
   

 
บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลเิดย์ 2010 จ ำกดั      ใบอนุญำตประกอบธุรกจิน ำเท่ียว เลขท่ี 11/06771         
183-185  ถนนสำมเสน   ( ใกล้ส่ีแยกบำงขุนพรหม )  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   แอ่วเชียงราย-ภูช้ีฟ้า หลังคาล้านนา 

 

                                    ทะเลหมอก-ภูช้ีฟ้า-ดอยตุง 
              เชียงราย-วัดร่องเสือเต้น-วัดร่องขุ่น-ดอยตุง-พระต าหนักดอยตุง-ไร่ชาฉุยฟง  

                                           พกั โรงแรม หรือ รีสอร์ทท่ำมกลำงธรรมชำติ 2  คืน         
รุ่งเรืองทัวร์ฯ  ขอน ำท่ำนสู่ดินแดนเหนือสุดแดนสยำม  หลงัคำแห่งลำ้นนำ ชมทะเลหมอกบนจุดหลงัคำเมืองหนำว ชม

สุดยอดประติมำกรรมลำ้นนำ  ประทบัใจกบัดอกไมเ้มืองหนำวอนัเป็นท่ีสุดของควำมงำม ท่ำมกลำงเมฆหมอกท่ีหนำวเยน็ ช่ืนชม
กบัวฒันธรรมของชำวไทยล้ือ  ชอ้ปป้ิงสินคำ้รำคำถูก  อ่ิมอร่อยกบัอำหำรระดบัภตัตำคำร  ท่ีพกั รีสอร์ทธรรมชำติ  ตำมขนุเขำ 
ท่ำมกลำงอำกำศท่ีเยน็สบำย ปกคลุมดว้ยไอหมอก 

โปรแกรมกำรเดินทำง ออกเดินทำงวันท่ี     

วันแรก           กรุงเทพฯ-เชียงรำย 

18.30            พร้อมกนั ณ จุดนดัหมำยหนำ้บริษทัรุ่งเรืองทวัร์ฯ 
19.00            ออกเดินทำงโดยรถปรับอำกำศ บริกำรอำหำรวำ่งพร้อมเคร่ืองด่ืมสู่ จ.เชียงรำย 
 

วันท่ีสอง           เชียงรำย-วัดร่องเสือเต้น-วัดร่องขุ่น-ภูชี้ฟ้ำ 

06.00              อรุณสวสัด์ิ ณ เชียงรำย ดินแดนเอ้ืองงำม บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร 
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08.00 น. วัดร่องขุ่น วดัท่ีมีควำมสวยงำมโดดเด่น สร้ำงโดย จินตนำกำรของอำจำรย ์ เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ศิลปินช่ือดงั 
จดัเป็นงำนพุทธศิลป์ท่ียิง่ใหญ่ และงดงำม มำกแห่งหน่ึง ใหท้่ำนไดส้ักกำระพระพุทธรูปภำยใน พระอุโบสถ 
สมควรแก่เวลำเดินทำงต่อ สู่สำมเหล่ียมทองค ำ 

12.00              บริกำรอำหำรกลำงวนั  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ภูชี้ฟ้ำ เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอนัดบัตน้ ๆ ของจงัหวดัเชียงรำย สัมผสัลมหนำว 
ใกลชิ้ดธรรมชำติ ชมพระอำทิตยข์ึ้นท่ำมกลำงทะเลหมอกในยำมเชำ้ ชมควำมเป็นเอกลกัษณ์ของภูเขำช้ีขึ้นฟ้ำ
แบบไม่เหมือนใคร พร้อมยนืรับชมวิวหมู่บำ้นเชียงตอง หมู่บำ้นเลก็ ๆ ของประเทศลำว  

19.00น. บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรหลงัอำหำรอิสระพกัผอ่นหรือท่องรำตรีตำมอธัยำศยั 
พกัท่ี  โรงแรม   ( กรณีพกัภูชี้ฟ้ำเป็น รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทธรรมชำติ  พกั 2-3 ท่ำน / ห้อง  ) 

 

วันท่ีสำม           ทะเลหมอกภูชี้ฟ้ำ-ไร่ชำฉุยฟง 

05.00 น. อรุณสวสัด์ิยำมเชำ้ สัมผสัลมหนำว ใกลชิ้ดธรรมชำติ ชมพระอำทิตยข์ึ้นท่ำมกลำงทะเลหมอกในยำมเชำ้ ชม
ควำมเป็นเอกลกัษณ์ของภูเขำช้ีขึ้นฟ้ำแบบไม่เหมือนใคร พร้อมยนืรับชมวิวหมู่บำ้นเชียงตอง หมู่บำ้นเลก็ ๆ ของ
ประเทศลำว 

07.30 น. บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำร   
09.00 น. อ ำลำภูช้ีฟ้ำ ออกเดินทำงสู่ จ.เชียงรำย เดินทำงถึง“ไร่ชำฉุยฟง”ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีบำ้นพญำไพร ต ำบลเทิดไทย 

อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวงและอ ำเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงรำย เป็นแหล่งปลูกชำชั้นดีของบริษทัฉุยฟงทีจ ำกดั ซ่ึงผลิตใบชำ
รำยใหญ่ท่ีสุด ในเชียงรำยโดยมีประสบกำรณ์ยำวนำนในกำรเพำะปลูกชำมำกกวำ่ 40 ปี ปัจจุบนับริษทัฉุยฟง 
เป็นผูผ้ลิตชำผูจ้  ำหน่ำยและส่งออกมีกลุ่มเป้ำหมำยหลกัคือ ผูใ้ชท้ำงดำ้นอุตสำหกรรมเช่น มำลี ยนีูฟลิป เป็นตน้   
บนเน้ือท่ีกวำ่ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่บนพื้นท่ีสูงกวำ่ระดบัน ้ำทะเลกวำ่ 1,200 เมตรและมีหมอกปกคลุมตลอดปี         

.........น. ออกเดิน ทำงสู่ ท่ีพกั 
18.30 น. บริกำรอำหำรเยน็ ณ ร้ำนอำหำร 
 

วันท่ีส่ี  ดอยตุง-พระต ำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้ำหลวง-วัดห้วยปลำกั้ง -วัดร่องเสือเต้น-กรุงเทพฯ 

06.00 น. อรุณสวสัด์ิยำมเชำ้ พร้อมรับประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม 
08.00 น. ไดเ้วลำพอสมควรออกเดินทำงสู่ พระธำตุดอยตุง นมสักำรพระธำตุท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และเก่ำแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

ลำ้นนำ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ลำ้นนำ ประทบัใจกบัอุทยำนดอกไมเ้มืองหนำวท่ีบำนสะพร่ังตลอดทั้งปีท่ี
สวยงำมท่ีสุดในประเทศไทย ณ สวนแม่ฟ้ำหลวง โดยมีพระต ำหนกัดอยตุงเป็นฉำกหลงั 

12.00 น. อำหำรกลำงวนั อิสระตำมอธัยำศยั 
สู่พระต ำหนักดอยตุง หรือพระต ำหนักสมเด็จย่ำ พระต ำหนกัท่ีสร้ำงแบบสวิสชำเลยผ์สม ไดเ้วลำพอสมควร
ออกเดินทำงสู่ พระธำตุดอยตุง นมสักำรพระธำตุท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และเก่ำแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของลำ้นนำ เพื่อควำมเป็น
สิริมงคล  

...........น. วัดห้วยปลำกั้ง นมสักำรพระ วัดห้วยปลำกั้ง วดัท่ีเก่ำแก่ 
ประวติัไม่ทรำบ ไดรั้บกำรกล่ำวขำนจำกผูท่ี้มีควำมศรัทธำ วำ่
เป็นศูนยร์วมใจพุทธศำสนิกชนทั้งหลำยมำกมำย 

............น. วัดร่องเสือเต้น เท่ียวชมควำมวิจิตรตระกำรตำอนัสวยงำมของ
ศิลปะไทยประยกุตก์บัวดัสีน ้ำเงินตดักบัสีทอง มีลวดลำยท่ี
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พร้ิวไหว โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ แปลกตำแบบไม่มีใครเหมือน ภำยในวิหำรมีผลงำนจิตรกรรมภำพวำดฝำพนงั
เก่ียวกบัพระพุทธประวติัน ำท่ำน 

19.00 น. บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร 
...........น. เดินทำงสู่ กรุงเทพฯ 

วันท่ีห้ำ กรุงเทพฯ 

05.00 น . ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
*************************************************** 

หมำยเหตุ สำยกำรบินอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำม ขึ้นอยูก่บัรำคำ,ท่ีนัง่และเท่ียวบิน 

อตัรำค่ำบริกำร                ผู้ใหญ่ท่ำนละ      8,980     บำท (พกัห้องคู่)   
                                                 ท่ำนละ      9,980     บำท (พกัห้องเดี่ยว) 
              เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปีท่ำนละ 7,680 บำท (พกักบัผู้ปกครองไม่เสริมเตียง)  
อตัรำนีร้วม 1.ค่ำรถปรับอำกำศ                      2.ค่ำท่ีพกั  2  คืน  พกัโรงแรม 1 คืน และรีสอร์ท 1 คืน    

3.ค่ำอำหำรทุกม้ือตำมรำยกำร       4..ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุในรำยกำร  
5.ค่ำมคัคุเทศกน์ ำเท่ียว                   6.ค่ำประกนัอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 
7.ค่ำรถตูป้รับอำกำศหลงัคำสูงน ำเท่ียวตลอดโปรแกรม พร้อมคนขบัท่ีช ำนำญเส้นทำงโดยเฉพำะ 

อตัรำนีไ้ม่รวม     ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือรำยกำรท่องเท่ียว / ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม / ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 
                             ( ในกรณท่ีีต้องกำรออกใบเสร็จในรูปแบบใบก ำกบัภำษี ) 
ส่ิงท่ีควรน ำติดตัวไปด้วย เส้ือกนัหนำว,แวน่กนัแดด,ครีมทำผิว,กลอ้งถ่ำยรูป,ยำประจ ำตวั 
เง่ือนไขกำรสมัคร       -เวลำสมคัรช ำระเงินทั้งหมด หรือมดัจ ำคร้ังแรกท่ีละ 5,000 บำท ท่ีเหลือช ำระในวนัเดินทำง  

-  ระหวำ่งกำรเดินทำงถำ้ท่ำนไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะถือวำ่สละสิทธ์ิไม่อำจ
เรียกร้องเงินหรือส่วนบริกำรท่ีขำดไปได ้

- โปรแกรมกำรเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวงแต่
ยติุธรรมส ำหรับท่ำน 

- บตัรซ้ือแลว้ไม่รับคืน 
กรุณำโอนเงิน มัดจ ำ หรือ จ่ำยหมดมำที่ 

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลเิดย์ 2010 จ ำกดั 
              เลขท่ีบัญชี 116-4399493 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู (บัญชีออมทรัพย์) 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ  ลกัษณะวิลำศ 
   เลขท่ีบัญชี  008-2-42513-8  ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำบำงล ำพู  (บัญชีออมทรัพย์) 
  โอนเรียบร้อยแล้วขอควำมกรุณำส่งหลกัฐำนกำรโอนเงิน(ใบสลปิ)พร้อมท้ังระบุรำยละเอยีด 
 อย่ำงชัดเจนมำทำงแฟกซ์ กรุณำแฟ๊กซ์มำท่ี   02-2824909 

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

 


