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 RT-N. 03 เชียงราย-ดอยตุง-ดอยแม่สะลอง (AIR) 

                     เหิรฟ้า ตามรอยโครงการพระราชด าริ  ในรัชกาลที ่9                     
                              ทะเลหมอก ดอยตุง-ดอยแม่สะลอง-ไร่บุญรอด 

เที่ยวเมืองเชียงแสน  นครแห่งประวัติศาสตร์ แหล่งอารยธรรมลุ่มน ้าโขง    
  เชียงราย-วดัร่องขุ่น-ดอยตุง-พระต าหนักดอยตุง-วดัพระแก้ว-นมัสการพระหยกเชียงราย-พระ
ขีม้่าบิณฑบาต แห่งส านักปฏิบัติธรรมถ า้ป่าอาชาทอง 
             พกัรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ 2  คนื ( เชียงราย 1 คนื ,ดอยตุง 1 คนื)        
รุ่งเรืองทวัร์ฯ  ขอน าท่านสู่ดินแดนเหนือสุดแดนสยาม  หลงัคาแห่งลา้นนา ชมทะเลหมอกบนจุดหลงัคาเมืองหนาว ชม

สุดยอดประติมากรรมลา้นนา  ประทบัใจกบัดอกไมเ้มืองหนาวอนัเป็นท่ีสุดของความงาม ท่ามกลางเมฆหมอกท่ีหนาวเยน็ ช่ืนชม
กบัวฒันธรรมของชาวไทยล้ือ  ชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูก  อ่ิมอร่อยกบัอาหารระดบัภตัตาคาร  ท่ีพกั  รีสอร์ทธรรมชาติ  ตามขนุเขา 
ท่ามกลางอากาศท่ีเยน็สบาย ปกคลุมดว้ยไอหมอก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางวนัที ่    

วนัแรก           กรุงเทพฯ-เชียงราย-ดอยแม่สะลอง-ไร่ชาฉุยฟง 

07.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง  หรือ สุวรรณภูมิ   
ตรวจเช็คสัมภาระก่อนข้ึนเคร่ือง  ก่อนออกเดินทาง เคาร์เตอร์สายการบิน………..   

08.00 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบิน ................ เทีย่วบินที ่………………. 
09.15 น.            ถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ ตรวจเช็คสัมภาระพร้อมน าท่านเปล่ียนบรรยากาศของการ เดินทาง โดยใช้ 
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ทางสู่ดอยแม่สะลอง เดินทางสู่หมู่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง ชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของขนุเขา น าชมบา้น 

                           เกรียงศกัด ์ชมเก๋งจีน ท่ีสามารถมองเห็นววิทิวทศัน์ของหมู่บา้นสันติคีรี ชมดอกไมซ้ากุระ อนัสวยงาม 
12.00 น.             บริการอาหารกลางวนั บนดอยแม่สะลอง อ่ิมอร่อยกบัอาหารหลากหลายชนิด 
 สไตล์จีน ยูนาน อาทเิช่น ขาหมูหมั่นโถว  ผดัยอดผกั เป็นต้น ท่ามกลางธรรมชาติ  
บ่าย สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงซ้ือใบชาพนัธ์ุดีท่ีสุดบนยอดดอยแม่สลอง

ชิมชาและเลือกซ้ือชากลบัเป็นของฝาก 
  พาทุกท่านเดินทางถึง“ไร่ชาฉุยฟง”ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีบา้นพญาไพร 

ต าบลเทิดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวงและอ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 
เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีของบริษทัฉุยฟงทีจ ากดั ซ่ึงผลิตใบชารายใหญ่
ท่ีสุด ในเชียงรายโดยมีประสบการณ์ยาวนานในการเพาะปลูกชา
มากกวา่ 40 ปี ปัจจุบนับริ ษทัฉุยฟง เป็นผูผ้ลิตชาผูจ้  าหน่ายและ
ส่งออกมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือ ผูใ้ชท้างดา้นอุตสาหกรรมเช่น มาลี 
ยนีูฟลิป เป็นตน้    บนเน้ือท่ีกวา่ 1,000 ไร่ ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลกวา่ 1,200 เมตรและมีหมอกปก
คลุมตลอดปี         

..........น. น าท่านเขา้ท่ีพกั ณ ...................ท่ามกลางธรรมชาติ พร่ังพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 
19.00 น. บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร  หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัทีส่อง             ไร่บุญรอด-วดัร่องขุ่น-เชียงแสน–อุทยานสามเหลีย่มทองคํา-ดอยตุง 
06.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้  ชมทะเลหมอกยามยาม พร้อมชมพระอาทิตยข้ึ์น  
06.30 น. พร้อมบริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั   
08.30 น. ท่านเดินทางสู่ ไร่สิงค์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) น่ังรถรางชม ความงานของดอกไม้ และพชืผลเมืองหนาวนานาชนิด 

ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษทั บุญรอด  ผูผ้ลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกบัวดัร่องขนุ อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว เชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกขา้วบาร์เลตข์องเบียร์สิงห์ซ่ึงอยูด่า้นหนา้
แลว้ ยงัมีพื้นท่ีเกษตรกรรม และไร่ชากวา่ 600 ไร่   ไร่บุญรอด ปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสม กบัสภาพ
ดิน ทั้งไมผ้ล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอร่ี มะเขือเทศ ล้ินจ่ี ล าไย มะม่วง กระทอ้น พืชสวนมีชาพนัธ์ุอู่หลง 
มะนาว หม่อน ส่วนพื้นท่ีราบจะปลูกพืชไร่ท่ี มีช่ือเสียง เช่น ขา้วบาร์เลย ์และขา้ว และพืชผกั เช่น บร็อกโคล่ี 
ฟาร์มเห็ดหอม และการท าฟาร์มปศุสัตว ์เล้ียงววันม เป็นตน้รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นท่ีจดัสวน
ดอกไม ้นานาพรรณ ใหน้กัท่องเท่ียวไดถ่้ายภาพนอกจากน้ียงัสามารถชมทศันียภาพอนังดงามในบรรยากาศแห่ง
ขนุเขาเมืองเหนือ ชมพระอาทิตยย์ามเยน็ก่อนลบัขอบฟ้า และรับประทานอาหารอร่อยไดท่ี้ ร้านอาหารภูภิรมย ์
บนจุดชมววิ 360 องศา อีกดว้ยมีร้านกาแฟเบอเกร่ี ซ่ึงตั้งอยูท่างเขา้ไร่ และ ร้านคา้ขายผลิจภณัฑท่ี์มาจากไร่ ไม่
วา่จะเป็น ชา ไวน์ มะเฟือง และมะเขือเทศซ่ึงคอนเฟริมวา่มะเขือเทศท่ี ไร่บุญรอด รสชาติ หวานอร่อนกรอบ
มาก 

..........น. อ าลาท่ีพกั เดินทางต่อไปยงั วดัร่องขุ่น วดัท่ีมีความสวยงามโดดเด่น สร้างโดย จินตนาการของอาจารย ์เฉลิมชยั 
โฆษิตพิพฒัน์ ศิลปินช่ือดงั จดัเป็นงานพุทธศิลป์ท่ียิง่ใหญ่ และงดงาม มากแห่งหน่ึง ใหท้่านไดส้ักการะ
พระพุทธรูปภายใน พระอุโบสถ สมควรแก่เวลาเดินทางต่อ สู่สามเหล่ียมทองค า 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารริมฝ่ังโขง  หลงัอาหารน าเท่ียวเมืองเชียงแสน 



บ่าย เดินทางสู่ วดัพระแก้ว พระอุโบสถสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2433  โดยพระประธานชาวเชียงรายเรียกกนัวา่ "พระเจา้
ลา้นทอง"  ส่วนพระเจดียท่ี์คน้พบพระแกว้มรกต ไดบู้รณะแลว้เสร็จ พ.ศ. 2497  ภายในวดัยงัมีอาคารสมเด็จพระ
พุทธชินวงศ ์ หอพิพิธภณัฑ ์โรงเรียนพุทธิวงศว์ทิยา ซ่ึงเป็นโรงเรียนพระปริยติัธรรม และหอพระหยก
เชียงราย  ประดิษฐานพระพุทธรตนากร นวติุวสัสานุสรณ์มงคล  ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปหยก  โดยสร้างข้ึนเป็นองค์
แทนพระแกว้มรกต ท่ีถูกคน้พบ ณ. เจดียว์ดัพระแกว้เป็นแห่งแรก  

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั ณ ..................ท่ามกลางธรรมชาติ อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
19.00 น. บริการอาหารเยน็  ณ หอ้งอาหาร สนุกสนานกบัคาราโอเกะแบบส่วนตวั อ่ิมอร่อยกบัพืชผกัเมืองหนาว นานา

ชนิด ของโครงการหลวง หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั ท่ามกลางบรรยากาศท่ีเยน็สบาย อากาศท่ี
บริสุทธ์ิ 

วนัทีส่าม            พระขี่ม้าบิณฑบาตร-ดอยตุง-พระตําหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-โรงงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง-กรุงเทพฯ 

06.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ สัมผสัทะเลหมอกท่ีงดงาม ท่ามกลางทะเลหมอกท่ีปกคลุมทัว่รีสอร์ท  พร้อมรับประทาน
อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

07.00 น. ออกเดินทางไปส านกัปฏิบติัธรรมลานพระแกว้ พบกองทพัธรรม เชิญทุกท่านร่วมทาํบุญใส่บาตรพระข่ีม้า
บิณฑบาต แห่งสํานักปฏิบัติธรรมถํา้ป่าอาชาทอง พร้อมสนทนาธรรมและรับพรจากพระครูบาเหนือชยั  โฆสิโต 
( นกับุญแห่งขนุเขา ) และรับฟังเร่ืองราวอศัจรรย ์การฝึกหดัวชิาป้องกนัตวั การจาริกแสวงบุญ 

09.00 น. ไดเ้วลาพอสมควร เดินทางสู่พระตําหนักดอยตุง หรือพระตําหนักสมเด็จย่า พระต าหนกัท่ีสร้างแบบสวสิชาเลย์
ผสมลา้นนา ประทบัใจกบัอุทยานดอกไมเ้มืองหนาวท่ีบานสะพร่ังตลอดทั้งปีท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศไทย ณ 
สวนแม่ฟ้าหลวง โดยมีพระต าหนกัดอยตุงเป็นฉากหลงั ไดเ้วลาพอสมควรออกเดินทางสู่ พระธาตุดอยตุง 
นมสัการพระธาตุท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของลา้นนา เพื่อความเป็นสิริมงคล ไดเ้วลาพอสมควรน า
ท่านเดินทางชม โรงงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง อาทิ โรงงานทาํกระดาษสา,โรงงานทาํเซรามิก,โรงงานทอพรม,
โรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ซ่ึงออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ช่ือดงัของเมืองไทย  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 พพิธิภัณฑ์บ้านดํา หรือท่ีคนในทอ้งถ่ินเรียกกนัวา่ บา้นด านางแล เป็นบา้นส่วนบุคคล ตวับา้นจะมีทั้งหมด 32 

หลงั ในพื้นท่ี 39 ไร่ ซ่ึงไดท้  าการสร้างมาเร่ือยๆ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบนัซ่ึงอาจารยถ์วลัย ์ดชันีเป็นผูคิ้ด
และออกแบบเองวา่จะสร้างแบบไหน ท าใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ โดยการทาบา้นทั้งหมดเป็นสีด า ประดบัตกแต่งดว้ย
ไมแ้กะสลกั เขาควายและหนงัสัตวต่์างๆดว้ยความท่ียงัไม่ไดเ้ปิดใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  

..........น.             น าท่านเช็คอินท่ีนําท่านเช็คอนิที ่สนามบิน........  
……..น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 *************************************************** 
หมายเหตุ       ช่วงเทศกาลอาจมีการเปลีย่นแปลงราคา สูงขึน้ สายการบินบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเลอืกเทีย่วบิน เพือ่ความ
เหมาะสมในเร่ืองของเวลา 

อตัราค่าบริการ  ราคาพเิศษสุด ไปเคร่ืองบิน - กลบัเคร่ืองบิน 

            ผู้ใหญ่ท่านละ  11,900  บาท  
       ***เทศกาลปีใหม่  ตรุษจีน  สงกรานต์  เพิม่ ท่านละ 2 ,000  บาท *** 
อตัรานีร้วม 1.ตั๋วเคร่ืองบินกรุงเทพฯ- เชียงราย  โดยสายการบิน......................... 

2.ค่าท่ีพกั  2  คืน  เชียงราย 1 คนื ,ดอยตุง 1 คนื ( ท่ีพกัใกล ้ดอยชา้ง หรือใกลด้อยตุง) 



4.ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการ  5.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ  
6.ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียว  7.ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
8.ค่ารถตูป้รับอากาศหลงัคาสูงน าเท่ียวตลอดโปรแกรม พร้อมคนขบัท่ีช านาญเส้นทางโดยเฉพาะ  

อตัรานีไ้ม่รวม     ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือรายการท่องเท่ียว / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม / ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
                             ( ในกรณทีีต้่องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกาํกบัภาษี ) 
ส่ิงทีค่วรนําติดตัวไปด้วย เส้ือกนัหนาว,แวน่กนัแดด,ครีมทาผวิ,กลอ้งถ่ายรูป,ยาประจ าตวั 
เงื่อนไขการสมัคร       -เวลาสมคัรช าระเงินทั้งหมด หรือมดัจ าคร้ังแรกท่ีละ 5,000 บาท ท่ีเหลือช าระในวนัเดินทาง  

-  ระหวา่งการเดินทางถา้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือวา่สละสิทธ์ิไม่อาจ
เรียกร้องเงินหรือส่วนบริการท่ีขาดไปได้ 

- โปรแกรมการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
แต่ยติุธรรมส าหรับท่าน           -บตัรซ้ือแลว้ไม่รับคืน 

 กรุณาโอนเงิน มัดจํา หรือ จ่ายหมดมาที่ 
            1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทวัร์ ฮอลเิดย์ 2010  จํากดั 
        เลขทีบ่ัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลาํพู (บัญชีออมทรัพย์) 

2. ช่ือบัญชี นายธเนษฐ  ลกัษณะวลิาศ 
   เลขทีบ่ัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลาํพู  (บัญชีออมทรัพย์) 

โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน(ใบสลปิ)พร้อมทั้งระบุรายละเอยีด 
 อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที ่  02-2824909 

 

 
 
 

 
 

 


