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บริษัทรุ่งเรืองทัวร์  ฮอลิเดย์  2010 จำกัด       ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06771        
183-185  ถนนสามเสน   ( ใกล้สี่แยกบางขุนพรหม )  เขตพระนคร   

กรุงเทพฯ 10200
183-185  Samsen  Road  ,Pranakorn,Bangkok  10200  Tel.

02-280-0736-9,02-3647, Fax. 02- 282- 4909 
             www.roongruangtours2010.com                 /  E-MAIL : 
roongruangtours@hotmail.com   

RT-N.05 AIR    3 ดอยงาม

  เหินฟ้าสัมผัสทะเลหมอก  3 ดอยงาม -
ดอยอ่างขาง -ดอยแม่สะลอง-ดอยตุง
 เชียงราย-วัดห้วยปลากั้ง-วัดร่องขุ่น-ดอยตุง-พระตำหนัก

ดอยตุง-วัดพระแก้ว
     พระวัดห้วยปลากั้งนมัสการเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้

จันทร์หอม พัก รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ 2 คืน

รุ่งเรืองทัวร์ฯ ขอนำท่านสู่ดินแดนเหนือสุดแดนสยาม หลังคาแห่งล้านนา ชมทะเล
หมอกบนจุดหลังคาเมืองหนาวชมจุดสุดยอดประติมากรรมล้านนา ประทับใจกับ
ดอกไม้เมืองหนาวอันเป็นที่สุดของความงาม ท่ามกลางเมฆหมอกที่หนาวเย็นชื่นชมกับ
วัฒนธรรมของชาวไทยลื้อ ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกอิ่มอร่อยกับอาหารระดับภัตตาคาร 
ที่พัก รีสอร์ทธรรมชาติ ตามขุนเขาท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย ปกคลุมด้วยไอหมอก 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-วัดป่าดาราภิรมย์-ดอยอ่างข่าง
07.00 น. พร้อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ   และ  ดอนเมือง    แล้วแต่สายการบิน  

ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง  
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08.00 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบิน.................. เที่ยว
บินที่ 

09.15 น.             ถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ ตรวจเช็คสัมภาระพร้อมนำท่านเปลี่ยน
บรรยากาศของการ เดินทาง โดยใช้
                          รถตู้ปรับอากาศ  รุ่นใหม่ เดินทางสู่ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น 

แวะวัดป่าดาราภิรมย์ สุดยอดวัดช่างสกุลล้านนา วัดที่สวยงามด้านสถา
ปัตย์กรรมแบบล้านนา

11.00 น.        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
บ่าย              เดินทางสู่ ดอยอ่างข่าง ระหว่างทางแวะ ไร่พุทธาพันธุ์ไต้หวันหรือพุทธ
าพันธุ์ลูกโต ชิมระหว่างทางสัมผัสทัศนีย์

        ภาพที่งดงามสองข้างทาง อาทิ ดอกซากุระหรือนางพญาเสือโคร่ง บาน
สะพรั่ง สองข้างทางดอยอ่างข่าง”อ่างข่าง

สวนแปดสิบหน้าหนาวจะเป็นแม่คะนิ้งตามยอดหญ้า มีโครงการวิจัยผลไม้ 
ไม้ดอกเมืองหนาวงานสาธิตพืชไร่ พืชน้ำมัน โดยมุ่งที่จะหาผลิตผลที่มี
คุณค่าพอที่จะทดแทนปลูกฝิ่น ของชาวเขา และทำการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม แก่ชาวเขาในบริเวณใกล้เคียง สามารถชมแปลงทดลองปลูก
ไม้ผลเมืองหนาว เช่น แครอทผักสลัดต่างๆ ฯลฯ แปลงไม้ดอก เช่น 
คาร์เนชั่น กุหลาบ แอสเตอร์ เบญจมาศฯลฯ มีการจำหน่ายผลิตผลที่ปลูก
ในบริเวณโครงการฯ ให้แก่นักท่องเที่ยวตามฤดูกาลสามารถเดินทางได้ทุก
วัน แต่เวลาที่เหมาะสมที่สุด คือช่วงฤดูหนาวเย็น แม่คะนิ้งตามยอดหญ้า 
ทะเลหมอกปุกปุย ที่ยอดดอย ดอกไม้ผลไม้เมืองเหนือมีให้ซื้อ เป็นของฝาก
กลับบ้านมากมาย สตอเบอรี่ ท้อ บ๊วย ฯลฯ

18.00             เดินทางสู่ที่พัก ณ รีสอร์ทบนดอยอ่างข่าง หรือ ท่าตอน ริมแม่น้ำกก 
19.00              บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อิ่มอร่อยกับพืชผักเมืองหนาว  

วันที่สอง         ดอยแม่สะลอง-ไร่ชา-แม่สาย-เชียงราย
06.00              อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า อำลาดอยอ่างข่าง หรือท่า
ตอนเดินทางสู่ดอยแม่สะลอง 
........น            ระหว่างทางแวะสวนส้มไร่ธนาธร 
........น            ทางสู่ดอยแม่สะลอง เดินทางสู่หมู่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง ชมวิว
ทิวทัศน์อันสวยงามของขุนเขา นำชมบ้าน

เกรียงศักด์ ชมเก๋งจีน ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านสันติคีรี ชม
ดอกไม้ซากุระ อันสวยงาม  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12.00             บริการอาหารกลางวัน บนดอยแม่สะลอง อิ่มอร่อยกับอาหารหลาก
หลายชนิด  
บ่าย                สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ซื้อใบชาพันธุ์ดีที่สุดบนยอดดอยแม่สลอง
ชิมชาและ เลือกซื้อชากลับเป็นของฝาก  
......น              นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สาย อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย 
17.00              เดินทางสู่ที่พัก อ.แม่สาย หรือ สามเหลี่ยมทองคำ อิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัย 
19.00              บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่สาม            วัดห้วยปลากั้ง-ดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-วัดร่องขุ่น –สนามบิน-
กรุงเทพฯ 
06.00 น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสทะเลหมอกที่งดงาม ท่ามกลางทะเลหมอกที่
ปกคลุมทั่วรีสอร์ท พร้อมรับประทาน

อาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.        ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่พระตำหนัก
ดอยตุงหรือพระตำหนัก

สมเด็จย่าพระตำหนักที่สร้างแบบสวิสซาเลย์
ผสมล้านนา ประทับใจกับอุทยานดอกเมือง
หนาวที่บานสะพรั่งตลอดทั้งปีที่สวยงามที่สุดใน
ประเทศไทย สวนแม่ฟ้าหลวง โดยมีพระตำหนัก
ดอยตุงเป็นฉากหลัง ได้เวลาพอสมควรออกเดิน
ทางสู่ พระธาตุดอยตุง นมัสการพระธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคล 

12.00 น.         บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
บ่าย               วัดห้วยปลากั้ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอม 
จากนั้นเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น วัดที่มีความ

สวยงามโดดเด่น สร้างโดย  จินตนาการของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
ศิลปินชื่อดัง จัดเป็นงานพุทธศิลปิที่ยิ่งใหญ่และ งดงาม มากแห่งหนึ่งให้
ท่านได้สักการะพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ

18.00 น.            บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัย
..........น.             นำท่านเช็คอินที่นำท่านเช็คอินที่ สนามบินเชียงราย เคาร์เตอร์สาย
การบิน ……………………
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เจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง  
.........น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับ
ใจ
                         ***************************************************
หมายเหตุ      ช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา สูงขึ้น สายการบินบริษัทขอ
สวานสิทธิ์ในการเลือกเที่ยวบิน เพื่อความ

เหมาะสมในเรื่องของเวลา
อัตราค่าบริการ ราคาพิเศษสุด ไปเครื่องบิน - กลับเครื่องบิน

        ผู้ใหญ่ท่านละ  14,980 บาท 
อัตรานี้รวม1.ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ- เชียงใหม่  โดยสายการบิน.........................

2.ค่าที่พัก  2  คืน  เชียงใหม่ 1 คืน ,เชียงราย  1 คืน พักห้องละ2 ท่าน 
4.ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ 
5.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
6.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
8.ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงนำเที่ยวตลอดโปรแกรม พร้อมคนขับที่

ชำนาญเส้นทางโดยเฉพาะ
อัตรานี้ไม่รวม     ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือรายการท่องเที่ยว / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม / 
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
                             ( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภาษี )
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย เสื้อกันหนาว,แว่นกันแดด,ครีมทาผิว,กล้องถ่ายรูป,ยา
ประจำตัว
เงื่อนไขการสมัคร       -เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ 5,000 บาท 
ที่เหลือชำระในวันเดินทาง 

-  ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออก
จากคณะถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

- โปรแกรมการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่าน

- บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน
กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่

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

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

 โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้ง
ระบุรายละเอียด

 อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909
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