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RT-N.06   ล่องแม่ปิง-เชียงใหม่
กุ้ยหลินเมืองไทย ล่องทะเลสาบแม่ปิง (BUS) 

( พักเรือสำราญฯ / เชียงใหม่ 1 คืน )
         ตาก-เขื่อนภูมิพล-ทะเลสาบแม่ปิง-ดอยเต่า- ART IN 

PARADISE-วัดป่าดาราภิรมย์-ดอยสุเทพ

 
  

รุ่งเรืองทัวร์ฯ ขอนำท่านสู่โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อ
การพักผ่อน ล่องทะเลสาบแม่ปิงตามทางดำเนินของพระนางจามเทวี ที่ขนาบข้างด้วย
ขุนเขาและสายหมอกรอบกาย ประทับใจกับศิลปะ-วัฒนธรรมที่เก่าแก่ของดินแดนเมือง
เหนือ พักผ่อนแบบสบายบนเรือสำราญฯ พร้อมทั้งนำท่านชม สัมผัสหมู่มวลดอกไม้งาม
ท่ามกลางสายหมอกที่หนาวเย็น ตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้นานาชนิดบริการท่านด้วย
อาหารเลิศรส ที่พักระดับมาตราฐาน พร้อมทีมงานบริการท่านตลอดการเดินทาง
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพฯ – เขื่อนภูมิพล (ตาก)
22.00 น.    ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารกล่อง
พร้อมเครื่องดื่มบนรถ นำท่านเดินทางสู่ จ.ตาก

วันที่สอง     เขื่อนภูมิพล – ล่องทะเลสาบแม่ปิง-วัดพระธาตุแก่งสร้อย
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06.30 น.     ถึงเขื่อนภูมิพล นำท่านชมตลาดเช้าชาวเขื่อน จากนั้นเก็บสัมภาระเข้าสู่
ที่พัก เรือสำราญ Royal Diamond ห้องพักปรับ

      อากาศทุกห้อง (พักห้องละ 4 ท่าน)บริการอาหารมื้อเช้าบนเรือ เชิญทุกท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 น.      เรือสำราญฯ ล่องจากเขื่อนภูมิพล สู่ทะเลสาบแม่ปิง ที่ขนาบข้างด้วยขุนเขา
สวยงาม จนได้รับการยกย่องว่าสวยงามดุจ 

“กุ้ยหลิน ประเทศจีน” เรือล่องตามเส้นทางเสด็จ “พระนางจามเทวี” ผ่าน  
พระพุทธบาทเขาหนาม,เกาะวาเลน      ไทน์,เขาคันเบ็ด 

11.00 น.      เรียกน้ำย่อยยามสายๆ ด้วย “ส้มตำรสเด็ด” แก้รสเผ็ดด้วยเฉาก๊วย หวาน-
เย็นชื่นใจ 
12.00 น.      บริการอาหารมื้อเที่ยง เรือล่องผ่าน “ผาอาบนาง” สถานที่ซึ่งพระนางจาม
เทวี เสด็จลงสรงน้ำ 
บ่าย             แวะนมัสการ วัดพระธาตุแก่งสร้อย เป็นวัดที่มีประวัคิยาวนานกว่า 800 ปี
เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองสร้อยหรือเวียงสร้อย

      ศรีสุข ซึ่งเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา 
เพราะเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง จึงเป็น      
                    เส้นทางสัญจร ระหว่างหัวเมืองทางใต้กับดินแดนล้านนา วัดแห่งนี้ได้รับ
การ บูรณะจากครูบาชื่อดังของล้านนาและ

       คณะศรัทธาต่างๆและยังเป็นที่ศรัทธาของชาวเรือแพเรื่อยมา
16.00 น.      เรือสำราญฯล่องถึง “เมืองสร้อยศรีสุข” เมืองโบราณอายุ 1,400 ปี จากนั้น
นำท่านสู่ บ้านอุ้มปาด จุดพักเชิญทุกท่าน

      สนุกสนานกับการเล่นน้ำในทะเลสาบ แม่ปิง 
17.00 น.      บริการอาหารว่าง ณ บริเวณหัวเรือ ด้วย “สะโพกหมูหุ่นงาม” ย่างซอสสูตร
ลับ  
19.00 น.      บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม      ดอยเต่า – พระธาตุจอมทอง – บ้านถวาย – เชียงใหม่                       
06.00 น.     บริการอาหารมื้อเช้าร้อนๆด้วย ข้าวต้มเครื่อง+ขนมครก+ชา+กาแฟ ชมวิว
ยามเช้าตามอัธยาศัย เรือสำราญฯเทียบท่า ณ 

     ดอยเต่า เก็บสัมภาระเดินทางต่อโดยรถโค้ชปรับอากาศคันเดิม สู่ อ.จอมทอง 
นมัสการ “พระธาตุศรีจอมทอง” ชม  
                   “ไม้ค้ำโพธิ์” ที่รายการ “ตามไปดู” เคยพามาชม  
12.00 น.      บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  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บ่าย             เดินทางสู่บ้านถวาย หมู่บ้านแกะสลักที่มีชื่อเสียงมากทางด้านแกะสลัก ชม
และเลือกซื้อสินค้า คุณภาพดี เป็นของฝาก 

      จากนั้นนำท่านสู่ จ.เชียงใหม่ นำท่านชม หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่ บันทึก
ภาพคู่กับ อนุเสาวรีย์สาม-กษัตริย์  
......น          นำท่านเดินทางกลับที่พัก ณ โรงแรมระดับมาตราฐาน จ.เชียงใหม่  
19.00 น.     บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร

วันที่สี่         วัดป่าดาราภิรมย์-ฟามร์มกล้วยไม้- ART IN PARADISE- กรุงเทพฯ
07.00 น.    บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่วัดป่าดาราภิรมย์  
สุดยอดวัดสกุลช่างล้านนา วัดที่สวยงามด้าน

สถาปัตย์กรรมแบบล้านนานำท่านรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมา ใน
พระวิหารหลวง  จำลองมาจากหอคำของ   โดยเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้า หลวง
เชียงใหม่ในสมัยโบราณ เป็นที่รวมศิลปะการแกะสลัก ปูนปั้นและลายคำแบบ
ล้านนา ภายในพระวิหาร ประดิษฐานพระประธานทรงเครื่องในมณฑปปราสาท
พร้อมทั้งพระบรม สารีริกธาตุ และแวดล้อมด้วยพระพุทธรูป พระพุทธเจ้า ๒๘ 
พระองค์ นับว่ามีความงดงามเป็นที่เชิดชูศิลปะท้องถิ่นหลังหนึ่ง 

......... น.    จากนั้นนำท่านสัมผัสกับความงดงามภายใน ฟาร์มกล้วยไม้และสวนผีเสื้อ
สายน้ำผึ้งชมกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆที่หาชมได้

                  ยาก และกำลังออกดอกบานสะพรั่ง และนำชมสวนผีเสื้อสายพันธุ์ต่างๆที่มี
สีสันสวยงามแปลกตา พร้อมทั้งเลือกซื้อ

                  ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ อาทิ กล้วยไม้ชุบทอง ,น้ำหอมสกัดจากกล้วยไม้ 
ฯลฯ

12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
..........น.    สักการะพระธาตุดอยสุเทพฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล
 .........น.    เดินทางสู่ ART IN PARADISE แห่งใหม่ของเชียงใหม่ สัมผัสกับความ
สนุกสนาน ตื่นเต้น  สร้างสรรค์  
18.00 น.     บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร 
                  หลังอาหารเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ

วันที่ห้า       กรุงเทพฯ
06.00 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
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อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ราคาท่านละ      8,900    บาท พักห้องละ 2 ท่าน  
พักเดี่ยวราคาท่านละ    9,700   บาท พักเดี่ยว 
เด็ก (2-11 ขวบ) ราคาท่านละ   7,900   บาท พักรวมผู้ปกครอง
ไม่เสริมเตียง

ลักษณะที่พัก                     พักในเรือรอยัลไดมอนด์     ห้องละ   4    ท่าน  
                                          พักที่ โรงแรมเชียงใหม่       ห้องละ   2    ท่าน  
อัตรานี้รวม       ค่าพาหนะ,ที่พัก,อาหารทุกมื้อตามรายการ,ธรรมเนียมเข้าชมที่ท่อง
เที่ยว 
                         ประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่า
ยอืนๆ)  
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย      เสื้อกันหนาว,แว่นกันแดด,ครีมทาผิว,กล้องถ่ายรูป,ยา
ประจำตัว  
เงื่อนไขการสมัคร 
- เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมดหรือมัดจำครั้งแรกที่ละ 2,000 บาทที่เหลือชำระก่อนการ
เดินทาง 
  7วัน  
- ถ้าเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้า 10 วันและบริษัทฯ จะหักไว้  
   25% ของราคาทัวร์  
- ระหว่างที่เดินทาง ถ้าท่านไม่ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวจากคณะ ถือว่าสละสิทธิ์                  
ไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนที่ขาดไปได้ 
- โปรแกรมการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนเพื่อความเหมาะ
สมทั้ง  ปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่ 
1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010  จำกัด

-      เลขที่บัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลำพู (บัญชีออม
ทรัพย์)

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

ออมทรัพย์)
โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้งระบุ

รายละเอียด
-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909
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