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รอบเหนือ – ดอยแม่สะลอง (BUS)
ดอยแม่สะลอง  วัดร่องขุ่น  พม่า  ชมหมีแพนด้า  ดอยอินทน

นท์  บ้านถวาย
(พักเชียงใหม่/เชียงราย)

      รุ่งเรืองทัวร์ฯ ขอนำท่านสู่ดินแดนเอื้องเหนือ สองเมืองแห่งการท่องเที่ยว สัมผัส
หมู่มวลดอกไม้งามท่ามกลางสายหมอกที่หนาวเย็น ชิทมชาชั้นยอดบนดอยแม่สะลอง 
อิ่มอร่อยกับอาหารจีนยูนาน ขนานแท้ เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ชมความน่ารักของหมี
แพนด้า ประทับใจกับประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของนครล้านนา เยือนเพื่อนบ้าน
สามประเทศเขตแดนที่โด่งดังไปทั่วโลก ที่พักระดับมาตรฐาน2คือ อาหารทุกมื้อ 
มัคคุเทศก์และทีมงานบริการท่านตลอดการเดินทางที่แสนสุขกายสบายใจ 

    

โปรแกรมการเดินทาง  
วันแรก   กรุงเทพฯ-เชียงราย
19.00 น. ออกเดินทางจากรุ่งเรืองทัวร์ฯ  โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง  พร้อมห้อง

สุขภัณฑ์ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เดินทางสู่เชียงราย

วันที่สอง ดอยแม่สะลอง – บ้านท่าขี้เหล็ก – สามเหลี่ยมทองคำ
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ ณ จ.เชียงราย
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
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..........น.              เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ดอยแม่สะลอง 
เดินทางสู่หมู่บ้านสันติคีรี  ดอยแม่สลอง  ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ
ขุนเขา  นำชมบ้านเกรียงศักดิ์  ชมเก๋งจีน  ที่สามรถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของ
หมู่บ้านสันติคีรี  ชมดอกไม้ซากุระ  อันสวยงาม  สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง 
ซื้อใบชาพันธุ์ ซื้อใบชาพันธุ์ดีที่สุดบนยอดดอยแม่สลอง 

12.00น.              บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหารบนดอยแม่สลอง อิ่มอร่อยกับ
อาหารแบบจีนยูนานขนานแท้ 

รอบเหนือวงใหญ่ (BUS) by 01 

                 
อาทิ ขาหมูหมั่นโถ ,ผัดยอดมะระหวาน ,ยำใบชาปลากระป๋อง ,ไก่ต้มโสม 

ฯลฯ
บ่าย นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง    ณ    จุดเหนือสุดแดนสยาม      อ.แม่สาย 
เยือนเพื่อนบ้านประเทศพม่า 

ณ บ้านท่าขี้เหล็ก  ชมดินแดนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และชมวิว
ทิวทัศน์แม่น้ำโขงอันเป็นที่ติดต่อของสามประเทศ ณ สามเหลี่ยมทองคำ

19.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน

วันที่สาม วัดร่องขุ่น  –  น้ำพุร้อนแม่ขะจาน  –  สวนสัตว์เชียงใหม่  –  หมีแพนด้า  – 
หลิงปิง – ดอยสุเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารโรนงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   “วัดร่องขุ่น”   สุดประทับใจกับความงดงาม
ของสถาปัตยกรรมล้านนาอันเป็น
ที่สุดในโลก     ชมภาพเขียนพระประธานที่เขียนโดยจิตรกรเอก    อ.เฉลิม
ชัย    โฆษิตพิพัฒน์    ที่ใช้เวลา
สร้างสรรค์ผลงานนานถึง  10  ปี   เที่ยวชมบ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน   น้ำแร่
ร้อนจากธรรมชาติ   สมควรแก่เวลา
นำท่านสู่  จ. เชียงใหม่

12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง  ณ  ห้องอาหาร
บ่าย นำท่านนมัสการ  “พระธาตุดอยสุเทพฯ”  องค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ
ชาวล้านนาและเป็นพระธาตุ

ประจำปีเกิด ปีมะแม พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของนครเชียงใหม่  
จากนั้นให้ท่านประทับใจกับความน่ารักของหมีน้อยแพนด้า  หลิงปิง  
พร้อมนั่งรถรางเที่ยวชมรอบสวนสัตว์เชียงใหม่  ที่มากมายด้วยสัตว์ป่า



นานาชนิด  หรือ  Chiangmai Zoo Aquarium  ชมโลกใต้น้ำแห่งใหม่
ของเมืองไทย  ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง
ของเมืองไทย  (กรณีต้องการเข้าชม Chiangmai Zoo Aquarium  เพิ่ม  
ท่านละ 250 บาท ที่สวนสัตว์)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

19.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน

วันที่สี่ ดอยอินทนนท์ – บ้านบ่อสร้าง – กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านพิชิตดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย  “ดอยอินทนนท์”   ชม
ต้นกุหลาบพันปี ท่ามกลาง

อากาศที่หนาวเย็น นมัสการมหาธาตุนภเมทนีดล และ มหาธาตุนภพลภูมิ
สิริ  ที่สร้างถวาย  รัชกาลที่ 9

และพระราชินีนาถ  ช้อปปิ้งสินค้าเกษตรเมืองหนาว  ณ  หมู่บ้านม้งดอยขุน
กลาง
12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง  ณ  ห้องอาหาร
บ่าย หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จ. เชียงใหม่ นำท่านสู่บ้านบ่อสร้าง ช้อปปิ้ง

สินค้าพื้นเมืองอันเป็นที่รู้จักกัน
ไปทั่วโลก อาทิเช่น เครื่องเงิน ผ้าไหม ไม้แกะสลัก ทำร่ม ฯลฯ

19.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร
หลังอาหารเดินทางสู่กรุงเทพฯ แวะเข้าห้องน้ำเป็นระยะ

รอบเหนือวงใหญ่ (BUS) By 01
วันที่ห้า กรุงเทพมหานคร
05.00 น. ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 8,980  บาท  พักห้องละ  2  ท่าน
พักเดี่ยวราคาท่านละ 9,980  บาท  พักเดี่ยว
เด็ก(2-11)ราคาท่านละ 7,980  บาท  พักรวมผู้ปกครองไม่เสริมเตียง

หมายเหตุ  ต่างชาติต้องเพิ่มค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ
ช่วงเทศกาล  อาทิ  ปีใหม่,ตรุษจีน,สงกรานต์ เปลี่ยนจาก  สามเหลี่ยมทองคำเป็นไหว้
พระในตัวเมืองเชียงรายแทน
อัตรานี้รวมค่าพาหนะ/ที่พัก/อาหาร/ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามที่ระบุใน
รายการ/ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว/ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000  
บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์



อัตรานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่อยู่นอกเหนือรายการท่องเที่ยว/ค่าภาษี
มูลค่าเพิ่ม/ค่าภาษี ณ ที่จ่าย
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)พร้อมทั้งระบุ

รายละเอียด
-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย   เสื้อกันหนาว,แว่นกันแดด,ครีมทาผิว,กล้องถ่ายรูป,ยา
ประจำตัว
เงื่อนไขการสมัคร บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน

-   เวลาสมัครชำระเงินได้ทั้งหมด  หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ 2,000 บาท ที่เหลือ
ชำระก่อนการเดินทาง 5 วัน

-   ถ้าเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ จะหักไว้ 25% ของราคาทัวร์
-   ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจาก

คณะถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้อง                    
เงินหรือส่วนบริการขาดไปได้

-   โปรแกรมการเดินทาง   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน

อัตราค่าบริการ ราคาทานละ   3,500   บาท                 ( พักห้องละ 2 ท่าน ) 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ   1,000   บาท    ( พักเดี่ยว )

หมายเหตุ



อัตรานี้รวม -ค่าเดินทางกรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพมหานคร โดยใช้รถปรับอากาศ
-ที่พัก  2  คืน ห้องละ 2 ท่านตามโปรแกรม
-รถนำเที่ยวตามโปรแกรมที่กำหนด
-อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
-ค่าเข้าชมสถานที่
-ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
-มัคคุเทศก์และทีมงานบริการท่านตลอดการเดินทาง

หมายเหตุ อัตราราคานี้ไม่รวมมูลค่าเพิ่มและหักภาษี ณ ที่จ่าย
( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภาษี  )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือจากโปรแกรม
-ค่าอาหารสั่งพิเศษ , ค่าซักรีด
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
เงื่อนไขการสมัคร
- เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ 3,000 บาท ที่เหลือชำระก่อน

การเดินทาง 5 วัน 

- ถ้าเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า 10 วัน และทางบริ
ษัทฯจะหักไว้ 25% ของราคา

- ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ
ถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

- โปรแกรมอาการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่าน  โดยมิตั้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


