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   เหินฟ้าเที่ยว ทั่วเชียงใหม่-เวียงกุมกาม
ดอยสุเทพ-ดอยปุย-พระตำหนักภูพิงค์ฯ-ฟาร์ม

กล้วยไม้-ดอยอินทนนท์
น้ำตกวชิร-ดอยอินทนนท์-
น้ำตกวชิรธารดอยสุเทพฯ-

บ้านถวาย  
     ชมความน่ารักหมีแพนด้าหลิงปิง-เวียงกุมกาม

(พัก /เชียงใหม่ 2 คืน )        

รุ่งเรืองทัวร์ฯขอนำท่านเหิร
ฟ้าสู่ดินแดนเอื้องเหนือ  สองเมืองแห่งการท่องเที่ยว  สัมผัสหมู่มวลดอกไม้งาม

ท่ามกลางสายหมอกที่หนาวเย็นชมความน่ารักของหมีแพนด้าหลิงปิงประทับใจกับ
ประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของนครล้านนา  เยือนเพื่อนบ้านสามประเทศเขตแดนที่

โด่งดังไปทั่วโลก  
ที่พักระดับมาตรฐาน  2  คืน  อิ่มอร่อยกับ  อาหารทุกมื้อ   มัคคุเทศก์และทีมงาน
บริการท่านตลอดการเดินทางที่แสนสุข

โปรแกรมการเดินทาง  …………….
วันแรก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-ดอยสุเทพ-ดอยปุย-ภูพิงค์-หมีแพนด้า หลิงปิง
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07.00 น. พร้อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ   และ  ดอนเมือง    แล้วแต่สายการบิน  
ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง  

..........น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบิน.................. 
เที่ยวบินที่ 

..........น.              ถึงสนามบิน จ.เชียงราย ตรวจเช็คสัมภาระพร้อมนำท่านเปลี่ยน
บรรยากาศของการ
09.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ดอยปุย  ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าม้ง
ลาย ชมแปลงสาธิตการปลูกฝิ่นเลือกซื้อสินค้า

ที่ระลึกจากนั้นนำท่านสู่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  (เปิดเฉพาะวันศุกร์-
เสาร์-อาทิตย์  และวันหยุดราชการ)นำท่านนมัสการ“พระธาตุดอยสุ
เทพฯ”องค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนาและเป็นพระธาตุประจำปี
เกิดปีมะแม พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของนครเชียงใหม่

12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง  ณ  ห้องอาหาร  บริการท่านด้วยอาหารบุปเฟต์
นานาชาติ 
บ่าย ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า หลิงปิง ลูกของช่วง ช่วง และหลินฮุ่ย  หรือ 

นั่งรถรางชม  บริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  สวนสัตว์เชียงใหม่  /  (เพิ่ม
ท่านละ  250 บาท Chiangmai Zoo Aquarium ชมโลกใต้น้ำแห่งใหม่
ของเมืองไทย ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย )

.........น. จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ  โรงแรม..................

19.00 น. บริการอาหารเย็น หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง ดอยอินทนนท์ -น้ำตกวชิรธาร-บ้านถวาย
07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้าจากนั้นนำท่านพิชิตดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย 

“ดอยอินทนนท์” ชมต้นกุหลาบพันปี  ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น  
นมัสการมหาธาตุนภเมทนีดล และ มหาธาตุนภพลภูมิสิริ  ที่สร้างถวาย 
รัชกาลที่ 9.และพระราชินีนาถ   ช้อปปิ้งสินค้าเกษตรเมืองหนาว ณ หมู่บ้า
นม้งดอยขุนกลาง

12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหารริมน้ำ หรือ โครงการหลวง
13.00 น. นำท่านนมัสการพระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุประจำปีชวด พระบรมธาตุ
เจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่บนยอดดอย จอมทอง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ
ส่วนพระเศียรเบื้องขวา มีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นคือ เป็น

พระบรมธาตุที่มิได้ฝั่งใต้ดินแต่ประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในวิหาร สามารถ
อันเชิญมาสรงน้ำได้ 
..........น. นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านถวาย ชมผลิตภัณฑ์ไม้แกะ
สลักที่สวยงามและละเอียดเป็น ที่รู้จักไปทั่วโลก
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก.............อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย



19.00 น. บริการอาหารเย็นแบบขันโตกดินเนอร์  พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง
ของภาคเหนือ  อาทิ  ฟ้อนเทียน  ,ฟ้อนเล็บ,กลองสะบัดชัย,ระบำชาวเขา 
ฯลฯ

..........น. เดินทางสู่ที่พัก ณ  ระดับมาตรฐาน       อิสระช้อปปิ้งไนท์พลาซ่าตาม
อัธยาศัย
วันที่สาม ปางช้างแม่สา-ฟาร์มกล้วยไม้-บ่อสร้าง-เวียงกุมกาม -กรุงเทพฯ
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ปางช้างแม่สา นำชมการฝึกช้างลูกช้างและการแสดง
ของช้างแสนรู้เป็นปางช้างที่รักษา สภาพแวดล้อมของทัศนียภาพของปาง
ช้างเป็นอย่างดี ดังนั้น ช้างที่นี่จึงมีสุขภาพแข็งแรงมีอารมณ์ที่แจ่มใส คุณจึง
สามารถ สัมผัสกับวิถีชีวิต ของควาญช้างได้อย่างใกล้ชิด พร้อมชมการแสดงของช้าง
แสนรู้ ชมการ แสดงของช้างเมื่อครั้งที่ช่วยควาญทำไม้อยู่ในป่า 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ฟาร์มกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง
บ่าย จากนั้นนำท่านสัมผัสกับความงดงามภายใน ฟาร์มกล้วยไม้และสวนผีเสื้อ
สายน้ำผึ้งชมกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ที่หาชมได้ยาก และกำลังออกดอกบานสะพรั่ง 
และนำชมสวนผีเสื้อสายพันธุ์ต่างๆที่มีสีสันสวยงามแปลก ตา พร้อมทั้งเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ อาทิ กล้วยไม้ชุบทอง ,น้ำหอมสกัดจากกล้วยไม้ ฯลฯ
........น. เดินทางสู่วัดป่าดาราภิรมณ์ ชมศิลปะงดงาม อ่อนช้อย ของวิหาร ที่จำลอง

มาจาก หอคำหลวงเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ นมัสการพระเขี้ยวแก้ว และ
สิงห์สำริดที่นำมาจากเมืองเชียงตุงหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ 
จ.เชียงใหม่ นำท่านสู่บ้านบ่อสร้าง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอันเป็นที่รู้จักกัน
ไปทั่วโลก อาทิเช่น เครื่องเงิน ผ้าไหม ไม้แกะสลัก ทำร่ม ฯลฯ

..........น. เดินทางสู่เวียงกุมกาม  นครบาดาล  ใต้พิภพ นั่งรถรางชมความงามของ
เมืองเก่าเมือง 700 กว่าปี
ชมความเก่าแก่ ของเมืองกุมกาม ที่ทับถมจาก ดินตะกอน มากว่า 700 ปี 

.........น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
20.00 น.             นำท่านเช็คอินที่นำท่านเช็คอินที่ สนามบินเชียงใหม่ เคาร์เตอร์สาย
การบิน ……………………

เจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง  
..........น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

**********************************************************
หมายเหตุ โปรแกรมและสายการบินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ขึ้น
อยู่กับความเหมาสมและไฟล์บิน แต่ละเที่ยวในวันเดินทาง โดยคำนึงถึงผล
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ



อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ราคาท่านละ  14,900   บาท )พักห้องละ 2 
ท่าน

เด็ก ราคาท่านละ      13,900   บาท  (พักรวมกับผู้ใหญ่
ไม่เสริมเตียง)
อัตรานี้รวม –ค่ารถปรับอากาศ                                                                    -ค่าโรงแรม
ระดับมาตรฐาน  2 คืน
                   -ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมคนขับชำนาญทาง            -ค่าอาหาร
ทุกมื้อตามระบุในรายการ 
                   -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ ( อุทยาน )
                   -ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว                                                  -ค่าเข้าชมหมี
แพนด้าหลิงปิง 
                   -ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม, ของขบเคี้ยว                              -ค่าประกัน
อุบัติเหตุท่านละ  1,000,000  บาท
หมายเหตุ -อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าภาษีเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภาษี )
 - และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการ

กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่  
1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010  จำกัด

-      เลขที่บัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบาง
ลำพู (บัญชีออมทรัพย์)

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

(บัญชีออมทรัพย์)
โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบ

สลิป)พร้อมทั้งระบุรายละเอียด
-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909

เงื่อนไขการสมัคร
- เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด  หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ  5,000 บาท  ที่เหลือชำระ

ก่อนเดินทาง  10  วัน
- กรณีที่ท่านเลื่อนการเดินทาง  ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้า  10 วัน   และ

บริษัทฯจะหักไว้ 25% ของราคาทัวร์
- โปรแกรมการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
**************************************************************
*******




