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ธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06771        
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       รอบเหนือเชียงใหม่-เชียงราย(เครื่องบิน)  
            พระตำหนักดอยตุง-สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง-

สามเหลี่ยมทองคำ-วัดร่องขุ่น 
ช้อปปิ้งสินค้าท่าขี้เหล็ก-ฝั่งพม่า-ชมความน่ารักหมีแพนด้าหลิงปิง-

ดอยสุเทพฯ-  บ้านถวาย  
             ดอยอินทนนย์-น้ำตกวชิรธาร-ตลาดดอยอินทนนย์

(พักเชียงใหม่ 1 คืน / เชียงราย 1 คืน )

รุ่งเรืองทัวร์ฯขอนำท่านสู่ดินแดนเอื้องเหนือ   สองเมืองแห่งการท่องเที่ยว  
สัมผัสหมู่มวลดอกไม้
งามท่ามกลางสายหมอกที่หนาวเย็นชมความน่ารักของหมีแพนด้าหลิงปิงประทับใจ
กับประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของนครล้านนา   เยือนเพื่อนบ้านสามประเทศ
เขตแดนที่โด่งดังไปทั่วโลก   ที่พักระดับมาตรฐาน  2  คืน  อาหารทุกมื้อ   มัคคุเทศก์
และทีมงานบริการท่านตลอดการเดินทางที่แสนสุข

โปรแกรมการเดินทาง.........................................................
วันแรก กรุงเทพฯ-เชียงราย- แม่สาย -สามเหลี่ยมทองคำ -พระตำหนักดอย
ตุง -สวนแม่ฟ้าหลวง
06.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ / หรือ สนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ 
                           (แล้วแต่ไฟล์บินและสายการบิน)
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08.00 น. เหิรฟ้าสู่สนามบิน  จ.เชียงใหม่  โดยสายการบินไทย.  หรือ   สาย
การบินไทยแอร์เอเชีย  (FD.)

เที่ยวบินที่ …………..
09.40 น.             ถึงสนามบิน จ.เชียงราย ตรวจเช็คสัมภาระพร้อมนำท่านเปลี่ยน
บรรยากาศของการ เดินทาง โดยใช้รถ    
                         ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านเเที่ยวพระตำหนักดอยตุง  หรือพระ

ตำหนักสมเด็จย่า   โดยรถตู้ปรับอากาศ  พระตำหนักที่สร้างแบบสวิสชา
เลย์ผสมล้านนาประทับใจกับอุทยานดอกไม้เมืองหนาวที่บานสะพรั่ง
ตลอดทั้งปีที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย  ณ สวนแม่ฟ้าหลวง  โดยมีพระ
ตำหนักดอยตุงเป็นฉากหลัง

12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหาร
บ่าย นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง   ณ      จุดเหนือสุดแดนสยาม     อ.แม่สาย  

เยือนเพื่อนบ้านประเทศพม่า  ณ  บ้านท่าขี้เหล็ก   ชมดินแดนที่มีชื่อเสียง
โด่งดังไปทั่วโลก  และชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขงอันเป็นที่ติดต่อของสาม
ประเทศ ณ สามเหลี่ยมทองคำ

19.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร 
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน

วันที่สอง วัดร่องขุ่น  –  น้ำพุร้อนแม่ขะจาน  –  สวนสัตว์เชียงใหม่  -   หมีแพนด้า  - 
ดอยสุเทพฯ 
07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดร่องขุ่น”  สุดประทับใจกับความงดงามของ
สถาปัตยกรรมล้านนาอันเป็นที่สุดในโลก   ชมภาพเขียนพระประธานที่
เขียนโดยจิตรกรเอก อ.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ที่ใช้เวลาสร้างสรรค์ผล
งานนานถึง 10 ปี   เที่ยวชมบ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน  น้ำแร่ร้อนจากธรรมชาติ  
สมควรแก่เวลานำท่านสู่ จ.เชียงใหม่

12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหาร
บ่าย นำท่านนมัสการ“พระธาตุดอยสุเทพฯ”องค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ

ชาวล้านนาและเป็นพระธาตุประจำปีเกิด  ปีมะแม  พร้อมชมทัศนียภาพที่
สวยงามของนครเชียงใหม่  จากนั้นให้ท่านประทับใจกับความน่ารักของ
หมีน้อยแพนด้า  หลิงปิง  พร้อมนั่งรถรางเที่ยวชมรอบสวนสัตว์เชียงใหม่  
ที่มากมายด้วยสัตว์ป่านานาชนิด   หรือ    Chiangmai Zoo Aquarium 
ชมโลกใต้น้ำแห่งใหม่ของเมืองไทย  ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย   
(กรณีต้องการเข้าชม Chiangmai Zoo Aquarium เพิ่ม ท่านละ 250 บาท 
ที่สวนสัตว์  )
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จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  
19.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน

วันที่สาม ดอยอินทนนท์ -น้ำตกวชิรธาร-บ้านบ่อสร้าง - กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านพิชิตดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย “ดอยอินทนนท์”   ชม
ต้นกุหลาบพันปี  ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น  นมัสการมหาธาตุนภ
เมทนีดล และ มหาธาตุนภพลภูมิสิริ  ที่สร้างถวาย รัชกาลที่ 9.และพระ
ราชินีนาถ   ช้อปปิ้งสินค้าเกษตรเมืองหนาว ณ หมู่บ้านม้งดอยขุนกลาง
ชมน้ำตกวชิรธาร สัมผัสกับน้ำตกขนาดใหญ่ สวยงาม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหาร
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ นำท่านสู่บ้านบ่อสร้าง ช้อปปิ้ง

สินค้าพื้นเมืองอันเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก อาทิเช่น เครื่องเงิน ผ้าไหม ไม้
แกะสลัก ทำร่ม ฯลฯ

19.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร  หลังอาหารเดินทางสู่กรุงเทพฯ
20.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่  ตรวจเช็คสัมภาระก่อน
ขึ้นเครื่อง
21.40.น. เหิรฟ้าจากสนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

กรุงเทพฯโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG. หรือ  สาย
การบินไทย TG.,สายการบินนกแอร์

22.45น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความ
ประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมและสายการบินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง 
ขึ้นอยู่กับความเหมาสมและไฟล์
                            บินแต่ละเที่ยวในวันเดินทาง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า
เป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ กรณีเดินทางโดยสายการบินไทย TG,สายการบินนกแอร์ 
DD,สายการบินโอเรียลไทย OX

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ   14,900   บาท )พักห้องละ 2 ท่าน
                                           เด็กราคาท่านละ     12,900    บาท (พักรวมกับผู้ใหญ่ไม่
เสริมเตียง )
หมายเหตุ  ต่างชาติต้องเพิ่มค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ 
 ช่วงเทศกาล  อาทิ ปีใหม่ ,ตรุษจีน,สงกรานต์  เปลี่ยนจาก สามเหลี่ยมทองคำเป็น
ไหว้พระ ในตัวเมืองเชียงรายแทน
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อัตรานี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ- เชียงใหม่-กรุงเทพฯ โดยสายการ
บิน......................................................

     -ค่าภาษีน้ำมัน,ภาษีสนามบิน รวมให้เรียบร้อยแล้ว
     -ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน  2 คืน

                   -ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมคนขับชำนาญทาง
                   -ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ 
                   -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ ( อุทยาน )
                   -ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว  
                   -ค่าเข้าชมหมีแพนด้าหลิงปิง 
                   -ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม, ของขบเคี้ยว 

-ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ  1,000,000  บาท
หมายเหตุ -อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าภาษีเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภาษี )
 - และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการ

เงื่อนไขการสมัคร
- เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด  หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ  5,000  บาท  ที่เหลือ

ชำระก่อนเดินทาง  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 (บัญชี

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

ออมทรัพย์)
-  โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอน

เงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้งระบุรายละเอียด
 อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย    เสื้อกันหนาว,แว่นกันแดด,ครีมทาผิว,กล้องถ่ายรูป,ยา
ประจำตัว
เงื่อนไขการสมัคร บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน
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- เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด  หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ  2,000  บาท  ที่เหลือ
ชำระก่อนการเดินทาง 5 วัน

- ถ้าเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า 15 วัน และทา
งบริษัทฯ จะหักไว้ 25% ของราคาทัวร์

- ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจาก
คณะถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

- โปรแกรมการเดินทาง  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

                                                  บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน
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