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ที่พักระดับมาตรฐาน เขตแดนที่โด่งดังไปทั่วโลก 2 มัคคุเทศก์และทีมงานบริการ คืน
ท่านตลอดการเดินทางที่แสนสุข  

โปรแกรมการเดินทาง  
- แม่สาย – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระตำหนักดอยตุง-เชียงราย-สนามบินดอนเมือง วันแรก

บ้านท่าขี้เหล็ก
..........ชั้น สนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ พร้อมกัน ณ .น 2 ประตู 5 เคาร์เตอร์ สาย

การบินนกแอร์  พร้อมเช็คอิน
.........เที่ยวบิน ..................โดยสายการบิน เชียงราย.เหิรฟ้าสู่สนามบิน จ . น

บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง..... ที่
08.00 เชียงราย  ตรวจเช็คสัมภาระพร้อมนำท่านเปลี่ยน.ถึงสนามบิน  จ              .น
บรรยากาศของการ จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถ

พระตำหนักที่  หรือพระตำหนักสมเด็จย่า  ท้องถิ่น  เที่ยวพระตำหนักดอยตุง
ประทับใจกับอุทยานดอกไม้เมืองหนาวที่  สร้างแบบสวิสชาเลย์ผสมล้านนา
สวนแม่ฟ้าหลวง  ณ  บานสะพรั่งตลอดทั้งปีที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย 
โดยมีพระตำหนักดอยตุงเป็นฉากหลัง

12.00 บริการอาหารมื้อเที่ยง .น
เยือนเพื่อน แม่สาย.อ จุดเหนือสุดแดนสยาม ณ นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง บ่ า ย

ชมดินแดนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก บ้านท่าขี้เหล็ก ณ บ้านประเทศพม่า  
19.00ณ ร้านอาหาร  บริการอาหารมื้อค่ำ .น

กรณีพักภูชี้ฟ้าเป็น รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทธรรมชาติ  พัก )   พักที่  โรงแรม 2 
ท่านและ 4 ห้อง / ท่าน  )

04.00 บริการอาหารมื้อเช้าแบบปิกนิค .น
ของ ๆ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ภูชี้ฟ้า  นำท่านเดินทางสู่
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   ชมทะเลหมอกที่นี่สวยงามมาก จังหวัดเชียงราย 
สุดประทับใจกับความงดงามของสถาปัตยกรรมบ้านนาอัน  ”วัดร่องขุ่น“
เฉลิม.อ  ชมภาพเขียนพระประธานที่เขียนโดยจิตรกรเอก  เป็นที่สุดในโลก
ที่ใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานนานถึง  โฆษิตพิพัฒน์  ชัย  10 เที่ยวชมบ่อน้ำ  ปี
สมควรแก่เวลานำท่านสู่  น้ำแร่ร้อนจากธรรมชาติ  ร้อนแม่ขะจาน 
เชียงใหม่.จ

12.00 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหาร .น

วัดท่าตอน – สวนส้ม – วัดร่องขุ่น – ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า วันที่สอง
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13.00 เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะชมไร่ส้มพันธ์.ฝาง จ.จากนั้นเดินทางสู่ อ           .น
สายน้ำผึ้ง  พร้อมเลือกซื้อส้มสดจากไร่  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดท่า
นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่  ปางประทานพรเพื่อความ  ตอน
จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ เป็นสิริมงคล
รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติกับบรรยากาศที่เย็นสบาย

19.00 ณ ร้านอาหาร  บริการอาหารมื้อค่ำ .น
พักที่ รีสอร์ท ท่ามกลางธรรมชาติ  

07.00 ณ ห้องอาหารของที่พัก บริการอาหารมื้อเช้า .น
ชมโครงการเกษตรหลวง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่พิชิตดอยอ่างขาง 
ตื่นเต้นกับความงามที่แปลกตาด้วยรูปลักษณะของ  ศูนย์วิจัยไม้เมืองหนาว
ทิวเขาดุจกับปราการอันแข็งแกร่งของกำแพงเมืองจีนขนาบขางด้วยยอด
สดชื่นกับดอกไม้เมืองเหนือนานา  ดอยผ้าห่มปก  ดอยสูงเป็นอันดับสอง
ชนิด   

12.00 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหาร .น
พร้อมของที่ระลึกได้เวลาพอ  หลังอาหารให้ท่านพบปะชาวเขาเผ่ามูเซอดำ บ่าย

เชียงใหม่ นำท่านชม.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ  สมควรอำลาดอยอ่างขาง 
ซึ่งหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้ออกเดินธุดงค์ได้ ป่าดาราภิรมย์ เดินทางสู่วัด
พำนัก ที่วัดแห่งนี้เพื่อบำเพ็ญกรรมฐาน ต่อมาเจ้าหญิงลดาคำ ณ เชียงใหม่ 
ทายาทของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้ถวายที่ดินซึ่งอยู่ ในเขตพระ
ที่ล้ำค่า ซึ่งเจ้าผู้ครองนครถวายเป็น  ชมศิลปะล้านนา  ราชฐานให้แก่วัด
พุทธบูชา 
อาทิ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอันเป็นที่รู้จักกันไปทั่งโลก นำท่านสู่บ้านบ่อสร้าง
ฯลฯ ทำร่ม ไม้แกะสลัก ผ้าไหม เครื่องเงิน เช่น  

……แล้วแต่ไฟท์บินที่เดินทางกลับ อาหารเย็น)   ณ ร้านอาหาร  บริการอาหารเย็น .น
ตั้งแต่ไฟท์  20.00 เป็นต้นไป) 
......... เที่ยว ......................นำท่านเช็คอิน ณ สนามบินเชียงใหม่   โดยสายการบิน .น
บินที่ 
..........เที่ยว .....................โดยสายการบิน เหิรฟ้า สู่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ .น

บินที่ 

– สันกำแพง – บ่อสร้าง – โครงการหลวงเกษตร – ดอยอ่างขาง  วั น ที่ ส า ม 
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
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..........สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความ/ ถึงสนามบินดอนเมือง .น
ประทับใจ

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ  อัตราค่าบริการ15,400   2 บาท   พักห้องละ 
ท่าน

        พักเดี่ยวราคาท่านละ13,900 พักเดี่ยว   บาท 
ราคาสอบถามได้ที่บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ฯ สำรองที่นั่งก่อนการเดิน    หมายเหตุ
ทางอย่างน้อย  15 วัน

    -ราคาพิเศษนี้  ใช้ได้ถึง เดือนมีนาคม  2558    เทศกาล ปีใหม่ ตรุษจีน 
ฯลฯ เพิ่มท่านละ 3,500 บาท 
                                              **โดยรวมอาหารทุกมื้อ**

                   -รับจัดกรุ๊ปเหมา หมู่คณะ ตั้งแต่ 5- 6 ท่านขึ้นไป
โปรแกรมและสายการบินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ 
ขึ้นอยู่กับความเหมาสมและไฟล์บินแต่ละเที่ยวในวันเดินทาง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ค่าเข้าชมสถานที่ / อาหาร / ที่พัก / ค่าพาหนะ/ กลับ-ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป อัตรานี้รวม
ค่าประกันอุบัติเหตุใน  /  ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว  /  ตามที่ระบุในรายการ  ท่องเที่ยวต่างๆ
วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 เงื่อนไขตามกรมธรรม์ บาท
/ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม/ ที่อยู่นอกเหนือรายการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อัต ร านี้ ไม่ ร วม 

ที่จ่าย ณ ค่าภาษีหัก
กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่  

ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ .1 2010  จำกัด
-  เลขที่บัญชี      116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขา
บัญชีออมทรัพย์) บางลำพู)

2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ  ลักษณะวิลาศ
-    เลขที่บัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบาง
บัญชีออมทรัพย์)  ลำพู)

ใบ)โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน
พร้อมทั้งระบุรายละเอียด(สลิป

-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909
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ยา,กล้องถ่ายรูป,ครีมทาผิว,แว่นกันแดด,เสื้อกันหนาว    สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
ประจำตัว
บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน เงื่อนไขการสมัคร

- ที่เหลือชำระ บาท 2,000 หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด
ก่อนการเดินทาง 7 วัน

- ถ้าเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า 10 และทางบ วัน
จะหักไว้ ริษัทฯ 25% ของราคาทัวร์

- ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจาก
คณะถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ โปรแกรมการเดินทาง
ความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน
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