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ลำปาง-เชียงใหม่-เชียงราย
รุ่งเรืองทัวร์ฯ  ขอนำท่านสู่ดินแดนภาคเหนือสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของ

แผ่นดินแห่งดอกไม้เมืองหนาว  เที่ยวลำปาง  เมืองเก่าแห่งเขลางค์นคร  เมืองแห่งรถ
ม้า  ล่องแพชมธรรมชาติที่เขื่อนกิ่วลม  อาบน้ำแร่ที่แจ้ซ้อน  ชมช้างทำงานที่ศูนย์

อนุรักษ์ช้างไทย  เที่ยวเชียงรายเมืองเหนือสุดยอดแดนสยาม  สัมผัสกับประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเชียงใหม่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน  3 คืน  พร้อม

อาหารเลิศรสทุกมื้อ  ประทับใจกับมัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการอย่าง
เป็นกันเอง  เสมือนหนึ่งท่านเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน  รุ่งเรืองทัวร์ ฯ  บริการ
ในเส้นทางนี้มานานปี  จึงตัดปัญหาความผิดหวังโดย        สิ้นเชิง  ดังรายละเอียด

รายการท่องเที่ยวที่เราภูมิใจนำเสนอแด่ท่าน
โปรแกรมการเดินทาง      ออกเดินทางวันที่……………………………….
วันแรก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่                                                                                                                        
19:00 น. ออกเดินทางจากบริษัท  รุ่งเรืองทัวร์ฯ  โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง

พร้อมห้องสุขภัณฑ์บริการอาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่ม  เดินทางสู่ 
จ.เชียงใหม่                 

วันที่สอง เชียงใหม่-ดอยอินทนนท์-น้ำตกวชิรธาร – สวนสัตว์เชียงใหม่
07:00น.              อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
……..น. นำท่านเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านพิชิตดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย 

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

12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหาร
บ่าย ประทับใจกับความน่ารักของหมีน้อยแพนด้า  หลิงปิง  พร้อมนั่งรถราง

เที่ยวชมรอบสวนสัตว์เชียงใหม่   ที่มากมายด้วยสัตว์ป่านานาชนิด   หรือ   
Chiangmai Zoo Aquarium ชมโลกใต้น้ำแห่งใหม่ของเมืองไทย  ใหญ่
ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย    (กรณีต้องการเข้าชม  Chiangmai Zoo 
Aquarium เพิ่ม ท่านละ 200 บาท ที่สวนสัตว์  )

17.00 น. จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ...........................
19:00 น. บริการอาหารเย็นที่แสนเลิศรส ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่

ที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานของเชียงใหม่ อิสระพักผ่อนช้อปปิ้งสินค้า
พื้นเมืองย่านไนท์บาร์ซ่าร์  หรือ ท่องราตรีตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม เชียงใหม่-วัดร่องขุ่น-น้ำพุร้อนแม่ขะจาน-ดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง 
07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม   หลังอาหารอำลา

เชียงใหม่เดินทางสู่ จ.เชียงราย
11.00 น. 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                    เปลี่ยนบรรยากาศของการ เดินทาง โดยใช้รถ ปรับอากาศ จากนั้น
นำท่านเเที่ยวพระตำหนักดอยตุง  หรือพระ

 ตำหนักสมเด็จย่า  โดยรถตู้ปรับอากาศ พระตำหนักที่สร้างแบบสวิสชา
เลย์ผสมล้านนาประทับใจกับอุทยานดอกไม้เมืองหนาวที่บานสะพรั่ง
ตลอดทั้งปีที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย  ณ สวนแม่ฟ้าหลวง  โดยมีพระ
ตำหนักดอยตุงเป็นฉากหลัง

19.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
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วันที่สี่ เชียงใหม่-วัดร่องขุ่น-น้ำพุร้อนแม่ขะจาน 
07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลั งอ าหา รอำลา

เชียงใหม่เดินทางสู่ อ.แม่สาย
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ จุดเหนือสุดแดนสยาม อ.แม่สาย เยือน
เพื่อนบ้านประเทศพม่า  ณ  บ้านท่าขี้เหล็ก   ชมดินแดนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ไปทั่วโลก ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ จ.พะเยาว์

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมก๊วานพะเยาว์ หลังอาหารเดินทาง
สู่ จ.ลำปาง
บ่าย นำท่านเที่ยวชม  วัดพระธาตุลำปางหลวงที่สวยงามเก่าแก่ที่สุดของภาค

เหนือมีอายุ 1,200 ปี นำท่านนมัสการเพื่อเป็นศิริมงคล 
17.00 น. เดินทางสู่ที่พัก ณ............................................
18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ห้า ปางช้างลำปาง-อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน                                                
06.00 น. รุ่งอรุณสวัสดิ์ ณ ลำปาง เขลางค์นคร เมืองแห่งรถม้า นำท่านเข้าสู่ที่พัก

โรงแรมระดับมาตรฐานของ จ.ลำปาง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
..........น. ออกเดินทางสู่หมู่บ้านทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร ถนนสายลำปาง-เชียงใหม่ 

กม.ที่ 27 เพื่อนำท่านสู่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย นำท่านชมการทำงานของลูก
ช้างตัวน้อยๆ ซึ่งได้ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดี เดินทางสู่เขื่อนกิ่วลม

12.30  น. ล่องแพเที่ยวเขื่อนกิ่วลม ทานอาหารกลางวันบนแพ อิสระชมธรรมชาติ
ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำชมโรงงาน
เครื่องปั้นดินเผา(เซรามิค)ของลำปางซึ่งมีจำนวนโรงงานมากที่สุดของ
ประเทศ ถึง 200โรงงาน

18:30 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ

วันที่หก กรุงเทพฯ                                   
05.00 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

…………………………………………………
อัตราค่าบริการ                         ราคาท่านละ 9,980 บาท (ห้องพักคู่)          
                -เด็กอายุต่ำกว่า  12 ปี  ราคาท่านละ 8,980 บาท(พักรวม

กับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง)
อัตราค่าบริการรวม  - อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

      -รถโค้ชปรับอากาศ,รถท้องถิ่นขึ้นดอย           
                                  -ที่พักระดับมาตรฐาน 3  คืน
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                    -ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  ตามที่ระบุใน
รายการ

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)
โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้ง

ระบุรายละเอียด
-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909

******************************************************
สิ่งของที่ควรนำติดตัวไป ของใช้จำเป็นอื่น ๆ, ชุดที่สวมใส่สบาย, กล้องถ่าย
รูป,ยาประจำตัว, เสื้อกันหนาว     
หมายเหตุ อัตราดังกล่าวรวมค่าพาหนะ,ที่พัก,พร้อมอาหารทุกมื้อตาที่ระบุใน
รายการ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  อาทิเช่น  เครื่องดื่มสั่งพิเศษ,ค่าซักรีดฯ)

เงื่อนไขการสมัคร
-เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมดหรือมัดจำครั้งแรกที่ละ2,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระ
ก่อนการเดินทาง 7 วัน    
-กรณีที่ท่านเลื่อนการเดินทาง  ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า  10 วัน  และ
ทางบริษัทฯ  จะหักไว้ 25% ของราคาทัวร์  ถ้าหลังจาก  10 วัน  ทางบริษัทฯ  ขอสงวน
สิทธิ์ในการที่จะไม่คืนเงิน                                          
   -ระหว่างการเดินทาง  ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ
ถือว่าสละสิทธิ์  ไม่อาจเรียกร้องส่วนบริการที่ขาดหายไปได้                                                                                                                 
      -โปรแกรมการเดินทาง  บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะบอกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมแต่ยุติธรรมสำหรับท่าน                                                                                                                                   
             -บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน

………………………………………………………….
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