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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.roongruangtours2010com                 /  E-MAIL : 
roongruangtours@hotmail.com       

RT-N.07
เชียงราย-พระตำหนักดอยตุง-สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง-สามเหลี่ยม

ทองคำ 
วัดร่องขุน-ช้อปปิ้งสินค้าท่าขี้เหล็ก-ฝั่งพม่า-ชมความน่ารักหมีแพนด้า

หลินปิง 
ดอยอินทนนท์-น้ำตกวชิรธารดอยสุเทพฯ-บ้านถวาย 

(พัก/เชียงราย 1 คืน,เชียงใหม่ 2 คืน)
รุ่งเรืองทัวร์ฯขอนำท่านเหินฟ้าสู่ดินแดนเอื้องเหนือ สองเมืองแห่งการท่องเที่ยว สัมผัส
หมู่มวล  
ดอกไม้งามท่ามกลางสายหมอกที่หนาวเย็นชมความน่ารักของหมีแพนด้าหลินปิง
ประทับใจกับประตืมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของนครล้านนาเยือนเพื่อนบ้านสาม
ประเทศเขตแดนที่โด่งดังไป  
ทั่วโลก ที่พักระดับมาตราฐาน 3 คืน  
             อิ่มอร่อยกับอาหารทุกมื้อ มัคคุเทศก์และทึมงานบริการท่านตลอดการเดินทาง
แสนสุข  
โปรแกรมการเดินทาง  ................................
วันแรก          กรุงเทพฯ-เชียงราย
19.00               ออกเดินทางจากรุ่งเรืองทัวร์ฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่งพร้อมห้อง
สุขภัณฑ์ 
                        เครื่องดื่ม เดินทางสู่เชียงราย
วันที่สอง         กรุงเทพฯ-เชียงราย-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-พระตำหนักดอยตุง- 
สวนแม่ฟ้าหลวง
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06.00                 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า  
09.00                 นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทาง โดยใช้รถปรับอากาศนำ
ท่านเที่ยวพระตำหนักดอยตุงหรือพระตำหนัก

สมเด็จย่า โดยรถตู้ปรับอากาศ พระตำหนัก  ที่สร้างแบบวิสซาเลย์ผสมล้าน
นาประทับใจกับอุทยานดอกไม้เมืองหนาวที่บาน สะพรั่งตลอดทั้งปีที่
สวยงามที่สุดในประเทศไทย ณ สวนแม่ฟ้าหลวงโดยมีพระตำหนักดอยตุง
เป็นฉากหลัง

12.00                 บริการอาหารมื้อเที่ยง ร้านอาหารบนดอบตุง  
บ่าย                   นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ จุดเหนือสุดแดนสยาม อ.แม่สาย
เยือนเพื่อน บ้านประเทศพม่า ณ บ้านท่าขี้เหล็ก 

ชมดินแดนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขงอันเป็น
ที่ติดต่อของสามประเทศ ณ สามเหลี่ยมทองคำ

18.00                 บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหาร อาหารเฮือนจั่นคำ แม่จัน หลัง
อาหารเดินทาง  
                          สู่ที่พัก ณ โรงแรม........................ 
วันที่สาม       วัดร่องขุ่น-น้ำพุร้อนแม่ขะจาน-สวนสัตว์เชียงใหม่-หมีแพนด้าหลิน
ปิง-ดอยสุเทพฯ
07.00                บริการอาหารมื้อเช้าจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดร่องขุ่น” สุดประทับ
ใจกับความงดงามของสถาปัตยกรรมล้านนา

อันเป็นที่สุดในโลก ชมภาพเขียนพระประธานที่เขียนโดยจิตรกรเอก 
อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่ใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานนานถึง 10 ปี
เที่ยวชมบ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน น้ำแร่ร้อนจากธรรมชาติ สมควรแก่เวลานำ
ท่านสู่ จ.เชียงใหม่

12.00                 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ คุ้มขันโตก บริการท่านด้วยอาหารบุปเฟ่ต์
นานาชาติ  
บ่าย                   นำท่านนมัสการ “พระธาตุดอยสุเทพฯ” องค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ
ชาวล้านนาและเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปี

มะแม พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของนครเชียงใหม่  
บ่าย                    ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า หลินปิง ลูกของช่วง ช่วงและหลินฮุ่ย
หรือนั่งรถรางชม บริเวณสถานแสดงพันธุ์
 สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่หรือ Chiangmai Zoo Aquariam ชมโลกใต้น้ำ
แห่งใหม่ของเมืองไทยใหญ่ที่สุด

 แห่งหนึ่งของเมืองไทย   
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.......น                จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก ณ  
19.00                บริการอาหารเย็นแบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้น
เมืองของ 
                         ภาคเหนือ อาทิ ฟ้อนเทียน ฟ้อนเล็บ กลองสะบัดชัย ระบำชาวเขา ฯลฯ
วันที่สี่              ดอยอินทนนท์-น้ำตกวชิรธาร-บ้านถวาย
07.00                  บริการอาหารมื้อเช้า จากนั้นนำท่านพิชิตดอยที่สูงที่สุดใน
ประเทศไทย  “ดอยอินทนนท์” ชมต้นกุหลาบพันปี 

ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น นมัสการ มหาธาตุนภเมทนีดลและมหาธาตุ
นภพลภูมิสิริ ที่สร้างถวายรัชกาลที่ 9 

และพระราชินีนาถ ช้อปปิ้งสินค้าเกษตรเมืองหนาว ณ หมู่บ้านม้งดอยขุน
กลาง

12.00                   บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหาร  
13.00                  นำท่านนมัสการพระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุประจำปีชวด พระบรม
ธาตุเจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทอง 

เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา มีความพิเศษแตก
ต่างจากที่อื่นคือ เป็นพระบรมธาตุที่มิได้ฝั่งใต้ดิน แต่ประดิษฐานอยู่ในกู่
ภายในวิหาร สามารถอันเชิญมาสรงน้ำได้

.......น                 นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านถวาย ผลิตภัณฑ์ไม้
แกะสลักที่  
                           สวยงามและละเอียดเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  
18.00                  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  
........น                 เดินทางสู่ที่พัก อิสระช้อปปิ้งไนท์พลาซ่าตามอัธยาศัย

วันที่ห้า              ดอยสุเทพฯ-วัดศรีสุพรรณอุโบสถเงิน-สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ฯ-กรุงเทพฯ                        
07.00                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
                            หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วัดศรีสุพรรรณอุโบสถเงินหลังแรกของ
โลก เป็นสถาปัตยกรรมสำคัญทาง

 พระพุทธศาสนาโดยอุโบสถเงินหลังนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมลวดลายศิลปะ
ล้านนาและลวดลายประจำท้องถิ่น

10.00                   นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพฯองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ
ชาวล้านนาและเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปี

มะแม พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของนคร เชียงใหม่
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12.00                   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
บ่าย                     นำท่านสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ บนพื้นที่ 6,500 
ไร่ชมอาคารเรือนกระจกที่รวบรวมพืชใน     

เขตป่าดงดิบของเอเชีย สวนวัลยชาติที่มากมายด้วยพันธุ์ไม้เลื้อยกว่า 200 
ชนิดชมสวนหิน เรือนกล้วยไม้ไทย  
                           จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านหัตถกรรมบ้านบ่อสร้าง 
18.30                   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารหลังอาหารเดินทางสู่กรุงเทพฯ
วันที่หก             กรุงเทพฯ
06.00                   ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ 
                            
********************************************************** 
หมายเหตุ            โปรแกรมและสายการบินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่ 
                            กับความเหมาะสมและไฟล์บินแต่ละเที่ยวในวันเดินทางโดยคำนึงถึง
ผลประ-  
                            โยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ               ผู้ใหญ่ราคาท่านละ    10,900   บาท พักห้องละ 2 ท่าน  
                                   เด็ก (2-12 ขวบ) ท่านละ   9,900     บาท (พักรวมกับผู้ใหญ่ไม่
เสริมเตียง)  
                                       พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ   2,500    บาท  
อัตรานี้รวม  - ค่ารถปรับอากาศกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ - ค่าโรงแรม
ระดับมาตราฐานชั้นหนึ่ง 3 คืน  
                       - ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมคนขับชำนาญทาง  - ค่าอาหาร
ทุกมื้อตามระบุในรายการ 
                       - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ (อุทยาน)  - ค่า
มัคคุเทศก์นำเที่ยว 
                       - ค่าเข้าชมหมีแพนด้าหลินปิง หรือ Chiangmai Zoo Aquariam       - ค่า
อาหารว่าง น้ำดื่ม ของขบเคี้ยว 
                       - ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท  
หมายเหตุ         - อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
                            (ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภาษี)  
                            - และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการ  
เงื่อนไขการสมัคร      - เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมดหรือมัดจำครั้งแรกที่ละ 5,000 บาทที่
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เหลือชำระ     
                         ก่อนการเดินทาง 10 วัน  
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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