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RT-N.12   ห้วยน้ำดัง-ดอยอ่างข่าง-เชียงใหม่
                   สูดไอหมอก 3 ดอย ห้วยน้ำดัง-ดอยอ่าง
ข่าง-ดอยอินทนนท์

( พัก โรงแรม และ รีสอร์ท 2 คืน )   

รุ่งเรืองทัวร์ฯขอนำท่านเหิรฟ้าสู่ดินแดนเอื้องเหนือ  สองเมืองแห่งการท่องเที่ยว 
สัมผัสหมู่มวลดอกไม้งามท่ามกลางสายหมอกที่หนาวเย็นชมความน่ารักของหมี
แพนด้าหลิงปิงประทับใจกับประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของนครล้านนา   เยือน
เพื่อนบ้านสามประเทศเขตแดนที่โด่งดังไปทั่วโลก  ที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน  
                             อิ่มอร่อยกับ อาหารทุกมื้อ  มัคคุเทศก์และทีมงานบริการท่านตลอด
การเดินทางที่แสนสุข
โปรแกรมการเดินทาง    ……………………….

19.00 น ออกเดินทางจากรุ่งเรืองทัวร์ฯ  โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง พร้อมห้อง
สุขภัณฑ์ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เดินทางสู่เชียงใหม่

วันที่สอง      เชียงใหม่-ดอยอินทนนย์-น้ำตกวชิรธาร-พระธาตุจอมทอง
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า
09.00 น. นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศของการ เดินทางโดยใช้รถปรับอากาศ นำท่าน 

จากนั้นนำท่านพิชิตดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย “ดอยอินทนนท์”   ชมต้น
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กุหลาบพันปี  ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น  นมัสการมหาธาตุนภเมทนีดล 
และ มหาธาตุนภพลภูมิสิริ  ที่สร้างถวาย รัชกาลที่ 9.และพระราชินีนาถ   
ช้อปปิ้งสินค้าเกษตรเมืองหนาว ณ หมู่บ้านม้งดอยขุนกลาง

12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหารริมน้ำ หรือ โครงการหลวง
13.00 น. นำท่านนมัสการพระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุประจำปีชวด พระบรมธาตุ
เจดีย์องค์นี้ตั้งอยุ่บนยอดดอย จอมทอง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ
ส่วนพระเศียรเบื้องขวา มีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นคือ เป็น

พระบรมธาตุที่มิได้ฝั่งใต้ดินแต่ประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในวิหาร สามารถ
อันเชิญมาสรงน้ำได้ 
..........น. นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านถวาย ชมผลิตภัณฑ์ไม้แกะ
สลักที่สวยงามและละเอียดเป็น ที่รู้จักไปทั่วโลก
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ 
..........น. เดินทางสู่ที่พัก ณ  อิสระช้อปปิ้งไนท์พลาซ่าตามอัธยาศัย
วันที่สาม ทะเลหมอกห้วยน้ำดัง-โป่งเดือด- แวะวัดป่าดาราภิรมย์  
07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า
09.00 น. ได้เวลาพอสมควรแวะ  อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง  สัมผัสอากาศหนาวเย็น 

ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ หลังอาหารออกเดินทางสู่เชียงใหม่ 
……..น. เที่ยวชมโป่งเดือด ที่พุงสูง ชมความงามตามธรรมชาติ
..........น. แวะวัดป่าดาราภิรมย์  วัดที่มีความสวยงาม ตามแบบฉบับล้านนาไทย
.........น. จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ  
19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่สี่ ดอยอ่างข่าง-โครงการเกษตรหลวง ศูนย์วิจัยไม้เมืองหนาว  
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่พิชิตดอยอ่างขาง  ชมโครงการเกษตรหลวง 
ศูนย์วิจัยไม้เมืองหนาว  ตื่นเต้นกับความงามที่แปลกตาด้วยรูปลักษณะของ
ทิวเขาดุจกับปราการอันแข็งแกร่งของกำแพงเมืองจีนขนาบขางด้วยยอด
ดอยสูงเป็นอันดับสอง   ดอยผ้าห่มปก   สดชื่นกับดอกไม้เมืองเหนือนานา
ชนิด  

12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหาร
บ่าย หลังอาหารให้ท่านพบปะชาวเขาเผ่ามูเซอดำ  พร้อมของที่ระลึกได้เวลาพอ

สมควรอำลาดอยอ่างขาง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ 
 18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  หลังอาหารเดินทางสู่กรุงเทพฯ
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วันที่ห้า   กรุงเทพฯ
06.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

**********************************************************
**************

หมายเหตุ โปรแกรมและสายการบินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง  ขึ้น
อยู่กับความเหมาสมและไฟล์บินแต่ละเที่ยวในวันเดินทาง  โดยคำนึงถึงผล
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ     ผู้ใหญ่ราคาท่านละ   9,500     บาท )พักห้องละ 2 ท่าน
      เด็ก (02-12 ขวบ) ท่านละ   7,980     บาท (พักรวมกับผู้ใหญ่ไม่

เสริมเตียง)
   พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  2,500     บาท  

อัตรานี้รวม –ค่ารถปรับอากาศ จากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
     -ค่าโรงแรมระดับมาตรฐานชั้นหนึ่ง  2 คืน

                   -ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมคนขับชำนาญทาง
                   -ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ 
                   -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ ( อุทยาน )
                   -ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว  
                   -ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม, ของขบเคี้ยว 
                   -ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ  1,000,000  บาท
หมายเหตุ -อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าภาษีเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภาษี )
 - และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการ

เงื่อนไขการสมัคร
- เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ 5,000 บาท ที่เหลือชำระ

ก่อนเดินทาง  10  วัน
- กรณีที่ท่านเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้า 10 วัน  และ

บริษัทฯจะหักไว้ 25% ของราคาทัวร์
- โปรแกรมการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่

1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010 จำกัด  
              เลขที่บัญชี 116-4399493 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลำพู (บัญชีออมทรัพย์)

2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ  ลักษณะวิลาศ
   เลขที่บัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลำพู  (บัญชีออม

ทรัพย์)
แก้ไข 25/06/15   BY O



 โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อม
ทั้งระบุรายละเอียด

 อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909
               
***********************************************************
**********
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