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   เชียงใหม่-ออบหลวง-ล่องเรือแม่น้ำปาย- ชมกะเหรี่ยงคอ
ยาว-วัดพระธาตุดอยกองมู

 ปางอุ๋ง ดินแดนแห่งเทพนิยาย- ทะเลหมอกเขากิ่วลม-
วัดน้ำฮู วัดร่องขุ่น

พระตำหนักดอยตุง-สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง-ช้อปปิ้งแม่สาย
( พักแม่ฮ่องสอน 1 คืน/ อ.ปาย 1 คืน/ เชียงราย 1 คืน )

รุ่งเรืองทัวร์ฯขอนำท่านสัมผัสธรรมชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
เมืองในหมอก  ซึ่งประชากรเป็นชาวเขาและเผ่าไทยใหญ่  นับเป็นเสน่ห์ของเมือง
แม่ฮ่องสอน  ตื่นเต้นกับการล่องแม่น้ำปาย  สายน้ำแห่งการท่องเที่ยว  เพลิดเพลิน
กับการ  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากชนิดจากแหล่งผลิตอย่างจุใจ  อิ่มอร่อยกับ
อาหารเลิศรส  ที่ระดับมาตรฐาน  อบอุ่นใจเสมือนหนึ่งท่านเป็นสมาชิกครอบครัว
เดียวกันพร้อมทีมงามที่ชำนาญเส้นทางนี้โดยเฉพาะ

อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองรสเลิศและพืชผักฤดูหนาวปลอดสารพิษ
จากร้านอาหารชื่อดังของ

ROONG RUANG TOURS HOLIDAY 2010 CO.,LTD

โรแมนติก แม่ฮ่องสอน-เชียงราย-ปาย-ปางอุ๋ง-เมืองสามหมอก
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      แม่ฮ่องสอนท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติคดุจ
สวิสเซอร์แลนด์ของ  เมืองไทย

โปรแกรมการเดินทาง        
วันแรก สนามบินดอนเมือง-เชียงใหม่-ออบหลวง-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน-ล่องแม่น้ำปายดูกะเหรี่ยงคอยาว
06.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ ชั้น 2 ประตู 5 เคาร์เตอร์ สาย

การบินนกแอร์  พร้อมเช็คอิน
.........น. เหิรฟ้าสู่สนามบิน  จ.เชียงใหม่  โดยสายการบินนกแอร์  เที่ยวบิน

ที่ .....บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง
08.00 น.              ถึงสนามบิน  จ.เชียงใหม่  ตรวจเช็คสัมภาระพร้อมนำท่านเปลี่ยน
บรรยากาศของการ เดินทาง โดยใช้รถ    
                          ปรับอากาศ เดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน โดยใช้รถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ 
แม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก ตาม

เส้นทางสายออบหลวง-แม่สะเรียง
10.00 น. นำท่านสู่  “แกรนด์แคนยอน  เมืองไทย”อุทยานออบหลวง  ชมความงดงาม

ของลำน้ำแม่แจ่มที่ไหลผ่านช่องเขาขาดสูงชัน  ได้เวลาพอสมควร  เดินทางสู่
แม่สะเรียง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอินทิรา  ท่ามกลางขุนเขา
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือบ้านห้วยเดื่อ  ลงเรือล่องชมความงดงามของสอง

ฟากฝั่งแม่น้ำปาย  ลำน้ำสายสำคัญของเมืองแม่ฮ่องสอน  สัมผัสกับสาย
หมอกซึ่งปกคลุมขุนเขาและสายน้ำ  เขตติดต่อชายแดนพม่า-ไทย  พิเศษสุด
สำหรับท่านผู้มาเยือน  นำท่านชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่า  “ปาด
อง”  หรือที่เรียกกันว่า  “กะเหรี่ยงคอยาว”  ชมความมหัศจรรย์ของชาว
กะเหรี่ยงที่ว่ามีคอยาวที่สุดในโลก ซึ่งจัดอยู่ในสิ่งแปลกและหาชมได้ยาก มี
เพียง ณ ดินแดนแม่ฮ่องสอน แห่งเดียวในประเทศไทย

18.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก............รีสอร์ทระดับมาตรฐานท่ามกลางธรรมชาติ  ของ
แม่ฮ่องสอนเมืองสามหมอกให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว   อิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัยท่ามกลางความ  /  

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ  หลังจากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของ
เมืองแม่ฮ่องสอน  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
ราตรีสวัสดิ์
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06.00 น. อรุณสวัสดิ์  ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่แสนบริสุทธิ์สดชื่น  รับประทาน
อาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

08.00 น. นำท่านขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยกองมูองค์พระธาตุคู่ดูเด่นเป็นสง่าคู่บ้านคู่เมือง
แม่ฮ่องสอน  ชมทัศนียภาพอันงดงามในยามเย็นของเมืองแม่ฮ่องสอน  ที่ถูก
โอบล้อมด้วยขุนเขาสลับซับซ้อน  พร้อมปล่อยโคมลอยตามความเชื่อของ
ชาวล้านนาว่าปล่อยทุกข์ โศก โรคภัย

09.00 น. นำท่านสัมผัสกับ  !  “หมู่บ้านปางอุ๋ง”  ดินแดนแห่งเทพนิยาย  ชมความ
สวยงามของธรรมชาติที่ชาวบ้านทำมาหากินบนความพอเพียง  ชม
ทัศนียภาพอันสวยงาม  ชิมกาแฟสดจากสวน  ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก 
และนำท่านชมความสวยงามของ  พระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามท่ามกลางทะเล
หมอกปกคลุมทั่วผืนน้ำ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน   อิ่มอร่อยกับอาหารตำรับจีนตอนใต้แถบมณฑลยูน
นาน 
ที่หาทานได้ยาก  หลังอาหารนำท่าชมโรงบ่มไวน์ชาวเขา  พร้อมทั้งเลือกชิม
ไวน์ ผลไม้ อาทิ ไวน์ลูกไหน ลูกท้อ สับปะรด มะขามป้อม ขนุน  รสชาติดีจน
ได้เป็นสินค้า OTOP ระดับหมูบ้าน

บ่าย เดินทางสู่หมู่บ้านรักไทย (แม่ออ )บ้านรักไทยหรือบ้านแม่ออเป็นหมู่บ้าน
สุดท้ายก่อนถึงชายแดนไทย-พม่า  ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่อพยพมา
จากทางตอนใต้ของจีนในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบ
คอมมิวนิสต์   เที่ยวชมหมู่บ้านทะเลสาบสวยงาม  ชมวิถีชีวิตแบบจีนฮ่อ 
หมู่บ้านแม่ออยังคงสืบทอดประเพณี ของชาวจีนฮ่อหลายอย่าง ทั้งภาษาพูด 
ภาษาเขียน  ลักษณะบ้านบางส่วนเป็นบ้านแบบเก่าทำจากดินเหนียวผสม
ฟางข้าว  และจิบชารสเลิศ  ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ  ชาวเขา   อำลา
แม่ฮ่องสอน เดินทางสู่ อ.ปาย โดยเส้นทางสายปาย-แม่มาลัย เส้นทางสาย
ประวัติศาสตร์  ที่ขาวญี่ปุ่นใช้เส้นทางลำเลียงสู่ชายแดนพม่าในสมัยมหา
สงครามเอเซียบูรพา  ปัจจุบันถูกยอย่องว่าเป็นเส้นทางที่งดงาม  และคง
ความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง  อุดมไปด้วยป่าไม้อันเขียวขจีตลอดเส้น
ทาง  สัมผัสกับจุดสูงสุดของยอดเขากิ่วลม  ซึ่งเย็นเยือกด้วยสายลมหนาว
เหน็บจับใจ  ตื่นตาตื่นใจกับทะเลหมอกยามเช้า  นับเป็นทัศนีย์ภาพที่ยากจะ
ลืมเลือน

วันที่สอง แม่ฮ่องสอน เมือง 3 หมอก-พระธาตุดอยกองมู-! “หมู่บ้านปางอุ๋ง” -
ปางมะผ้า-ปาย
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16.00 น. แวะถ่ายรูป  ณ  ยอดเขากิ่วลม  ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายหมอกปกคลุม
ตลอดปี  อีกหนึ่งโลเกชั่นที่ใช้ถ่ายทำโฆษณาอาทิ  ลูกอมคลอเลท  ,รักจัง 
ฯลฯ  (  ยอดเขากิ่วลมเป็นจุดใกล้ชายแดนไทย-พม่า  ในพื้นที่ชาวเขา  เผ่า
กระเหรี่ยง อาข่า บางครั้งอาจมีการตรวจบัตรประชาชน ) ได้เวลาพอสมควร
ออกเดินทางต่อสู่ อ.ปาย

17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  ณ...........ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนโรแมนติก 
ท่ามกลางหุบเขา ทะเลหมอก 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก หลังอาหาร
พาท่านเดินช้อปปิ้งสินค้าจากชาวไทยภูเขาที่ไนท์พลาซ่า  อ.ปาย  ท่ามกลาง
อากาศที่หนาวเย็นเดินทางกลับที่พัก  พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย 
ราตรีสวัสดิ์

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมสูดสัมผัสกับทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วรีสอร์ท   รับ
ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหา

07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ “ วัดน้ำฮู ”ชมความมหัศจรรย์ของพระอุ่นเมืองซึ่งเป็น
พระพุทธรูปสิงห์สาม(ศิลปะล้านนา) พระพุทธรูปองค์นี้มีพระเศียรกลวง ส่วน
บนปิดเปิดได้ และมีน้ำขังอยู่บนเศียรพระเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างมาก 
จากนั้นนำท่านแวะจุดชมวิวยอดฮิตที่ Coffee In Loveซึ่งเป็นจุดชมวิวและ
เป็นร้านกาแฟยอดนิยม  ชมสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่
สอง  หรือที่เรียกกันว่า  สะพานเหล็ก  หรือ  สะพานปาย  ชมแม่น้ำปายและ
ทิวทัศน์อันสวยงาม 

10.00 น. ท่านเดินทางสู่เส้นทางขุนเขาท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายระหว่างทางท่าน
สามารถสัมผัสทัศนีย์แห่งขุนเขา อันเขียวขจี ชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 
สัมผัสอากาศหนาวเย็นดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหาร หลังอาหารอำลาเชียงใหม่เดินทางสู่ 
จ.เชียงราย

16.30 น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ “วัดร่องขุ่น” สุดประทับใจกับความ
งดงามของสถาปัตยกรรมบ้านนาอันเป็นที่สุดในโลก ชมภาพเขียนพระ
ประธานที่เขียนโดยจิตรกรเอก อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่ใช้เวลา
สร้างสรรค์ผลงานนานถึง 10 ปี

วันที่สาม อ.ปาย-วัดน้ำฮู-อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง-เชียงดาว-แม่ริม-เชียงใหม่-
เชียงราย
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18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ โรงแรม ระดับมาตรฐานสากล   
19.00 น. เดินทางสู่ที่พัก ณ. โรงแรม /รีสอร์ท  ..................................จ.เชียงราย
20.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารในตัวเมือง เชียงราย หลังอาหารอิสระช้อป

ปิ้ง ตามอัธยาศัย

วันที่สี่ เชียงราย-ดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง-แม่สาย-
กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารมื้อ  ณ ห้องอาหารของที่พัก 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ดอยตุงพระตำหนักดอยตุง  หรือพระตำหนักสมเด็จย่า  พระ

ตำหนักที่สร้างแบบสวิสชาเลย์ผสมล้านนาประทับใจกับอุทยานดอกไม้
เมืองหนาวที่บานสะพรั่งตลอดทั้งปีที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย  ณ  สวน
แม่ฟ้าหลวง โดยมีพระตำหนักดอยตุงเป็นฉากหลัง 

12.00 น. นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง  ณ  จุดเหนือสุดแดนสยาม  อ.แม่สาย  เยือน
เพื่อนบ้านประเทศพม่า  ณ  บ้านท่าขี้เหล็ก  ชมดินแดนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไป
ทั่วโลก 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนจั่นคำ
14.30 น. เดินทางสู่  วัดพระแก้ว  วัดที่ค้นพบพระแก้วมรกตที่ประดิษฐ์ฐานกรุงเทพฯ 

ใจกลางเมืองเชียงราย  นมัสการพระหยก  ซึ่งชาวเชียงรายพร้อมกันสร้าง
ถวายสมเด็จย่า 
ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ จ.พะเยา

18.30 น. นำท่านซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่
......... น. นำท่านเช็คอิน ณ สนามบินเชียงใหม่   โดยสายการบินนกแอร์ /แอร์เอเชีย/
บางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ 
..........น. เหิรฟ้า สู่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ /แอร์เอเชีย/

บางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ 
..........น. ถึงสนามบินดอนเมือง /สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความ
ประทับใจ
อัตราค่าบริการ เดินทางโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ / สายการบิน 
นกแอร์   /การบินไทย/ไทยแอร์เซีย

 ผู้ใหญ่ท่านละ    17,980 บาท
     เด็กท่านละ    15,500  บาท   ( พักรวมกับผู้ปกครองไม่เสริม

เตียง)
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อัตรานี้รวม-ค่ารถตั่วเครื่องบิน ไป-กลับ   กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
                           -ค่าโรงแรม & รีสอร์ท  ระดับมาตรฐาน   แม่ฮ่องสอน 3  คืน  

-ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมคนขับชำนาญทาง                        -ค่า
อาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ 

-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ ( อุทยาน )     -ค่า
มัคคุเทศก์นำเที่ยว  

 -ค่าเรือล่องแม่น้ำปายดูกระเหรี่ยงคอยาว
-ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม, ของขบเคี้ยว                                                     -ค่า

ประกันอุบัติเหตุท่านละ1,000,000  บาท
หมายเหตุ-อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าภาษีเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภาษี )
- และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการ

กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่
1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010  จำกัด

       เลขที่บัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลำพู (บัญชีออมทรัพย์)
2. ชื่อบัญชี นางสาวอาภาพร  เขียงทอง

    เลขที่บัญชี  116-034180-4 ธนาคารกรุงเทพ   สาขาบางลำพู (บัญชีออมทรัพย์)
3.ชื่อบัญชี นางสาวอาภาพร เขียงทอง
   เลขที่บัญชี  003-403347-3 ธนาคารไทยพานิชย์   สาขาบางลำพู (บัญชีออม

ทรัพย์ )
โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้งระบุราย
ละเอียด

 อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909
เงื่อนไขการสมัคร

- เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด  หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ  5,000  บาท  ที่เหลือชำระ
ก่อนเดินทาง  7  วัน

- กรณีที่ท่านเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้า  30  วันและ
บริษัทฯจะหักไว้ 25% ของราคาทัวร์

- โปรแกรมการเดินทาง  บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิก  หรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่าน

***************************************************************
******
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