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บริษัทรุ่งเรืองทัวร์  ฮอลิเดย์  2010 จำกัด       ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06771        
183-185   ถนนสามเสน    (  ใกล้สี่แยกบางขุนพรหม  )   เขตพระนคร   

กรุงเทพฯ 10200
183-185 Samsen Road ,Pranakorn,Bangkok 10200 Tel.02-280-0736-9,      

Fax. 02- 282- 4909 
             www.roongruangtours2010l.com                 /  E-MAIL : 
roongruangtours@hotmail.com       

RT-N 16  

เชียงใหม่ –  อ.ปาย 5 วัน
       โดยรถโค้ชปรับอากาศ

           ( พักที่ อ.ปาย  1 คืน / จ.เชียงใหม่ 1 คืน )

   เชียงใหม่ –  ห้วยน้ำดัง - บ่อน้ำพุร้อนโป่งเดือด – วัดน้ำฮู  - หมู่บ้านปางอุ๋ง  
– วัดป่าดาราภิรมย์ - วนัสนันท์
        อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองรสเลิศและพืชผักฤดูหนาวปลอดสารพิษจาก
ร้านอาหารชื่อดังของแม่ฮ่องสอน                
                               ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติคดุจ
สวิสเซอร์แลนด์ของเมือง
กำหนดการเดินทาง
โปรแกรมการเดินทาง

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก 

ROONG RUANG TOURS HOLIDAY 2010 CO.,LTD

วันแรก   กรุงเทพฯ-  เชียงใหม่
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19.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ รุ่นใหม่เครื่องเสียงครบครัน 
พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง 
สู่ จ.เชียงใหม่   บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ

วันที่สอง   เชียงใหม่ –  ห้วยน้ำดัง – บ่อน้ำร้อนโป่งเดือด – อ.ปาย – วัดน้ำฮู - ตลาด
ไนท์พลาซ่า
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
08.00 น.             นำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย  โดยใช้รถตู้ปรับอากาศ  โดยใช้เส้นทาง

สายแม่มาลัย  -  ปาย   ระหว่างทางนำท่านชมโครงการพัฒนาต้นน้ำห้วยดัง  
ภูมิประเทศที่สวยและเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในประเทศสัมผัสกับดอกไม้
นานาชนิด  โดยเฉพาะหญ้าหอม  ซึ่งหาชมจากที่อื่นได้ยาก จากนั้นนำท่าน
ชม บ่อน้ำร้อนโป่งเดือด  ที่พุ่งสูงที่สุดในประเทศไทย พร้อมถ่ายภาพ 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่  อ.ปาย   เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาอากาศที่หนาวเย็น

สบายตลอดปี  และเป็นโลเกชั่นที่ถ่ายทำหนังเรื่องรักจัง   ของค่าย  R.S  นำ
ท่านชม  วัดน้ำฮู  ชมความมหัศจรรย์ของ  พระอุ่นเมือง  ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
สิงห์สาม (ศิลปะล้านนา) พระพุทธรูปองค์นี้มีพระเศียรกลวง ส่วนบนปิดเปิด
ได้  และมีน้ำขังอยู่บนเศียรพระเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจ   นำท่านเดินทางสู่ที่พัก 
รีสอร์ท  ท่ามกลางบรรยากาศ  ที่เย็นสบายธรรมชาติ  ให้ท่านอิสระพักผ่อน
ตามอัธยาศัย  

19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
อิสระช้อปปิ้งสินค้าจากชาวไทยภูเขาที่ ตลาดไนท์พลาซ่า อ.ปาย ท่ามกลาง
อากาศที่หนาวเย็นเดินทางกลับที่พัก  พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย 
ราตรีสวัสดิ์ 
พักที่ Pai River  อ.ปาย 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.  นำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านปางอุ๋ง ดินแดนแห่งเทพนิยาย  ชมความสวยงาม

ของธรรมชาติที่ชาวบ้านทำมาหากินบนความพอเพียง  ชมทัศนียภาพอัน
สวยงาม ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เดินทางสู่ หมู่บ้านรักไทย (แม่ออ) บ้าน
รักไทยหรือบ้านแม่ออเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนถึงชายแดนไทย  -  พม่า 
ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่  อพยพมาจากทางตอนใต้ของจีนในช่วง

วันที่สาม อ.ปาย – ปางอุ๋ง -  หมู่บ้านสันติชล – พระตำหนักปางตอง - วัดป่าดารา
ภิรมย์  - เชียงใหม่
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เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์  
เที่ยวชมหมู่บ้าน  ทะเลสาบที่สวยงาม  ชมวิถีชีวิต
แบบจีนฮ่อ  หมู่บ้านแม่ออยังคงสืบทอดประเพณี
ของชาวจีนฮ่อหลายอย่าง  ทั้งภาษาพูด  ภาษา
เขียน  ลักษณะบ้านบางส่วนเป็นบ้านแบบเก่าทำ
จากดินเหนียวผสมฟางข้าว  ให้ท่านอิสระชิม
ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรยูนานโดยใช้ยอดถั่วลั่นเตากับ
ผักบุ้งลวกใส้แทนถั่วงอก   และจิบชารสเลิศ  แวะ
ศูนย์พัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ  (เรือน
ประทับแรมปางตอง)  บนที่สูง  มีทิวทัศน์สองข้าง
ทางที่
สวยงาม ชมแปลงสาธิตการปลุกดกไม้ ผลไม้ การ
เลี้ยงสัตว์  เช่น  แกะ  อูฐ  เก้ง  กวาง  ปลา  ไก่ฟ้า  ชมและเลือกซื้อผ้าคลุมไหล่ 
ทอผสมขนแกะเนื้อดี ที่กลายเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านสันติชล  หมู่บ้านของชาวจีนยูนานให้ท่านอิสระ

ถ่ายรูป  ชมวิว  ชมบ้านดิน  และเลือกซื้อสินค้า  หรือโล้ชิงช้ากันตาม
อัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะจุดชมวิวยอดฮิตที่ Coffee In Love   ซึ่งเป็นจุด
ชมวิวและเป็นร้านกาแฟยอดนิยม  ชมสะพานประวัติศาสตร์สมัย
สงครามโลกครั้งที่สอง หรือที่เรียกกันว่า สะพานเหล็ก หรือ สะพานปาย ชม
แม่น้ำปายและทิวทัศน์อันสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ นำ
ท่านชม วัดป่าดาราภิรมย์  วัดที่มีความสวยงาม ตามแบบฉบับล้านนาไทย 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
พักที่ The Park Hotel  หรือเทียบเท่า จ.เชียงใหม่ 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 นำท่านนมัสการ  พระธาตุดอยสุเทพฯ   องค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาว
ล้านนาและเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงาม
ของนครเชียงใหม่ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

วันที่สี่ เชียงใหม่ - ดอยสุเทพฯ –  วัดศรีสุพรรณ - ช้อปปิ้งวนัสนันท์- กรุงเทพฯ
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หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก เป็น
สถาปัตยกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยอุโบสถเงินหลังนี้จะเป็นแหล่ง
รวบรวมลวดลายศิลปะล้านนาและลวดลายประจำท้องถิ่น จากนั้นให้ท่านได้
เลือกซื้อสินค้าของฝาก ณ ร้านวนัสนันท์ ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ทั้ง
ของจังหวัด เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดย
ทั่วไป ด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าผัก และ ผลไม้ดอง ได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย และมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ

วันที่ห้า เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

06.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ                                                    
......................................................................................................

อัตราค่าบริการ            ผู้ใหญ่  ท่านละ     8,980   บาท      พักห้องคู่ 

       เด็กอายุไม่ถึง 12 ปี     ท่านละ      7,980   บาท      ไม่มีเตียงพักรวมกับ
ผู้ปกครอง     

         พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท

        บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
จำนวนผู้เดินทาง และปลี่ยนแปลงรายการ

เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมือง  ภัยทางธรรมชาติ  แต่
ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ

ยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
อัตรานี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ                                                 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
3. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน  จำนวน 2  คืน อ.ปาย 1 คืน / เชียงใหม่ 1 คืน ( พัก
ห้องคู่ )
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ                          5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว                                                 7. ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม,ผ้าเย็น 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท
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อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อยู่นอกเหนือรายการท่องเที่ยว  
2.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  /  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูป

แบบใบกำกับภาษี )
เงื่อนไขการจอง
1. ชำระเงินทั้งหมด หรือ มัดจำครั้งแรกที่ละ 2,000 บาท ที่เหลือชำระในวันเดินทาง
แบบฟอร์มโอนเงิน
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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