บริษัทรุ่งเรื องทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010 จำกัด ใบอนุญำตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06771
183-185 ถนนสำมเสน ( ใกล้ สี่แยกบำงขุนพรหม ) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
183-185 Samsen Road ,Pranakorn,Bangkok 10200 Tel.02-280-0736-9
Fax. 02- 282- 4909
ID.LINE. roongruangtours www.roongruangtourscom / E-MAIL : roongruangtours@hotmail.com

NC.01 แอ่ วเชียงราย-ภูชี้ฟ้า หลังคาล้ านนา

ทะเลหมอก-ภูชี้ฟ้า-ดอยตุง
เชียงราย-วัดร่ องเสือเต้ น-วัดร่ องขุ่น-ดอยตุง-พระตาหนักดอยตุง-ไร่ ชาฉุยฟง
พัก โรงแรม หรื อ รีสอร์ ทท่ ำมกลำงธรรมชำติ 2 คืน
รุ่งเรื องทัวร์ ฯ ขอนำท่ำนสู่ดินแดนเหนือสุดแดนสยำม หลังคำแห่งล้ำนนำ ชมทะเลหมอกบนจุดหลังคำเมืองหนำว ชม
สุดยอดประติมำกรรมล้ำนนำ ประทับใจกับดอกไม้เมืองหนำวอันเป็ นที่สุดของควำมงำม ท่ำมกลำงเมฆหมอกที่หนำวเย็น ชื่นชม
กับวัฒนธรรมของชำวไทยลื้อ ช้อปปิ้ งสิ นค้ำรำคำถูก อิ่มอร่ อยกับอำหำรระดับภัตตำคำร ที่พกั รี สอร์ทธรรมชำติ ตำมขุนเขำ
ท่ำมกลำงอำกำศที่เย็นสบำย ปกคลุมด้วยไอหมอก

โปรแกรมกำรเดินทำง ออกเดินทำงวันที่
วันแรก
กรุงเทพฯ-เชียงรำย
18.30
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมำยหน้ำบริ ษทั รุ่ งเรื องทัวร์ฯ
19.00
ออกเดินทำงโดยรถปรับอำกำศ บริ กำรอำหำรว่ำงพร้อมเครื่ องดื่มสู่ จ.เชียงรำย
วันที่สอง
06.00

เชียงรำย-วัดร่ องเสื อเต้น-วัดร่ องขุ่น-ภูชี้ฟ้ำ
อรุ ณสวัสดิ์ ณ เชียงรำย ดินแดนเอื้องงำม บริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร
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วัดร่ องขุ่น วัดที่มีควำมสวยงำมโดดเด่น สร้ำงโดย จินตนำกำรของอำจำรย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ศิลปิ นชื่อดัง
จัดเป็ นงำนพุทธศิลป์ ที่ยงิ่ ใหญ่ และงดงำม มำกแห่งหนึ่ ง ให้ท่ำนได้สักกำระพระพุทธรู ปภำยใน พระอุโบสถ
สมควรแก่เวลำเดินทำงต่อ สู่ สำมเหลี่ยมทองคำ
บริ กำรอำหำรกลำงวัน
นำท่ำนเดินทำงสู่ ภูชี้ฟ้ำ เป็ นสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงอันดับต้น ๆ ของจังหวัดเชียงรำย สัมผัสลมหนำว
ใกล้ชิดธรรมชำติ ชมพระอำทิตย์ข้ นึ ท่ำมกลำงทะเลหมอกในยำมเช้ำ ชมควำมเป็ นเอกลักษณ์ของภูเขำชี้ข้ นึ ฟ้ำ
แบบไม่เหมือนใคร พร้อมยืนรับชมวิวหมู่บำ้ นเชียงตอง หมู่บำ้ นเล็ก ๆ ของประเทศลำว
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ร้ ำนอำหำรหลังอำหำรอิสระพักผ่อนหรื อท่องรำตรี ตำมอัธยำศัย
พักที่ โรงแรม ( กรณีพกั ภูชี้ฟ้ำเป็ น รีสอร์ ท เป็ นรีสอร์ ทธรรมชำติ พัก 2-3 ท่ำน / ห้ อง )
ทะเลหมอกภูชี้ฟ้ำ-ไร่ ชำฉุยฟง
อรุ ณสวัสดิ์ยำมเช้ำ สัมผัสลมหนำว ใกล้ชิดธรรมชำติ ชมพระอำทิตย์ข้ นึ ท่ำมกลำงทะเลหมอกในยำมเช้ำ ชม
ควำมเป็ นเอกลักษณ์ของภูเขำชี้ข้ นึ ฟ้ำแบบไม่เหมือนใคร พร้อมยืนรับชมวิวหมู่บำ้ นเชียงตอง หมู่บำ้ นเล็ก ๆ ของ
ประเทศลำว
บริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร
อำลำภูช้ ีฟ้ำ ออกเดินทำงสู่ จ.เชียงรำย เดินทำงถึง“ไร่ ชำฉุยฟง”ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่บำ้ นพญำไพร ตำบลเทิดไทย
อำเภอแม่ฟ้ำหลวงและอำเภอแม่จนั จังหวัดเชียงรำย เป็ นแหล่งปลูกชำชั้นดีของบริ ษทั ฉุ ยฟงทีจำกัด ซึ่งผลิตใบชำ
รำยใหญ่ที่สุด ในเชียงรำยโดยมีประสบกำรณ์ยำวนำนในกำรเพำะปลูกชำมำกกว่ำ 40 ปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฉุยฟง
เป็ นผูผ้ ลิตชำผูจ้ ำหน่ำยและส่งออกมีกลุ่มเป้ำหมำยหลักคือ ผูใ้ ช้ทำงด้ำนอุตสำหกรรมเช่น มำลี ยูนีฟลิป เป็ นต้น
บนเนื้ อที่กว่ำ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเลกว่ำ 1,200 เมตรและมีหมอกปกคลุมตลอดปี
ออกเดิน ทำงสู่ ที่พกั
บริ กำรอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร
ดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้ำหลวง-วัดห้ วยปลำกั้ง -วัดร่ องเสื อเต้ น-กรุงเทพฯ
อรุ ณสวัสดิ์ยำมเช้ำ พร้อมรับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม
ได้เวลำพอสมควรออกเดินทำงสู่ พระธำตุดอยตุง นมัสกำรพระธำตุที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และเก่ำแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
ล้ำนนำ เพื่อควำมเป็ นสิ ริมงคล ล้ำนนำ ประทับใจกับอุทยำนดอกไม้เมืองหนำวที่บำนสะพรั่งตลอดทั้งปี ที่
สวยงำมที่สุดในประเทศไทย ณ สวนแม่ฟ้ำหลวง โดยมีพระตำหนักดอยตุงเป็ นฉำกหลัง
อำหำรกลำงวัน อิสระตำมอัธยำศัย
สู่พระตำหนักดอยตุง หรื อพระตำหนักสมเด็จย่ ำ พระตำหนักที่สร้ำงแบบสวิสชำเลย์ผสม ได้เวลำพอสมควร
ออกเดินทำงสู่ พระธำตุดอยตุง นมัสกำรพระธำตุที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และเก่ำแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของล้ำนนำ เพื่อควำมเป็ น
สิ ริมงคล
วัดห้ วยปลำกั้ง นมัสกำรพระ วัดห้ วยปลำกั้ง วัดที่เก่ำแก่
ประวัติไม่ทรำบ ได้รับกำรกล่ำวขำนจำกผูท้ ี่มีควำมศรัทธำ ว่ำ
เป็ นศูนย์รวมใจพุทธศำสนิกชนทั้งหลำยมำกมำย
วัดร่ องเสื อเต้น เที่ยวชมควำมวิจิตรตระกำรตำอันสวยงำมของ
ศิลปะไทยประยุกต์กบั วัดสี น้ ำเงินตัดกับสี ทอง มีลวดลำยที่
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...........น.
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หมำยเหตุ

อัตรำค่ำบริกำร

พริ้ วไหว โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ แปลกตำแบบไม่มีใครเหมือน ภำยในวิหำรมีผลงำนจิตรกรรมภำพวำดฝำพนัง
เกี่ยวกับพระพุทธประวัตินำท่ำน
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ร้ ำนอำหำร
เดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ
กรุงเทพฯ
ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิ์ภำพ พร้อมควำมประทับใจ
***************************************************
สำยกำรบินอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำม ขึ้นอยูก่ บั รำคำ,ที่นงั่ และเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 8,980 บำท (พักห้ องคู่)
ท่ ำนละ 9,980 บำท (พักห้ องเดี่ยว)

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี ท่ำนละ 7,680 บำท (พักกับผู้ปกครองไม่ เสริมเตียง)
อัตรำนีร้ วม 1.ค่ำรถปรับอำกำศ
2.ค่ำที่พกั 2 คืน พักโรงแรม 1 คืน และรี สอร์ท 1 คืน
3.ค่ำอำหำรทุกมื้อตำมรำยกำร 4..ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำง ๆ ตำมที่ระบุในรำยกำร
5.ค่ำมัคคุเทศก์นำเที่ยว
6.ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท
7.ค่ำรถตูป้ รับอำกำศหลังคำสูงนำเที่ยวตลอดโปรแกรม พร้อมคนขับที่ชำนำญเส้นทำงโดยเฉพำะ
อัตรำนีไ้ ม่รวม ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่อยูน่ อกเหนื อรำยกำรท่องเที่ยว / ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม / ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
( ในกรณีที่ต้องกำรออกใบเสร็จในรู ปแบบใบกำกับภำษี )
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย เสื้ อกันหนำว,แว่นกันแดด,ครี มทำผิว,กล้องถ่ำยรู ป,ยำประจำตัว
เงื่อนไขกำรสมัคร -เวลำสมัครชำระเงินทั้งหมด หรื อมัดจำครั้งแรกที่ละ 5,000 บำท ที่เหลือชำระในวันเดินทำง
- ระหว่ำงกำรเดินทำงถ้ำท่ำนไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจำกคณะถือว่ำสละสิ ทธิ์ไม่อำจ
เรี ยกร้องเงินหรื อส่วนบริ กำรที่ขำดไปได้
- โปรแกรมกำรเดินทำง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะบอกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวงแต่
ยุติธรรมสำหรับท่ำน
- บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน
กรุณำโอนเงิน มัดจำ หรื อ จ่ ำยหมดมำที่
1. ชื่ อบัญชี บริษัทรุ่งเรื องทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010 จำกัด
เลขที่บัญชี 116-4399493 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงลำพู (บัญชีออมทรัพย์ )
2. ชื่ อบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ
เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิ กรไทย สำขำบำงลำพู (บัญชีออมทรัพย์)
โอนเรียบร้ อยแล้ วขอควำมกรุ ณำส่ งหลักฐำนกำรโอนเงิน(ใบสลิป)พร้ อมทั้งระบุรำยละเอียด
อย่ ำงชัดเจนมำทำงแฟกซ์ กรุณำแฟ๊ กซ์ มำที่ 02-2824909
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