะช่วยเหลือชาวไทยภูเผา่มง้และเผา่กะเหร่ียงบนดอยอินทนนท์ ใหเ้ปล่ียนวถีิ
ชีวติจากการท าไร่ฝ่ินและไร่เล่ือนลอยท่ีท าลายป่าไมแ้ละตน้น ้า มาปลูกพืชพรรณเมืองหนาว  ดว้ยการใหค้วามรู้
เก่ียวกบัการท าเกษตรอยา่งถูกวธีิโดยเจา้หนา้ท่ีของสถานี และดว้ยความท่ีเป็นสถานีเกษตรหลวง ท่ีน่ีจึงเนน้ไปท่ี
งานวจิยัขยายพนัธ์ุพืชและงานผลิต โดยไดรั้บความร่วมมือจากกมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัแม่โจ  ้และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ งานวจัิยปลาเรนโบว์เทราต์ของกรมประมง ซ่ึงท่ีน่ีเป็นท่ีเดียวใน
ประเทศไทยท่ีสามารถเพาะเล้ียงปลาเรนโบวเ์ทราตไ์ด้ นอกจากน้ียงัมีกุง้กา้มแดง สัตวน์ ้าจืดเขตหนาวท่ีมีรสชาติ
อร่อยคลา้ยเน้ือปู  

การท่องเทีย่วสถานีเกษตรหลวงอนิทนนท์อาจเร่ิมตน้ท่ีบริเวณสถานีหลกับา้นขนุกลาง ซ่ึงมีการจดัภูมิ
ทศัน์อยา่งสวยงาม มีจุดชมววิเผยใหเ้ห็นบา้นขนุกลางและน ้าตกสิริภูมิ ซ่ึงน ้าตกแห่งน้ีอยูไ่ม่ไกลจากสถานี
สามารถเดินถึงกนัได,้ สวนหลวงสิริภูมิ เส้นทางเดิน 500 เมตร ท่ามกลางพรรณไมแ้ละความชุ่มฉ ่าของธารน ้า
จากน ้าตกสิริภูมิ โดยจะมองเห็นหนา้ผาของน ้าตกสิริภูมิโดดเด่น , สวน 80 พรรษา จดัสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2550 
ในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตกแต่งดว้ยกุหลาบพนัปีและ
พรรณไมต้ามฤดูกาล 

.........น. ชมความสวยงามของน า้ตกวชิรธาร ทีม่ีขนาดใหญ่ น า้ตกวชิรธาร เป็นนํ้าตกขนาดใหญ่ เดิมช่ือ ตาดฆอ้งโยง ตวั
นํ้าตกอยูสู่งจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 750 เมตร นํ้าจะด่ิงจากผา ดา้นบน ตกลงสู่แอ่งนํ้าเบ้ืองล่าง ในช่วงท่ีมีนํ้า
มากละอองนํ้าจะสาดกระเซ็นไปทัว่บริเวณรู้สึกไดถึ้งความเยน็และชุ่มช้ืน  

12.00 น. บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ห้องอาหาร 
บ่าย  นาํท่านนมัสการพระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุประจาํปีชวด พระบรมธาตุเจดียอ์งคน้ี์ตั้งอยูบ่นยอดดอย 
  จอมทอง เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบ้ืองขวา มีความพิเศษแตกต่างจากท่ีอ่ืนคือ เป็น  
  พระบรมธาตุท่ีมิไดฝ่ั้งใตดิ้นแต่ประดิษฐานอยูใ่นกู่ภายในวหิาร สามารถอนัเชิญมาสรงนํ้าได ้  
..........น. นาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นท่องเท่ียว OTOP บ้านถวาย ชมผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกัท่ีสวยงามและละเอียดเป็น
  ท่ีรู้จกัไปทัว่โลก 
..........น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่  ตรวจเช็คสัมภาระก่อนข้ึนเคร่ือง 
..........น. เหิรฟ้าจากสนามบิน จ.เชียงใหม่ สู่สนามบินดอนเมือง หรือ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสายการบิน............... 
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.........น.  ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทบัใจ   

หมายเหตุ โปรแกรมและสายการบินทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัความเหมาสมและไฟล์  
                            บินแต่ละเทีย่วในวนัเดินทาง โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
อตัราค่าบริการ   กรณเีดินทางโดยสายการบินไทย TG,สายการบินนกแอร์ DD,สายการบินโอเรียลไทย OX 
   ผู้ใหญ่ราคาท่านละ   11,900   บาท  ( พกัห้องละ  2 ท่าน 
       ***เทศกาลปีใหม่  ตรุษจีน  สงกรานต์  เพิม่ ท่านละ 2 ,000  บาท *** 
หมายเหตุ  ต่างชาติต้องเพิม่ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ  
 ช่วงเทศกาล  อาท ิปีใหม่ ,ตรุษจีน,สงกรานต์  เปลีย่นจาก สามเหลีย่มทองค าเป็นไหว้พระ ในตัวเมืองเชียงรายแทน  
อตัรานีร้วม -ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพฯ- เชียงใหม่-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน...................................................... 
      -ค่าภาษีนํ้ามนั,ภาษีสนามบิน รวมใหเ้รียบร้อยแลว้     -ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน  2 คืน 
                   -ค่ารถตูป้รับอากาศหลงัคาสูง พร้อมคนขบัชาํนาญทาง  -ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในรายการ  
                   -ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ ( อุทยาน )     -ค่ามคัคุเทศกน์าํเท่ียว   
                   -ค่าอาหารวา่ง นํ้าด่ืม, ของขบเค้ียว                              -ค่าประกนัอุบติัเหตุท่านละ  1,000,000  บาท 
หมายเหตุ - อตัราน้ีไม่รวมภาษีมูลค่าภาษีเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   

( ในกรณีท่ีตอ้งการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกาํกบัภาษี )    - และค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆนอกเหนือรายการ 
เงื่อนไขการสมัคร 

- เวลาสมคัรชาํระเงินทั้งหมด หรือมดัจาํคร้ังแรกท่ีละ 5,000 บาท ท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง  10  วนั 
- กรณีท่ีท่านเล่ือนการเดินทาง ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบล่วงหนา้ 10 วนั  และบริษทัฯจะหกัไว ้25% ของราคาทวัร์ 
- โปรแกรมการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยติุธรรม

สาํหรับท่าน 
 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 บัตรซ้ือแล้วไม่รับคืน 

- เวลาสมคัรชาํระเงินทั้งหมด หรือมดัจาํคร้ังแรกท่ีละ 2,000 บาท ท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง 5 วนั  
- ถา้เล่ือนการเดินทางจะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้ 15 วนั และทางบริษทัฯ จะหกัไว ้25% ของราคาทวัร์ 
- ระหวา่งการเดินทางถา้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือวา่สละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องเงิน

หรือส่วนบริการท่ีขาดไปได้ 
- โปรแกรมการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยติุธรรม

สาํหรับท่านโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้        ***บัตรซ้ือแล้วไม่รับคืน*** 
 


