
 
 

 

 

 

 

 

 

“เป็นอญัมณีแหง่สามเหลีย่มทองค าใหญ ่แหลง่รวม 1 แมน่ า้ 2 ประต ู9 เจดยี ์(จอม) และ 12 หมูบ่า้น 

(เจยีง) ผสมผสานวฒันธรรมด ัง้เดมิของไทลือ้ และประเทศไทย กบัวถิสีมยัใหมเ่ป็นเมอืงแหง่การ

ทอ่งเทีย่ว เมอืงแหง่ธุรกจินานาชาต ิเมอืงแหง่ชวีติไทยและไทลือ้” 

เขตปกครองตนเองชนชาตไิต(สบิสองปนันา) ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องมณฑล ยนูาน 
สาธารณรัฐประชาชนจนี ในอดตีเคยดรัีบสมญานามวา่ เป็น เมอืงพาราณส ีซึง่หมายถงึดนิแดนงดงามในความฝัน 



 
 

 

เขตสบิสองปันนาเป็นหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของจนี ทีน่ีม่ผีนืป่าเขตรอ้นทีย่ังคงสภาพทีอ่ดุมสมบรูณ์
เพยีงหนึง่เดยีวในประเทศจนี และขนบธรรมเนยีมประเพณีของชนกลุม่นอ้ย อกีทัง้เป็นเมอืงชายแดนทีเ่ชือ่มตอ่กับ
พมา่และลาว  

เขตปกครองตนเองสบิสองปันนา แบง่เขตการปกครองเป็น หนึง่เมอืงไดแ้ก ่ เมอืงเชยีงรุง้ หรอื จิง่หง 景

洪  และ สองอ าเภอ คอื อ าเภอเมอืงหลา้ หรอื เหมิง่ลา่ 勐腊  และอ าเภอ เมอืงไฮ หรอื เหมิง่ไห ่勐海 ทางการจนี
จงึก าหนดใหส้บิสองปันนาเป็น เขตปกครองตนเองชนชาตไิต สบิสองปันนา โดยค าวา่สบิสองปันนานัน้เป็นภาษา
ไทลือ้ หมายถงึ นาสบิสองพันผนื หรอืสบิสองหัวเมอืงนัน้เอง การนับเมอืงในอดตีจะยดึพืน้ทีเ่ป็นแบบ นาหนึง่พัน

ผนืเทา่กับหนึง่เมอืง  

ก าหนดการเดนิทาง  ครบ 8 ทา่นเดนิทางทนัท ีทกุวนั  องัคาร / พฤหสั  ยกเวน้เทศกาล   

                                         วนันี ้– 30 ม.ีค. 2562 

วนัแรก   กรงุเทพฯ - เชยีงราย – เชยีงรุง้ (สบิสองปนันา)  - หมูบ่า้นไทลือ้ – พพิธิภณัฑช์น ชาต ิ 

                      ไทลือ้ เมอืงใหมเ่กา้จอม 12 เชยีง  – ถนนคนเดนิเมอืงใหม(่เกา้จอม12เชยีง) 

06.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบนิดอนเมือง เคาน์เตอร์ของสายการบนิ FD/DD/SL/VZ เจา้หนา้ที่ของ

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คสมัภาระกอ่นเดนิทาง 

…….. น. น าทา่นเหนิฟ้าสู ่จังหวดัเชยีงราย โดยสายการบนิ ……… เทีย่วบนิที ่……….  

…….. น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย จากน ัน้น าทา่นเช็คอนิ ณ เคาน์เตอรข์อง

สายการบนิ RUILI AIRLINES ฝ่ังขาออกต่างประเทศ เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ อ านวยความ

สะดวกในการเช็คสัมภาระกอ่นเดนิทาง พรอ้มแจกอาหารเทีย่งดว้ยเมนูขา้วเหนียว ไกท่อด ไสอ้ั่ว 

น ้าพรกิตาแดง เจา้อรอ่ยของเชยีงราย ทา่นละ 1 ชดุ (มือ้ที ่1) 

11.40 น. น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงเชยีงรุง้ (สบิสองปันนา) โดยสายการบนิ RUILI AIRLINES เทีย่วบนิที ่ 

DR 5358 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)    

13.40 น. ถงึสนามบนิสบิสองปันนา ตามเวลาทอ้งถิน่ (เวลาทีเ่ชยีงรุง้เร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชัว่โมง) หลังผา่น

พธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร มมีคัคเุทศกท์อ้งถิน่และรถปรับอากาศรอรับทา่น น าทา่นเยีย่ม

ชมวถิชีวีติของคนสบิสองปันนาที ่  หมูบ่า้นไทลือ้  เป็นหมูบ่า้นเกา่แกข่องไทลือ้แหง่หนึง่อยูน่อก

เมอืงของเชยีงรุง้ หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 4 ก.ม. และสามารถชมบา้นเกา่ๆ และวดัเกา่แก ่เลอืก

ซือ้ผลไม ้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ทีต่ลาดหมูบ่า้นนีไ้ด ้ และไดล้ิม้ลองอาหารการกนิของคนไทลือ้ เชน่ 

ขนมจนีชามใหญ ่และสามารถใชภ้าษาไทยหรอืภาษาไทยเหนอืสือ่สารกับคนไทลือ้ได ้      

จากนัน้ชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรช์นชาตใินสบิสองปันนา รัฐบาลยูนนานมกีารลงทุนรวม 

155 ลา้นหยวน ซึง่สรา้งขึน้ในสถาบันคุม้ครองสบิสองปันนาจากรอบนอกของเมอืงเชยีงรุง้พืน้ที ่

100,000 ตารางเมตร พพิธิภัณฑ ์นีร้วมทัง้หมดสามชัน้ ชัน้1เป็นหอ้งทีแ่สดงประวตัศิาสตรส์บิสอง

ปันนา ชัน้ 2 เป็นหอ้งแสดงวฒันธรรมชนชาตติา่งๆของสบิสองปันนา ชัน้3เป็นหอ้งแสดงความงาม

ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของป่าดบิชืน้  สัตวแ์ละพืชต่างๆนาๆในสบิสองปันนา พพิธิภัณฑน์ี้เป็น สถานที่

ทอ่งเทีย่ว ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ประวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของสบิสองปันนาทีด่ทีีส่ดุ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 



 
 

 

จากนัน้น าท่านชมแสงส ีณ เมอืงใหมเ่กา้จอม12เชยีง ซึง่เจา้ของโครงการแจง้ไวว้า่ “เป็นอัญ

มณีแห่งสามเหลีย่มทองค าใหญ่แหล่งรวม1แม่น ้า2ประตู9 เจดยี(์จอม) และ 12 หมู่บา้น (เจยีง) 

ผสมผสานวฒันธรรมดัง้เดมิของไทลือ้และประเทศไทยกับวถิสีมัยใหมเ่ป็นเมอืงแหง่การท่องเทีย่ว 

เมอืงแหง่ธรุกจินานาชาตเิมอืงแหง่ชวีติไทยและไทลือ้ ณ รมิฝ่ังลั่นซา้งเจยีงหรอืแมน่ ้าโขงบรเิวณ

ใจกลางที่ดนิผนืงาม เนื้อที่1,200 หมู่หรอืประมาณ 600 ไร่ดา้นตะวันออกของเมืองจิง่หง หรือ

เชยีงรุ่ง เมอืงเอกแห่งเขตปกครองตนเองสบิสองปันนา ก าลังกลายเป็นทีต่ัง้เจดยีใ์หมเ่อีย่มทีถู่ก

ขึน้เป็น1 ใน 9 เจดยีข์อง โครงการ 9 จอม 12 เจยีง โครงการพัฒนาที่ดนิมูลค่า 200,000 ลา้น

หยวน หรอื ราว 940,000 ลา้นบาทของ Haicheng Group ซึง่ตัง้ใจสรา้งใหเ้ป็นเมอืงเชยีงใหม่

ผสมผสานกับเมืองไทยลื้อแต่โบราณ หรือจะเรียกว่า เชียงใหม่ สาขา 2 ก็คงไม่ผดินัก มีชื่อ 

“โครงการ 9 จอม 12 เจยีง” หรอืภาษาไทลือ้เรยีกวา่ “เกา้ทา่สบิสองปันนา” หรอื ” (Nine 

Tower & Twelve Walled) เป็นโครงการ ความร่วมมือทางการคา้และวัฒนธรรมไทย

ภาคเหนือ กับเมืองสบิสองปันนา มณฑลยูนนาน ภายใตค้วามร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ตาม

ยทุธศาสตร ์GMS  ซึง่โครงการนี้จะมกีารประดับประดา ตกแตง่ในบรรยากาศพืน้เมอืงไทยลือ้และ

ศลิปเมอืงเชยีงใหม่ ท าใหนั้กท่องเทีย่วชาวจนีตา่งมณฑลต่างหลั่งไหลกันมาเทีย่วสบิสองปันนา

เป็นจ านวนมากหลายเท่าทวคีณู ซึง่ยิง่จะเป็นการกระตุน้และเป็นผลดทีีจ่ะเชญิชวนใหเ้ขาเหลา่นัน้ 

กระหายและอยากที่จะไปสัมผัสเมืองเชียงใหม่ตน้ต ารับของแทแ้ละดัง้เดิมมากยิง่ข ึน้ ถือว่า

เจา้ของโครงการเกา้จอม มสีว่นชว่ยใหเ้ชยีงใหมข่องไทยโดง่ดังไปท่ัวเมอืงจนี โดยไมต่อ้งเสยีคา่

โฆษณา  ในบรเิวณนี้จะมตีลาดไนทบ์าซา่ร ์ทีจ่ะรวมเอาแม่คา้แม่ขายชาวไทยลือ้มาเปิดรา้นขาย

สนิคา้นานาชนดินับพันรา้น ทัง้อาหารการกนิ ป้ิงๆย่างๆ ของใชต้่างๆ รวมทัง้มเีวทีการแสดงโชว ์

ศลิปวัฒนธรรมไทยลื้อ และของชาต ิAEC ทั ้งหมดซึง่เป็นโชว ์ที่จีนสามารถท าการแสดงได ้

เหมอืนตน้แบบของแตล่ะชาตชินิดไมม่ทีีต่ ิตลาดไนทบ์าซา่รน์ี้สามารถรองรับนักท่องเทีย่วไดว้ัน

ละหลายหมืน่คน ถอืวา่เป็นศนูยร์วมนักทอ่งเทีย่วทีใ่หญท่ีส่ดุในสบิสองปันนา 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิสบิสองปันนา ในตรอกซอกซอยต่างๆมีสนิคา้ใหเ้ลือกสรร

มากมาย จากน ัน้พาท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั KAIRUITE  HOTEL 3 ดาว ++ หรอื IBIS 

STYLES ระดบั 4 ดาวอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัทีส่อง สวนป่าดงดบิ – โชวน์กยงู – วดัป่าเจ – ถนนนเดนิ 2 (รมิน า้โขง)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนป่าดงดบิ เป็นป่าดงดบิเขตรอ้นทีอ่ยูใ่กลเ้มอืงเชยีงรุง้ทีส่ดุ ภายในสวนป่า

ดงดบิมสีภาพเป็นป่าเขตรอ้น ซึง่เป็นป่าทีอ่ดุมสมบูรณ์ดว้ยพชืพันธุน์านาชนดิ ชมนกยูงนับพันๆ 

ตัว ลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวดีเป็นที่ชืน่ชอบของผูม้าเยอืน นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสบิ

สองปันนา ร่วมกันถ่ายรูปนกยูงอย่างจุใจ น าชมการแสดงของชนพื้นเมอืง รวมไปถงึการแสดง

พืน้เมอืงของชนกลุม่นอ้ย การแสดงของเผา่ไอน ี(อกีอ้) และชมหมูบ่า้นเกา่แกข่องเผา่ไอน(ีอกีอ้) 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) 

 

 

บา่ย  น าทา่นเทีย่วชม วดัป่าเจ(วดัป่าเชตม์หาราชฐาน) ป็นวดัพทุธหนิยาน(เถรวาส) ตัง้อยูท่างทศิ

ใตข้องสวนมา่นทงิ อยูบ่นเนือ้ที ่ 3,000 ตารางเมตรในอดตีวดัแหง่นี ้ เคยเป็นวดัทีเ่จา้ปกครองสบิ

สองปันนาไดใ้ชเ้ป็นทีไ่หวพ้ระและประกอบศาสนกจิ ภายในวดัมวีหิาร อโุบสถและกฏุซิ ึง่เป็นทีจ่ า

วดัของพระสงค ์ รวมไปถงึอาคารทีเ่ป็นทีต่ัง้ของวทิยาลัยพทุธศาสนาของมณฑลยนูนานอกีดว้ย 

วดัป่าเจถอืไดว้า่เป็นศาสนสถานทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ในเมอืงเชยีงรุง้ ในปัจจบุันมชีาวไทลือ้และ

นักทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้มานมัสการสิง่ศักดิส์ทิธภิายในวดัอยูไ่มข่าดสาย  วดัป่าเจ (วดัป่าเชต์

มหาราชฐาน) วดัแหง่นี้เป็นศนูยก์ลางของพระพุทธศาสนาในเมอืงเชยีงรุง่เลยก็  วา่ได ้ เพราะเป็น

วดัทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นเหมอืนวทิยาลัยสงฆใ์นเมอืงเชยีงรุง่ ดว้ยในอดตีนัน้ ชาวเชยีงรุง่นยิมสง่ลกูชาย

เขา้มาบวชเรยีนตัง้แตเ่ล็กๆ โดยบวชเณรเรยีกวา่บวชลกูแกว้ และเมือ่อายคุรบบวชก็จะตอ้งบวช

เรยีนศกึษาพระธรรมเสยีกอ่นจงึจะไดเ้ป็นทีย่อมรับจากสงัคมซึง่ก็คงเหมอืน กับความเชือ่ของคน

ไทยในอดตี แตปั่จจบุันสภาสงัคมเปลีย่นแปลงไป ลกูผูช้ายชาวเชยีงรุง่ก็อาจใหค้วามสนใจกับการ

ท ามาหากนิจนเรือ่งการบวชเรยีน เป็นเรือ่งทีไ่มส่ าคัญนัก ภายในวดัมเีจดยีข์าว องคจ์ าลอง และ

เจดยีแ์ปดเหลีย่ม เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวไทลือ้อยา่งมาก นอกจากนัน้อโุบสถของวดัป่าเจ

ศลิปะแบบไทลือ้ก็ยังสวยงามมากอกีดว้ย วดัป่าเจเป็นศนูยก์ลางดา้นวฒันธรรมพทุธศาสนาของ

สบิสองปันนา เป็นดนิแดนแหง่ความศักดิส์ทิธิพ์ทุธศาสนาของชนชาตไิต วดัป่าเจยังเป็นวดัทีม่ี

ชือ่เสยีงโดง่ดังของพทุธศาสนา นอกจากลอืชือ่ลอืนามภายในประเทศ ยังมชีือ่เสยีงไปยังเอเซยี

ตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ย สิง่ปลกูสรา้งทีส่ าคัญของวดัป่าเจมวีหิารใหญส่ าหรับการไหวพ้ทุธ หอ้งศลี 

ตกึกฎุเิจา้อาวาสและสถาบันพทุธศาสนา 



 
 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5) แลว้พาทา่นชมน ้าพดุนตรกีลางล าน ้าโขง 

   สวยงามมาก โชวม์ทีกุวนั จันทร ์, พธุ เวลา20:30 และ วนัศกุร ์สว่นวนัเสาร ์จะมี2่รอบ เวลา20:30 

  และ 21:30 น.จากน ัน้พาทา่น ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 2(รมิน า้โขง) แลว้เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  

KAIRUITE  HOTEL 3 ดาว++ หรอื IBIS STYLES ระดบั 4 ดาวอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

วนัทีส่าม       สบิสองปนันา – เชยีงราย – วดัรอ่งขุน่ – วดัรอ่งเสอืเตน้ – พระต าหนกัดอยตงุ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) จากนั้นน าท่านเดนิทางไปตลาด

เชา้สบิสองปันนา ชมวถิชีวีติชาวจนีและชาวไทลือ้สบิสองปันนา ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่

สนามบนิสบิสองปันนา เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

10.40 น.    (เวลาจนี) เหนิฟ้าสูเ่ชยีงราย โดยสายการบนิ RUILI AIRLINES โดยเทีย่วบนิที ่DR5357 

10.40 น.     (เวลาไทย) คณะทา่นเดนิทางถงึสนามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

........... น าคณะเดนิทางตอ่ไปยัง วดัรอ่งขุน่ เยีย่มชมสิง่กอ่สรา้ง และการออกแบบโดยทา่น

อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์ จติรกรชัน้แนวหนา้ของไทย ซึง่ไดรั้บแรงบันดาลใจในการสรา้งมา

จาก 3 สิง่ตอ่ไปนีค้อื 1. ชาต ิ: ดว้ยความรักบา้นเมอืง รักงานศลิป์ จงึหวงัสรา้งงานศลิปะทีย่ ิง่ใหญ่

ไวเ้ป็นสมบัตขิองแผน่ดนิ 2. ศาสนา : ธรรมะไดเ้ปลีย่นชวีติของอาจารยเ์ฉลมิชยัจากจติทีร่อ้น

กลายเป็นเย็น จงึขออทุศิตนใหแ้กพ่ระพทุธศาสนา 3. พระมหากษัตรยิ ์ : จากการเขา้เฝ้าฯ ถวาย

งานพระองคท์า่นในหลวงรัชกาลที ่9 หลายครัง้ ท าใหอ้าจารยเ์ฉลมิชยัรักพระองคท์า่นมาก จากการ

พบเห็นพระอัจฉรยิะภาพทางศลิปะและพระเมตตาของพระองคท์า่น จนบังเกดิความตืน้ตันและ

ส านกึในพระมหากรณุาธคิณุ ดังนัน้อาจารยจ์งึไดส้รา้งงานพทุธศลิป์ถวายเป็นงานศลิปะประจ า

รัชกาลพระองคท์า่น โดยปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมอืนเมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์มัผัสได ้เทีย่วชม

ประตมิากรรมปนูปั้นพระอโุบสถทีต่กแตง่ดว้ยสขีาวเป็นพืน้ ประดับดว้ยกระจกแวววาววจิติรงดงาม

แปลกตา บนปนูปั้นเป็นลายไทย โดยเฉพาะภาพพระพทุธองคห์ลังพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญ่

งดงามมาก เหนอือโุบสถทีป่ระดับดว้ยสตัวใ์นเทพนยิาย เป็นรปูกึง่ชา้งกึง่วหิคเชดิงวงชงูา ดงูดงาม



 
 

 

แปลกตาน่าสนใจมาก ภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระอโุบสถก็เป็นฝีมอืภาพเขยีนของอาจารยอ์กี

ดว้ย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร.................. (มือ้ที ่7) 

จากน ัน้น าทา่นชม วดัรอ่งเสอืเตน้ วดัแหง่นีม้จีดุเดน่ทีส่ าคัญอยูท่ีพ่ระอโุบสถใหมท่ีส่รา้งขึน้ ดว้ย

ศลิปะแบบไทยประยกุต ์ ทีม่ศีลิปะทีม่คีวามสวยงดงามแปลกตา จากฝีมอืการรังสรรคข์อง นาย

พทุธา  กาบแกว้ หรอื สลา่นก ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย วดัแหง่นีเ้ป็นศลิปะประยกุตท์ี ่ เป็น

เอกลกัษณ์ใชเ้ฉดสเีป็นสนี ้าเงนิฟ้าตัดกับสทีอง ลวดลายตา่งๆ ทีพ่ริว้ไหวนัน้ สลา่นกไดจ้ากการ

เรยีนรูจ้ากอาจารย ์ แตศ่ลิปะของ อาจารยจ์ะ ใชโ้ทนสขีาว และมกีารใชก้ระจก แตข่องสลา่นก

ดัดแปลงมาเป็นการใชส้นี ้าเงนิฟ้าแทนเพือ่ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะ ประตมิากรรมบันได

พญานาคทีใ่ชเ้ฉดสเีดยีวกันนัน้มคีวามชดชอ้ยและลวดลายแตกตา่งจากประตมิากรรมท่ัวไปอยา่ง

เห็นไดช้ดั ไดน้ าเอารปูแบบผลงานของ อ.ถวลัย ์ ดัชน ี ศลิปินแหง่ชาต ิ สาขาทัศนศลิป์ พ.ศ.2544 

ผูส้รา้งบา้นด า จ.เชยีงราย ทีม่คีวามโดดเดน่เรือ่ง เขาและงามาประยกุตใ์ช ้ โดยเฉพาะชว่งเขีย้ว

ของพญานาคมคีวามพลิว้ไหว ออ่นชอ้ย  โดยพระวหิารแหง่นี้ใหน้ยิามวา่เป็นทพิยสถาน คอื เป็น

การสรรเสรญิพระพทุธเจา้ทัง้ในรปูแบบของประตมิากรรมและจติรกรรม เมือ่คนเขา้ไปมจีติใจดก็ีจะ

รักษาศลีกอ่ใหเ้กดิสมาธ ิและปัญญาตามมา 

บา่ย    น าคณะเดนิทางสู ่พระต าหนกัดอยตงุ ถอืเป็นบา้นหลังแรกของสมเด็จยา่ สรา้งขึน้โดยใชพ้ระราช

ทรัพยส์ว่นพระองค ์ ทีเ่นน้ความเรยีบงา่ยและการใชป้ระโยชน์ มลีักษณะสถาปัตยกรรมแบบลา้นนา

กับบา้นพื้นเมืองของสวติเซอร์แลนด์ที่เพดานหอ้งโถงท าเป็นเพดานดาว บรเิวณดา้นหลังพระ

ต าหนักมรีะเบยีงยืน่ออกไปเมือ่ยนืทีร่ะเบยีงจะเห็นทัศนียภาพของดอยตุงทีส่วยงาม ชมความงาม

ของ สวนแม่ฟ้าหลวง หรอื สวนดอยตุง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 ไร ่

ภายในสวนถกูตกแตง่ดว้ยสสีันพรรณไมไ้ดอ้ยา่งสวยงามผลัดเปลีย่นหมนุเวยีนออกดอกตลอดทัง้ปี 

กลางสวนมปีระตมิากรรมเด็กยนืตอ่ตัวงานประตมิากรรมนี้ไดรั้บพระราชทานชือ่วา่ “ความตอ่เนื่อง” 

นอกจากแปลงไมป้ระทับกลางแจง้แลว้ยังมโีรงเรอืนไม ้ในรม่จุดเดน่คอืกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารี

ชนิดต่างๆ ที่มีดอกสวยงาม  และภายในสวนแม่ฟ้าหลวงยังมีก ิจกรรมใหท้่านสัมผัสกับความ

หวาดเสยีวกลางป่าใหญ่ กับ Doi Tung Tree Top Walk (ค่าบรกิาร 150 บาท/ท่าน ไม่รวมใน

รายการทัวร)์ ทีส่รา้งขึน้มาเหนือยอดไมใ้หญ่ภายในสวนอันเขยีวขจ ีอากาศหนาวเย็น ไดส้ัมผัสกับ

ธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ และยังทา้ทายความกลา้ของนักท่องเทีย่วทีช่อบความสงู ทางเดนิโยกเยก

ใหห้วาดเสยีวเล่นๆ แตไ่มต่อ้งห่วงเพราะทีน่ี่มอีปุกรณ์ความปลอดภัย และมเีจา้หนา้ทีป่ระจ าแต่ละ

จุดคะ่ ระยะทางเดนิประมาณ 300-400 เมตร สงูจากพืน้ดนิประมาณ 40 เมตร ทางเดนิแบง่ออกเป็น 

4 ชว่ง แตล่ะชว่งสงูและยาวไมเ่ทา่กัน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับเชยีงราย 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

  
18.00 น. จากนัน้น าทา่นชมความงามของหอนาฬกิาเฉลมิพระเกยีรต ิทีอ่อกแบบและควบคมุการกอ่สรา้งโดย

อาจารย ์เฉลมิชยั โฆฆติพพัิฒน ์ศลิปินแหง่ชาต ิและลกูหลานชาวเชยีงราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงพรอ้มชมการแสดง  (มือ้ที ่8) หลังจากนัน้น า

ทา่นชอ้ปป้ิง ไนทบ์าซา่ร ์เชยีงรายตามอัธยาศัย   หลงัอาหารน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัระดบัสาม

ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่          เชยีงราย – บา้นด า -ไรช่าฉุยฟง – ไรบ่ญุรอด – กรงุเทพฯ  

เชา้                 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่9) 

 หลังอาหารน าชม บา้นด า หรอื พพิธิภณัฑบ์า้นด า สรา้งขึน้โดย อ.ถวัลย ์ดัชนี ศลิปินแหง่ชาต ิที่
มฝีีมอืทางดา้น จติรกรรม ปฏมิากรรม ไดส้รา้งงานดา้นศลิปะไวม้ากมาย ทัง้ทางดา้นภาพเขยีนและ
ดา้นปฏมิากรรมหลายชิน้ ลักษณะ ของ บา้นด า จะเป็นกลุม่บา้น ศลิปะแบบลา้นนา ทกุหลังทาดว้ย
สดี า ซึง่เป็นทีม่าของค าวา่ “บา้นด า” และยังเป็นสทีี ่อ. ถวลัย ์โปรดปราน อกีดว้ย ในบา้นแตล่ะหลัง
ทีม่ลีวดลาย  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ไรช่าฉุยฟง มพีื้นที่กวา้งและไดบ้รรยากาศ ของไร่ชาที่ กวา้ง
ใหญ่ ปลูกโคง้วนไปตามไหล่เขา อสิระถ่ายภาพและชมความงามไดห้ลายจุด นอกจากจะไดช้ม
ทัศนียภาพที่สวยงาม ของไร่ชาแลว้ ยังมรีา้นอาหาร และเครือ่งดืม่ เบอเกอรี ่แสนอร่อยใหบ้รกิาร 
เมนูยอดนิยม เช่น ย าทูน่า สปาเก็ตตียู้นาน หมั่นโถวใบชานุ่ม ชาเขยีว ชาเย็น เคก้ชาเขยีว และ
เคก้ชอ๊กโกเลตตา่ง ๆ  (ไมร่วมคา่บรกิาร) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(มือ้ที ่10) 

บา่ย  เดนิทางสู ่ไรบ่ญุรอด หรอืสงิหป์ารค์ เชยีงราย เป็นแหลง่ท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีส่วยงาม ภายใน

ไรบ่ญุรอดมกีารจัดแตง่สวนดอกไมเ้มอืงหนาวสสีนัสวยงามนานาชนดิ มพีืน้ที ่เกษตรกรรมและไรช่า

กวา่ 600 ไร่  โดยจัดเป็นรูปแบบฟารม์ทัวรใ์หผู้ท้ีส่นใจไดเ้ขา้มาเยีย่มชม ไร่บญุรอด ปลกูพชืหลาย

ชนดิ ตามความเหมาะสมกับสภาพดนิ มชีาพันธุอ์ูห่ลง รวมทัง้แปลงเกษตรผสมผสาน น่ังรถราง ชม 

ไรช่าพันธุอ์ูห่ลงกา้นออ่นกวา่ 600 ไร่ นอกจากนัน้ยังมกีจิกรรม   

ZIP LINE ณ ไรบ่ญุรอด  Zip line  เป็นกจิกรรมการโดยสลงิ ความยาวกวา่ 1,400 เมตร ระดับความ

สงูของแตล่ะเนนิ เฉลีย่ 430-450 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ซึง่ท าใหเ้ราเห็นววิทวิทัศน์ของไร่บุญ

รอด ไร่ชา และธรรมชาตอิันสวยงามของสงิหป์ารค์ ไดแ้บบ 360 องศา (กรณี ตอ้งการท ากจิกรรม 

ZIPLINE คณะช าระคา่ ZIPLINE เองกับทางเจา้หนา้ที ่ทีด่แูลสว่นนี)้ ไมร่วมคา่เลน่ ZIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กอ่น อ าลาเชยีงราย ใหท้า่นไดแ้วะชือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึ กอ่นเขา้สนามบนิ ณ รา้นของ
ฝากนนัทวนั สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท
ฯ อ านวยความสะดวกในการเช็คสมัภาระกอ่นเดนิทางเช็คอนิ ณ เคานเ์ตอรข์องสายการบนิ...... 

……… น. น าทา่นเหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิ FD/DD/SL/VZ  เทีย่วบนิที ่………. 

………. น.    เดนิทางถงึ สนามบนิ............... กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มเก็บความประทับใจ 

 

“ซือ่สตัย ์ จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คอืงานของเรา” 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 อตัราคา่บรกิาร (ไมม่รีาคาเด็ก) 

 

อตัราคา่บรกิาร 
   8-9 ทา่นๆละ                          

(ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 700 บาท) 
     10 ทา่นขึน้ไปทา่นละ                

(รวมคา่วซีา้แลว้) 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่นๆละ  14,900.- 14,900.- 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  3,500.- 3,500.- 

 หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการเดนิทางสว่นตวั ครบ 8 ทา่นเดนิทางทนัท ีทกุวนั  องัคาร / พฤหสั ยกเวน้ 

เทศกาล(เพราะสายการบนิ Ruili Airlines บนิไปสบิสองปันนา ทกุวนัอังคาร พฤหัส  แตถ่า้ไมส่ะดวกสามารถสลับ

โปรแกรมเทีย่วเชยีงรายกอ่น 1 คนื แลว้คอ่ยไปสบิสองปันนาได ้ก็จะเป็นเดนิทางไดท้กุวนั จันทร ์/พธุ แตถ่า้

เดนิทางวนัศกุร ์ขากลับจากสบิสองปันนาตอ้งบนิลงเชยีงใหม ่เพราะวันจันทรไ์มม่บีนิเชยีงราย)  

 

“ซือ่สตัย ์ จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คอืงานของเรา” 

  

หมายเหต ุ        

1. 15 ทา่นขึน้ไปมหีัวหนา้ทัวรใ์ห ้1 ทา่น รอรับทีส่นามบนิเชยีงราย 

2. ในโปรแกรมทัวรม์ลีงรา้นชอ้ปป้ิงรวมทัง้หมด 4 รา้นแทรกในแตล่ะวนัไดแ้ก ่รา้นสมนุไพร/หยก/มดีไทลือ้/และยา  

    บัวหมิะ  

3  บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลงราคาน ้ามัน  

    สภาพทางการเมอืง ภัยทางธรรมชาต ิแตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชน์ของผู ้   

    เดนิทางเป็นส าคัญ 

  

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัด กรงุเทพฯ – เชยีงราย – กรงุเทพฯ BY FD/DD/SL/VZ ตามทีท่าง

บรษัิทฯจัดให ้

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัด กรงุ  RUILI AIRLINES (DR) เชยีงราย - เชยีงรุง้ -  เชยีงราย 

/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

 คา่ทีพั่กโรงแรม หอ้งละ 2 ทา่น ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 15 ทา่นขึน้ไป บรษัิทฯ มหีัวหนา้ทัวรไ์ปดแูลทา่นตลอดการเดนิทางรอรับทีเ่ชยีงราย 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่หนา้ดา่น เขา้ประเทศจนี 4 วนัท าการ (Passport Thai) ทา่นละ 700 บาท (เฉพาะ 

ต ัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไปเทา่น ัน้ กรณีต า่กวา่ 10 ทา่น ตอ้งช าระคา่วซีา่เอง) 

 คา่รถรับ – สง่ และน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบไุว ้

 คา่อาหาร ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่บรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนวงเงนิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตแุตล่ะครัง้  

100,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ไมคุ่ม้ครองชวีติและคา่รักษาจากโรคประจ าตัว 

 

 

 

 

 



 
 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมท าหนังสอืเดนิทาง  (PASSPORT) 

o คา่ทปิไกดแ์ละพนักงานขบัรถตลอดเสน้ทางทา่นละ 500 บาทตลอดทรปิ   

 ภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่ซกั อบ รดี, คา่โทรศัพท ์

 

การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

 ส ารองทีน่ั่ง ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท 

 สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด 10 วนัท าการกอ่นออกเดนิทาง 

การแจง้ยกเลกิ 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 20 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 5,000 บาท 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 50% ของราคาทัวรทั์ง้หมด 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 10 วนักอ่นออกเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจุ าเป็น เนือ่งจากการ

ยกเลกิของเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของเทีย่วบนิ สภาพอากาศ การจราจร การเมอืง หรอืดว้ยสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้เนือ่งจากเหตกุารณ์ดังกลา่วบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศหรอืหา้ม

เขา้ประเทศในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธมใิหผ้า่นขัน้ตอนพธิกีารตรวจคนเขา้-ออกนอกเมอืง จากเจา้หนา้ทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ อันเนือ่งมาจากผูเ้ดนิทางมสี ิง่ผดิกฎหมายเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความ

ประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลอืน่ใดก็ตามทีท่างเจา้หนา้ทีไ่ดพ้จิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

กรณียืน่วซีา่หนา้ดา่นตอ้งเตรยีมหลกัฐานดงันี ้

1. ท าไดต้ัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไปและตอ้งยืน่กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 5 วนั และตอ้งเดนิทางไปและกลับพรอ้มกนัทัง้

คณะจะแยกกลับกอ่นหรอืหลังไมไ่ด ้ถา้มเีหตตุอ้งเดนิทางแยกจากคณะ คอืจะตอ้งเดนิทางกลับกอ่นหรอืหลัง

คณะ กรณุาแจง้ทางบรษัิทฯ เพือ่จะไดแ้ยกท าวซีา่เดีย่วใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษไป 

2. สง่ไฟลร์ปูตามขนาดของวซีา่จนีก าหนด ขนาด 33 มม.x 48 มม. พืน้หลังสขีาว***หา้มใชร้ปูสแกน,หรอื

ถา่ยเอง ตอ้งถา่ยทีร่า้นเทา่น ัน้ พรอ้มขอไฟลจ์ากทางรา้น  + ถา่ยส าเนาหนังสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืใช ้

งานไดใ้หท้างบรษัิทฯ ผา่นชอ่งทางไลน ์หรอือเีมลล ์เทา่นัน้ และวนัเดนิทางตอ้งน ารปูทีถ่า่ยไปดว้ย 1 

ใบพรอ้มหนังสอืเดนิทางฉบับจรงิ ทางบรษัิทฯจะปริน้ทว์ซีา่หนา้ดา่นใหท้า่นถอืไปในวนัเดนิทางดว้ยเพือ่โชว์

ใหก้ับเจา้หนา้ทีเ่ชคอนิสนามบนิ มฉิะนัน้จะไมส่ามารถเชคอนิได ้

3. วซีา่หนา้ดา่นท าได ้3 ประเทศเทา่นัน้ คอืเฉพาะคนไทย ลาว และมาเลเซยี สว่นชาตอิืน่ตอ้งยืน่วซีา่จาก

สถานทตูเทา่นัน้ 

4. คนไทยทีเ่คยเดนิทางไปเทีย่วในกลุม่ประเทศมสุลมิ หรอืชาวมสุลมิ สามารถยืน่วซีา่หนา้ดา่นได ้แตต่อ้งไมโ่พก

ศรษีะ หรอืคลมุผา้ฮญิาบ 

5. ทา่นไมต่อ้งกรอกเอกสารอะไรทัง้ส ิน้ บรษัิทฯจะด าเนนิการใหเ้องทัง้หมด เพยีงแตส่ง่เอกสารในขอ้ 2 เทา่นัน้ 

6. บรษัิทฯจะสง่เอกสารวซีา่หนา้ดา่นใหท้า่นกอ่นการเดนิทาง 1 วนั 

 

 

 



 
 

 

กรณุากรอกขอ้มลูในการท าวซีา่จนี กรณียืน่ทีส่ถานฑตู 

ชือ่     นามสกลุ        

โทรศัพทบ์า้น     โทรศัพทม์อืถอื      

ทีอ่ยู_่____________________________________________________________________ 

บคุคลทีต่ดิตอ่ไดก้รณีฉุกเฉนิ     ความสมัพันธ ์     

เบอรโ์ทรศัพทข์องบคุคลทีต่ดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ         

สถานทีท่ างาน /สถานทีศ่กึษา        _________ 

ทีอ่ยู ่        ____________________________ 

การเตรยีมเอกสารการยืน่วซีา่จนี 

1. หนังสอืเดนิทาง มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน (วนัหมดอาย ุเหลอื 6 เดอืน นับจากวนัทีเ่ดนิทาง) 

2. รปูถา่ย 2 ใบ ขนาด 33 มม.x 48 มม. พืน้หลังสขีาว***หา้มใชร้ปูสแกน,หรอืถา่ยเอง 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบัตรประชาชนและเบอรโ์ทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดส้ะดวก 

4. รายละเอยีดเกีย่วกับการท างาน เชน่ ชือ่สถานทีท่ างาน,ทีอ่ยู,่เบอรต์ดิตอ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


