
 
 

 

 

 

 

 

 

“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 ทา่นเดนิทางทกุวนัจนัทร ์/ พธุ /ศกุร ์(ยกเวน้เทศกาล ) 

                                         ต ัง้แตว่นันี ้– 31 ม.ีค.  2562 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – เชยีงใหม ่– เชยีงรุง้ (สบิสองปนันา) - หมูบ่า้นไทลือ้ – พพิธิภณัฑช์นชาตไิท 

                      ล ือ้ เมอืงใหมเ่กา้จอม 12 เชยีง  – ถนนคนเดนิ(เมอืงใหม ่9 จอม12เชยีง) 

......... น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิ.......... เคาน์เตอรข์องสายการบนิ............ เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คสมัภาระกอ่นเดนิทาง 

........ น. น าทา่นเหนิฟ้าสู ่จังหวดัเชยีงใหม ่โดยสายการบนิ ..................... เทีย่วบนิที ่.......................  

........ น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหม่ จากน ัน้น าท่านเช็คอนิ ณ เคาน์เตอร์ของสายการบนิ 

RUILI AIRLINES ฝ่ังขาออกต่างประเทศ เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการ

เช็คสมัภาระกอ่นเดนิทางพรอ้มแจกอาหารเทีย่งเมนู ขา้วเหนยีว ไกท่อด ไสอ้ั่ว น ้าพรกิตาแดง เจา้

อรอ่ยของเชยีงใหม ่ทา่นละ 1 ชดุ (มือ้ที ่1) 

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

DR 5360 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)    

13.00 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 ้      

จากนั้นน าท่านชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรช์นชาตใินสบิสองปันนา รัฐบาลยูนนานมกีาร

ลงทุนรวม 155 ลา้นหยวน ซึง่สรา้งขึน้ในสถาบันคุม้ครองสบิสองปันนาจากรอบนอกของเมอืง

เชียงรุง้พื้นที่ 100,000 ตารางเมตร พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้งหมดสามชัน้ ชัน้1เป็นหอ้งที่แสดง

ประวัตศิาสตรส์บิสองปันนา ชัน้ 2 เป็นหอ้งแสดงวัฒนธรรมชนชาตติ่างๆของสบิสองปันนา ชัน้3

เป็นหอ้งแสดงความงามที่น่าตืน่ตาตืน่ใจของป่าดบิชืน้  สัตวแ์ละพืชต่างๆนาๆในสบิสองปันนา 

พพิธิภัณฑน์ี้เป็น สถานทีท่่องเทีย่ว ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ประวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของสบิสองปันนาทีด่ี

ทีส่ดุ  



 
 

 

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

ภาคเหนอื กับเมอืงสบิสองปันนา มณฑลยนูนาน ภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่งจนี-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 ้

เหมอืนตน้แบบของแตล่ะชาตชินดิไมม่ทีีต่ ิ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) เป็นวดัพทุธหนิยาน(เถรวาส) ตัง้อยูท่างทศิ

ใตข้องสวนมา่นทงิ อยูบ่นเนือ้ที ่ 3,000 ตารางเมตรในอดตีวดัแหง่นี ้ เคยเป็นวดัทีเ่จา้ปกครองสบิ

สองปันนาไดใ้ชเ้ป็นทีไ่หวพ้ระและประกอบศาสนกจิ ภายในวดัมวีหิาร อโุบสถและกฏุซิ ึง่เป็นทีจ่ า

วดัของพระสงค ์ รวมไปถงึอาคารทีเ่ป็นทีต่ัง้ของวทิยาลัยพทุธศาสนาของมณฑลยนูนานอกีดว้ย 

วดัป่าเจถอืไดว้า่เป็นศาสนสถานทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ในเมอืงเชยีงรุง้ ในปัจจบุันมชีาวไทลือ้และ

นักทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้มานมัสการสิง่ศักดิส์ทิธภิายในวดัอยูไ่มข่าดสาย วดัป่าเจ (วดัป่าเชต์

มหาราชฐาน) วดัแหง่นี้เป็นศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนาในเมอืงเชยีงรุง่เลยก็  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 

ตกึกฎุเิจา้อาวาสและสถาบันพทุธศาสนาเย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่ 5) 

แลว้พาทา่นชมน ้าพดุนตรกีลางล าน ้าโขงสวยงามมาก โชวม์ทีกุวนั จันทร ์ , พธุ เวลา20:30 และ 

วนัศกุร ์ สว่นวนัเสาร ์ จะมี2่รอบ เวลา20:30และ 21:30 น.จากน ัน้พาทา่น ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 

2(รมิน า้โขง) แลว้เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  

KAIRUITE  HOTEL 3 ดาว++ หรือ IBIS STYLES ระดบั 4 ดาวอิสระพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม       สบิสองปนันา – เชยีงใหม ่– พระธาตดุอยสเุทพ – รม่บอ่สรา้ง – วดัเจดยีห์ลวง   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปตลาด 

เชา้สบิสองปันนา ชมวถิชีวีติชาวจนีและชาวไทลือ้สบิสองปันนา ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่

สนามบนิสบิสองปันนา เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

09.40 น.    (เวลาจนี) เหนิฟ้าสูเ่ชยีงใหม ่โดยสารการบนิ RUILI AIRLINES โดยเทีย่วบนิที ่DR5359 

09.40 น.     (เวลาไทย) คณะท่านเดนิทางถงึเชียงใหม่ ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง.................

จากนั้นน าคณะเยีย่มชม “พระธาตุดอยสุเทพ" วัดคู่เมืองเชยีงใหม่ เป็นวัดที่มคีวามส าคัญมาก

ทีส่ดุในเชยีงใหม ่ซึง่มคีวามโดดเดน่เริม่ตัง้แตท่างขึน้พระธาตเุป็นบรรไดนาค 7 เศยีร กอ่ปนู ภายใน

วัดจะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดดว้ยทองจังโก 2 ชัน้ซ ึ่ง

กอ่สรา้งตามศลิปะลา้นนา อกีทัง้ยังเป็นจดุชมววิของเมอืงเชยีงใหมไ่ดอ้ยา่งชดัเจน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร...ขา้วซอย น า้เง ีย้ว สม้ต า รา้นดงัเชยีงใหม ่
(มือ้ที ่ 7) จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยัง อ.สนัก าแพง ชมบอ่สรา้งสนัก าแพง ใหค้ณะเลอืกซือ้ของที่
ระลกึ รม่บอ่สรา้ง เป็นสนิคา้ทีส่รา้งชือ่เสยีงใหแ้กจั่งหวดัเชยีงใหมม่าชา้นานหลายชัว่อายคุนแลว้ 
ซึง่นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปเทีย่วเชยีงใหมส่ว่นใหญ ่ จะตอ้งแบง่เวลาแวะเวยีนไปทีอ่ าเภอสนั
ก าแพง เพือ่ชมและเลอืกซือ้รม่บอ่สรา้ง ที“่บา้นบอ่สรา้ง”เป็นทีร่ะลกึตดิมอืกลับมา ถอืเป็นสนิคา้
พืน้เมอืงทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมากในหมู ่ นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ สมควร
แกเ่วลา น าคณะเดนิทางตอ่ไปยัง วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร เป็นวดัเกา่แกใ่นจังหวดัเชยีงใหม ่ สรา้ง
ขึน้ในรัชสมัยของพระเจา้แสนเมอืงมา กษัตรยิ ์ ล าดับ ที ่ 7 แหง่ราชวงศม์ังราย ไมป่รากฏปีทีส่รา้ง
แน่ชดั สนันษิฐานวา่วดัแหง่นีน่้าจะสรา้งในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วดัเจดยีห์ลวงเป็นพระอาราม
หลวงแบบโบราณ มกีารบรูณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดยี ์ทีปั่จจบุันม ีขนาด ความกวา้งดา้น
ละ 60 เมตร เป็นองคพ์ระเจดยีท์ีม่คีวามส าคัญทีส่ดุองคห์นึง่ในเชยีงใหม ่ วดัเจดยีห์ลวงสรา้ง อยู่
กลางใจ เมอืงเชยีงใหม ่ ซึง่แตเ่ดมิถอืวา่เป็นศนูยก์ลางทางการปกครองของอาณาจักรลา้นนา 
ปัจจบุันบรเิวณ วดัเจดยีห์ลวงกลางเมอืงเชยีงใหม ่ มสี ิง่สกัการะหลากหลายไดแ้ก ่ เจดยีห์ลวง 
อนิทขลี ตน้ยาง กมุภณัฑ ์ พระฤๅษี ซึง่สะทอ้นพัฒนาการคตจัิกรวาลไดป้รับเปลีย่นไปตาม
สถานการณ์ทีแ่วดลอ้มของเมอืงชวีติ  

18.00 น.  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ขนัโตกพรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง (มือ้ที ่8)  



 
 

 

 หลังอาหารคณะเดนิทางกลับสูท่พัีก ณ รร CH Hotel ตดิไนทบ์ารซ์า่ร ์ ระดับ 3 ดาว /พักผอ่นตาม

อธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระเลอืกซือ้ของฝาก เชยีงใหมไ่นทบ์ราซา่ร ์/ ถนนคนเดนิวนัเสาร ์ณ ถ.ววัลาย / ถนนคนเดนิวนั

อาทติย ์ณ ถ.ทา่แพ 

 

วนัทีส่ ี ่       ดอยอนิทนนท-์จดุสงูสดุแดนสยาม–พระธาตนุภเมทนดีล – พระธาตนุภพลภมูสิริ ิ– น า้ตกวช ิ

                 ธาร – บา้นถวาย – กรงุเทพฯ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

08.00 น. จากนัน้คณะเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท ์ใชร้ะยะเวลาเดนิทางจากในเมอืงถงึยอด

ดอยอนิทนนท์ ประมาณ 2 ชั่วโมง  น าชมจุดสูงสุดแดนสยาม 2,565 เมตรจากระดับน ้าทะเล – 

สักการะสถูปพระเจา้อนิทวชิยานนท-์ เดนิเทา้ประมาณ 360 เมตรชมเสน้ทางธรรมชาตดิอยอา่ง

กา ชมดอกกุหลาบพันปี และขา้วตอกฤๅษี มอสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และถงึศาล เจา้กรม

เกยีรต ิผูท้ีค่อย รักษาท านุบ ารุงดอยอนิทนนทต์ัง้แตอ่ดตี จากนัน้นมัสการพระธาตุเจดยี ์นภเมทนี

ดล และพระธาตนุภพลภมูสิริ ิหรอืพระธาตแุฝดของพอ่หลวง และแมห่ลวงของปวงชนชาวไทย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) ที่รา้นคา้สวัสดิการดอยอนิทนนท์ จากนั้นน าท่านเที่ยว

ตลาดมง้ ที่มีทั ้งผลไมส้ดๆ และของฝากพื้นบา้นต่าง ๆ จากนั้นเดินทางต่อสู่น า้ตกวชริธาร 

พักผอ่นตามอัธยาศัย 

15.00 น.       คณะเดนิทางกลับสูจั่งหวดัเชยีงใหม ่ ระหวา่งทาง แวะชม บา้นถวาย เป็นแหลง่ศลิปหัตถกรรมชัน้

ยอดของเมอืงเชยีงใหม ่ทีส่รา้งผลงานไมแ้กะมากมาย สง่ออกขายทัง้ไทยและตา่งประเทศ อันเป็น

สถานทีท่ีน่ ามา ซึง่ชือ่เสยีงของชาวบา้นถวาย เป็นงานศลิปหัตถกรรมทีม่คีณุภาพ มชีือ่เสยีงเป็น

ระยะเวลานาน มคีวามสวยงาม ประณีต และเป็นงานทีท่ าขึน้ดว้ยมอื (Hand Made) ผสมกับภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่ทีส่บืทอดกันมาตลอดระยะเวลา 40 กวา่ปีทีผ่า่นมา จนเป็นทีรู่จั้กกันอยา่งแพรห่ลาย 

ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศท่ัวโลก และดว้ยเหตผุลนี ้ ในปี พ.ศ.2547 จากนโยบายหนึง่

ผลติภัณฑ ์ หนึง่ต าบลของรัฐบาล บา้นถวายไดรั้บเกยีรตจิากกรมพัฒนาชมุชน กระทรวงมหาดไทย 

เป็น “หมูบ่า้น OTOP ตน้แบบ” ของประเทศไทย  และไดรั้บเกยีรตจิาก ส านักงานพัฒนาการ

ทอ่งเทีย่ว กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา เป็น “ หมูบ่า้นทอ่งเทีย่ว OTOP (OTOP Tourism 

Village)  ” แหง่แรกของประเทศไทย จากนัน้เดนิทางกลับสูต่ัวเมอืงเชยีงใหม ่

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอ่น อ าลาเชยีงใหม ่ใหท้า่นไดแ้วะชือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึ กอ่นเขา้สนามบนิ ณ รา้นของ

ฝาก.......... สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเชยีงใหม ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวย

ความสะดวกในการเช็คสมัภาระกอ่นเดนิทางเช็คอนิ ณ เคาน์เตอรข์องสายการบนิ ...................   

......... น. น าทา่นเหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิ ....................  เทีย่วบนิที ่...................     

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

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.- 

  

   NOTE :    ครบ 8 ทา่นเดนิทางทกุวนัจนัทร ์/ พธุ /ศกุร ์/ถา้เดนิทางวนัอาทติยต์อ้งบนิกลบัทาง 

                    เชยีงราย (ยกเวน้เทศกาล ) 

 

“ซือ่สตัย ์ จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คอืงานของเรา” 

 หมายเหต ุ        

1. 15 ทา่นขึน้ไปมหีัวหนา้ทัวรใ์ห ้1 ทา่น 

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

    บัวหมิะ  

3.  บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลงราคาน ้ามัน  

    สภาพทางการเมอืง ภัยทางธรรมชาต ิแตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชนข์องผู ้   

    เดนิทางเป็นส าคัญ 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัด กรงุเทพฯ – เชยีงใหม ่– กรงุเทพฯ BY FD/DD/SL/VJ ตามความ

เหมาะสม ทีท่างบรษัิทฯจัดให ้

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชยีงใหม ่- เชยีงรุง้ -  เชยีงใหม ่

/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และน ้าหนักทา่นละ 20 Kg.  

 คา่ทีพั่กโรงแรม หอ้งละ 2 ทา่น ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 15 ทา่นขึน้ไปบรษัิทฯ มหีัวหนา้ทัวรไ์ปดแูลทา่นตลอดการเดนิทาง 



 
 

 

 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 บาทตลอดทรปิแบง่ใหไ้กดจ์นี ไกดไ์ทย คนขบัรถ

จนี ไทย ตามความเหมาะสม       

 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


