
 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 15834  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

   

  

 

 

ชมหมูบ่า้นวฒันธรรมกาหล ัน่ป้าและชมการแสดงพาราณสยี ิง่ใหญต่ระการตา 



 

 

 เมอืงใหมเ่กา้จอม  ถนนคนเดนิ 
 สวนป่าดงดบิ โชวน์กยงู หมูบ่า้นเกา่แกอ่กีอ้   
 โชวพ์าราณสตีระการตา ยิง่ใหญอ่ลงัการ นักแสดง 100 กวา่ชวีติ   
 ตลาดเชา้ไทลือ้ หมูบ่า้นวัฒนธรรมไทลือ้ หมูบ่า้นไทยลือ้ของแท ้ของจรงิ
และดัง้เดมิ  

 หมูบ่า้นกาหลัน่ป้า โชวเ์ลน่น ้าสงกรานต ์
 วัดป่าเจ  
 พพิธิภัณฑไ์ทลือ้ 
 สวนสนุก Wanda 
 น ้าพดุนตรสีวยงามกลางล าน ้าโขง 

“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  18-21 ตลุาคม 2562 

วนัแรก  เชยีงใหม–่ เชยีงรุง้ (สบิสองปนันา) – ขนมจนีขา้มสะพาน (หมีจ่อหงวน)สวนป่าดงดบิ – 

โชวน์กยงู – โชวพ์าราณส ี                      (-/L/D) 

07.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิเชยีงใหม ่เคาน์เตอรข์องสายการบนิ RUILI AIRLINES เจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คสมัภาระกอ่นเดนิทาง  

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

DR 5024 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)    

11.50 น. ถงึสนามบนิสบิสองปันนา ตามเวลาทอ้งถิน่ (เวลาทีเ่ชยีงรุง้เร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชัว่โมง) หลังผา่น

พธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร มมีัคคเุทศกท์อ้งถิน่และรถปรับอากาศรอรับทา่น น าทา่นไป

รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่ 1) บะหมีข่า้มสะพานหรอืบะหมีจ่อหงวน ในอดตี คนจนีทีม่ี

ความรูก็้นยิมไปสอบจอหงวน การไปสอบจะตอ้งทอ่งต าราเยอะแยะ ขนาดตอ้งบรรทกุเป็นเกวยีน 

ๆ เมือ่เป็นเชน่นี ้ คนทีจ่ะทอ่งต าราก็ไปหาท าเลทีส่งบเงยีบ เชน่ศาลากลางเกาะของเมอืงเหมงิจือ้ 

ตอนหนา้หนาว ภรรยาของผูส้อบจอหงวนคนหนึง่คดิวา่ การสง่อาหารไปยังทะเลสาบในยาม

อากาศหนาว เมือ่ส ารับขา้วไปถงึก็เย็นไดง้า่ย ท าอยา่งไรอาหารจงึจะยังอุน่อยู ่ ในทีส่ดุก็ไดค้ดิตน้

ต ารับของขนมจนีขา้มสะพานขึน้ ก็คอืเอาไกเ่ป็ดมาท าเป็นซปุ แลว้เอาน ้ามันไกร่าดบนผวิหนา้ซปุ 

เพือ่รักษาความรอ้นไว ้สว่นของทีจ่ะไปกนิพรอ้มกัน นอกจากขนมจนีแลว้ ก็มแีผน่ปลาสด เนือ้สตัว ์

และผักตา่ง ๆ แผน่เตา้หู ้ เวลาจะรับประทานก็เอาจุม่ลงไปในน ้าซปุ เหมอืนกนิสกุี ้แลว้เอาขนมจนี

เทลงไป มันก็สกุไปในตวั แลว้จงึเอามาทาน เนื่องจากตอ้งน าส ารับขา้วไปใหส้ามรัีบประทานที่

เกาะ โดยตอ้งขา้มสะพาน จงึเรยีกวา่ ขนมจนีขา้มสะพานหรอืบะหมีจ่อหงวน นีค่อืทีม่าน่ันเอง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่ สวนป่าดงดบิ เป็นป่าดงดบิเขตรอ้นทีอ่ยูใ่กลเ้มอืงเชยีงรุง้ทีส่ดุ 

ภายในสวนป่าดงดบิมสีภาพเป็นป่าเขตรอ้น ซึง่เป็นป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยพชืพันธุน์านาชนดิ ชม

นกยงูนับพันๆ ตัว ลงมาจากภเูขาโดยการเป่านกหวดีเป็นทีช่ ืน่ชอบของผูม้าเยอืน นกยงูเป็น

สญัลักษณ์ของสบิสองปันนา รว่มกันถา่ยรปูนกยงูอยา่งจใุจ น าชมการแสดงของชนพืน้เมอืง รวม

ไปถงึการแสดงพืน้เมอืงของชนกลุม่นอ้ย การแสดงของเผา่ไอน ี(อกีอ้) และชมหมูบ่า้นเกา่แกข่อง

เผา่ไอน(ีอกีอ้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 

จากนั้นน าท่านไปชมการแสดงที่อลังการและ ขึน้ชือ่ของเมอืงสบิสองปันนา คอื โชวพ์าราณส ี 

เป็น ชดุการแสดงทีด่ทีีส่ดุชดุหนึง่ของจนี มกีารแสดงชดุตา่ง ๆ กวา่สบิชดุ โดยการแสดงในแตล่ะ

ชดุนัน้ม ีการจัดฉากการแส¬ดงอยา่งพถิพีถัิน การใชร้ะบบแสง ส ีเสยีงประกอบการแสดงไดย้อด

เยีย่มและ อลังการ การคัดสรรทีมนักแสดงที่มรีูปร่างหนา้ตาที่¬ใกลเ้คยีงกันทัง้ ส่วนสูง ความ

สวยงามของ ใบหนา้ ท่วงท่าและลลีาการเตน้ร าทีอ่่อนชอ้ยชวนมอง การแสดงชดุตา่งๆ เป็นการ

จ าลองภาพวธิชีวีติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ต านาน เรือ่งราวของชนกลุ่มนอ้ยในสบิ

สองปันนาจากน ัน้พาทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั นอน Joy More Resort 5 ดาว หรอื IBIS 12 

ปนันาระดบั 4 ดาว อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัทีส่อง  ตลาดเชา้ไทลือ้ – พพิธิภณัฑช์นชาตไิทลือ้ –หมูบ่า้นไทลือ้- วดัป่าเจ –ถนนคนเดนิ เมอืง

ใหมเ่กา้จอม ตลาดน า้        (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)จากนั้นน าท่านเดนิทางไป     

ตลาดเชา้สบิสองปันนา ชมวถิชีวีติชาวจนีและชาวไทลือ้สบิสองปันนา   

น าทา่นเยีย่มชมวถิชีวีติของคนสบิสองปันนาที ่ หมูบ่า้นไทลือ้  เป็นหมูบ่า้นเกา่แกข่องไทลือ้แหง่

หนึง่อยูน่อกเมอืงของเชยีงรุง้ หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 4 ก.ม. และสามารถชมบา้นเกา่ๆ และวัด

เกา่แก ่เลอืกซือ้ผลไม ้ของทีร่ะลกึตา่งๆ ทีต่ลาดหมูบ่า้นนี้ได ้และไดล้ิม้ลองอาหารการกนิของคน

ไทลือ้เชน่ ขนมจนีชามใหญ ่และสามารถใชภ้าษาไทยหรอืภาษาไทยเหนอืสือ่สารกับคนไทลือ้ได ้      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรช์นชาตใินสบิสองปันนา รัฐบาลยูนนานมกีารลงทุนรวม 

155 ลา้นหยวน ซึง่สรา้งขึน้ในสถาบันคุม้ครองสบิสองปันนาจากรอบนอกของเมอืงเชยีงรุง้พืน้ที ่

100,000 ตารางเมตร พพิธิภัณฑ ์นีร้วมทัง้หมดสามชัน้ ชัน้1เป็นหอ้งทีแ่สดงประวัตศิาสตรส์บิสอง

ปันนา ชัน้ 2 เป็นหอ้งแสดงวฒันธรรมชนชาตติา่งๆของสบิสองปันนา ชัน้3เป็นหอ้งแสดงความงาม

ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของป่าดบิชืน้  สัตวแ์ละพชืต่างๆนาๆในสบิสองปันนา พพิธิภัณฑน์ี้เป็น สถานที่

ทอ่งเทีย่ว ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของสบิสองปันนาทีด่ทีีส่ดุ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4 ) 

บา่ย  น าทา่นเทีย่วชม วดัป่าเจ(วดัป่าเชตม์หาราชฐาน) 西双版纳总佛寺  เป็นวดัพทุธหนิยาน(เถร

วาส) ตัง้อยูท่างทศิใตข้องสวนมา่นทงิ อยูบ่นเนือ้ที ่3,000 ตารางเมตรในอดตีวดัแหง่นี ้เคยเป็นวดั

ทีเ่จา้ปกครองสบิสองปันนาไดใ้ชเ้ป็นทีไ่หวพ้ระและประกอบศาสนกจิ ภายในวดัมวีหิาร อโุบสถ

และกฏุซิ ึง่เป็นทีจ่ าวดัของพระสงค ์ รวมไปถงึอาคารทีเ่ป็นทีต่ัง้ของวทิยาลัยพทุธศาสนาของ

มณฑลยนูนานอกีดว้ย วัดป่าเจถอืไดว้า่เป็นศาสนสถานทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ในเมอืงเชยีงรุง้ ใน

ปัจจบุันมชีาวไทลือ้และนักทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้มานมัสการสิง่ศักดิส์ทิธภิายในวดัอยูไ่มข่าดสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัป่าเจ (วดัป่าเชตม์หาราชฐาน) วัดแหง่นี้เป็นศนูย์กลางของพระพุทธศาสนาในเมอืงเชยีงรุ่งเลย

ก็  วา่ได ้เพราะเป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นเหมอืนวทิยาลัยสงฆใ์นเมอืงเชยีงรุ่ง ดว้ยในอดตีนัน้ ชาว

เชยีงรุ่งนยิมสง่ลูกชายเขา้มาบวชเรยีนตัง้แต่เล็กๆ โดยบวชเณรเรยีกวา่บวชลูกแกว้ และเมือ่อายุ

ครบบวชก็จะตอ้งบวชเรยีนศกึษาพระธรรมเสยีกอ่นจงึจะไดเ้ป็นทีย่อมรับจากสังคมซึง่ก็คงเหมอืน 

กับความเชือ่ของคนไทยในอดตี แตปั่จจบุันสภาสังคมเปลีย่นแปลงไป ลกูผูช้ายชาวเชยีงรุ่งก็อาจ



 

 

ใหค้วามสนใจกับการท ามาหากนิจนเรือ่งการบวชเรยีน เป็นเรือ่งทีไ่มส่ าคัญนัก ภายในวัดมเีจดยี์

ขาว องคจ์ าลอง และเจดยีแ์ปดเหลีย่ม เป็นทีเ่คารพสักการะของชาวไทลือ้อยา่งมาก นอกจากนัน้

อุโบสถของวัดป่าเจศิลปะแบบไทลื้อก็ยังสวยงามมากอีกดว้ย วัดป่าเจเป็นศูนย์กลางดา้น

วัฒนธรรมพุทธศาสนาของสบิสองปันนา เป็นดนิแดนแหง่ความศักดิส์ทิธิพ์ุทธศาสนาของชนชาติ

ไต วัดป่าเจยังเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังของพุทธศาสนา นอกจากลอืชือ่ลอืนามภายในประเทศ 

ยังมชีือ่เสยีงไปยังเอเซยีตะวันออกเฉียงใตด้ว้ย สิง่ปลูกสรา้งที่ส าคัญของวัดป่าเจมวีหิารใหญ่

ส าหรับการไหวพ้ทุธ หอ้งศลี ตกึกฎุเิจา้อาวาสและสถาบันพทุธศาสนา  

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)  

แลว้พาทา่นชมน ้าพดุนตรกีลางล าน ้าโขงสวยงามมาก สูก้ับของสงิคโปรไ์ดส้บายมาก โชวม์ทีกุวนั  

ทกุวนัจันทร ์และพธุ เวลา 20:00 น. ทกุวนัศกุร ์และเสาร ์เวลา20:00น., 21:00น. 

จากน ัน้พาทา่น ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 2(รมิน า้โขง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้พาทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั นอน Joy More Resort 5 ดาว หรอื IBIS 12 ปนันา

ระดบั 4 ดาว อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม  หมูบ่า้นกาหล ัน่ป้า –  สวนสนกุ Wanda  ชอ้ปป้ิง Wanda - เมอืงใหม ่เกา้จอม ถนนคน

เดนิรมิฝั่งโขง          (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮ าหรอื กาหล ัน่ป้า แวะเทีย่วชมตลาดเชา้ไทลือ้ระหวา่งทาง  

กาหลั่นป้าเป็นชุมชนไทลื้อที่ใหญ่แห่งหนึ่งของสบิสองปันนา ห่างจากเชียงรุ่งประมาณ 27 

กโิลเมตร หมูบ่า้นกั่นหลั่นป้าเป็นหมูบ่า้นไทลือ้ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณรมิแมน่ ้าโขง เป็นชมุชนของชาวไท

ลือ้ทีม่ขีนาดใหญ่บนเนื้อที ่ราว ๆ 50 ตารางกโิลเมตร พืน้ที่บรเิวณนี้เมือ่มองจากเบือ่งสูงจะมี

รูปร่างลักษณะคลา้ย ๆ มะขามป้อม ชาวบา้นจงึเรียกที่นี่ว่า กั่นหลั่นป้า โดยค าว่า กั่นหลั่น นั้น

หมายถงึมะขามป้อม สว่นค าวา่ป้า นัน้หมายถงึ พืน้ทีร่าบโดยเลา่กันวา่พระพทุธเจา้เคยเสด็จมาถงึ 

บรเิวณ ณ ทีแ่หง่นี้ ชาวบา้นไดน้ าผา้แพรมาปูบนพืน้เพือ่ใหพ้ระองคไ์ดเ้ดนิผา่น เมือ่พระองคเ์ดนิ

ผา่นไปแลว้ชาวบา้นก็ไดม้ว้นหอ่ผา้แพรเก็บไว ้จนภายหลังคนไทลือ้ไดเ้รยีกทีน่ีว่า่ เมอืงหาน  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าวา่หาน ในค าไทลือ้นัน้หมายถงึการมว้นหอ่ผา้ภายในหมู่บา้นมบีา้นยกพืน้ของชาวไทลือ้ ผูม้า

เยอืนสามารถสมัผัสวถิชีวีติและประเพณีของชาวไทลือ้ได ้หรอืลองชมิอาหารป้ิงยา่งทีเ่ป็นอาหาร 

พืน้เมอืงหลักภายในหมูบ่า้นแหง่นี้  เป็นหมูบ่า้นทีแ่สดงถงึวัฒนธรรมชาวไทลือ้อยา่งแทจ้รงิตัง้แต่

วัฒนธรรมการกนิ การอยู่ การแต่งตัว ภาษาพูด ภาษาเขียน การปลูกสรา้งบา้นเรือน จะเป็น

ตน้แบบทีท่างรัฐบาลอนุรักษณ์ไวส้ าหรับชาวไทลือ้โดยเฉพาะ ท่านจะไดช้มการแสดง จากสาวๆ

ไทยลือ้หลายสบิชวีติ โชวร์ะบ าพืน้เมอืงพรอ้มประเพณีเลน่น ้าสงกรานต ์เหมอืนของไทยเรา แสดง

วา่ตน้ก าเนดิน่าจะมาจากทีเ่ดยีวกัน มรีา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอาหารพืน้เมอืงของไทลือ้  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารไทยลือ้ในหมูบ่า้น (มือ้ที ่7) 

หลงัจากน ัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้ Wanda ซึง่เป็นหา้งทีใ่หญท่ีส่ดุในสบิสอง

ปนันา  น าท่านสูอ่าณาจักรสวนสนุกสดุอลังการของจนี  Wanda theme park สบิสองปนันา 

ทอ่งไปกับความสนุกหลากหลายสไตล ์ทีก่วา้งกวา่ 61 เอเคอร ์เลอืกสนุกไดทั้ง้บนน ้าและบนเมอืง

ทีเ่ต็มไปดว้ยเครือ่งเลน่ทันสมัยนานาชนดิ ในทีท่ีเ่ดยีว THEME PARK ภายในสวนสนุกแบง่

ออกเป็น 15เครือ่งเลน่ 5 โซน  1.BUTTERFLY LAND เปลีย่นความฝันใหเ้ป็นจรงิเมือ่บรรดา

แมลงและผเีสือ้ทัง้เมอืงกลายเป็นเพือ่นซีร้่วมสนุกกับท่าน    2. TEA-HORSE TRAIL อนิกับ

อารยธรรมของชาวจนีโบราณ ตามทางมา้ เครือ่งเลน่ ท ีฮอส เทล (Tea Horse Trail) หนังสอื

เรยีนทีจ่ะสอนทา่นวา่จะเริม่การตอ่สูบ้นหลังมา้ไดอ้ยา่งไร และใหพ้น้จากอันตราย สัมผัสวถิตีน้ต า

หรับของชาจนี  3. FISHERMAN WHAR ตะลยุความมันสใ์นโลกการประมง เครือ่งเลน่เครือ่ง

แรกและเครือ่งเดยีวที่จะท าใหท้่านรูส้กึวา่ตัวเองเป็นมังกรทรงพลัง ไฮโดร ์แรลเซอร(์Hydro 

Racer)  สะเทอืนบนสะเทอืนน ้าเสยีวและมันสไ์ปในนาทเีดยีวกันทีห่ายใจ ร่วมผจญภัยทางน ้าสดุ

แอดแวนเจอรล์งเรอืพรอ้มกับหมูเ่พือ่นไดถ้งึ 6 คนในรอบเดยีว แรลจงิ รเิวอร(์Raging River)  

ลอยไล่ตามคลืน่สายน ้า เคลือ่นไหวรอบทศิทาง ซึง่ถา้หากท่านไม่จับราวขา้งหนา้ไวใ้หด้ ีท่านก็

อาจจะไดล้งไปเลน่ในน ้ากอ่นใครเพือ่นเลยก็ได ้มาพักเหนือ่ย กับเครือ่งเลน่ทีเ่ราคุน้เคย  

 

 

 

 

 

 

 

4. JUNGLE ADVENTURE ดนิแดนแหง่การผจญภัยในป่าแอฟรกิาและเอเชยีอันน่าตืน่เตน้ 

ทอ่งความสขุควบคูไ่ปกับความผจญภัยและหวาดเสยีวไปในนาทเีดยีวกัน พบกับเครือ่งเลน่ชือ่ดัง  

อยา่ง จงัเกลิ ทอรน์าโด (Jungle Tornado) ทีจ่ะพาทา่นโยกระบ าหมนุติว้คลา้ยพายทุอรน์า

โดไปรอบดา้แลว้เตรยีมใจใหพ้รอ้มกับ เรนโบว ์ ไรเดอร ์ (Rainbow Rider) , อเีกลิ ดวัป์

(Eagle Dual) , เดอะ ฮาทป้ี (The Harpy)  5.MOLI PLAZA กบัของฝากหลากหลาย

มากมายและภัตตาคารทีพ่บไดท้กุโซนสวนสนุก WATER PARK ภายในสวนน า้แบง่ออกเป็น 

11 เครือ่งเลน่ 1 โซน   วนัเดอรแ์ลนด ์ออฟ ฟลอเวอร(์Wonderland of flowers)  , ดาย 

วอเตอร ์วลิเลท (Dai Water Village)  , บิก้ เซฟิ เบย(์Big Surf Bay) อา่วทะเลกวา้งน ้า



 

 

ใส ทีส่ามารถบรรจคุนไดถ้งึ 3,000 คน คลืน่แรงดัง่ทะเลของจรงิ ทีท่า่นจะขบัเรอืเลน่ หรอืโตค้ลืน่ 

สงูถงึ 2.5 เมตร  ,  เรนโบว ์ เรดซิง่(Rainbow Racing)  ,  ทบูลูา่ร ์ โวลเท็ก( Tubular 

Vortex)  ,  ทอรน์าโด/สกาย บอรด์( Tornado/Sky board)  เครือ่งเลน่หวาดเสยีว 2 

สไตล ์ มารวมตัวกัน   ดวิ ไรเดอร ์ (Dew Rider , ฟาวเวอร ์ แฟรี ่ พลาซา่(Flower Fairy 

Plaza) บรรดากลุม่ดอกไมน้างฟ้าก าลังเตน้ร าโปรยน ้าลมาสายมากมายมาชวนพวกเราใหไ้ปมี

ความสขุดว้ยกัน    Roaming Glasses และแน่นอนปารต์ีไ้ดเ้ริม่ข ึน้แลว้ อเินอจ์ ี ้ เบย ์ (Energy 

Bay)  พลูปารต์ี ้  ทีพ่รอ้มพาทา่นไปสดุเหวีย่งกับการปลดปลอ่ย และคงจะไมม่อีะไรดไีปกวา่การ

ไดพั้ก สปอนส ์เพลกราว(Sprouts Playground) ลานเลน่น ้า สบายๆ ทีเ่ลน่ไดท้กุกวยั ผอ่น

คลาย กับครอบครัว สบายอารมณ์ ตอ่เนอืงความสขุที ่ซาว ซ ี โอเอซสิ(South Sea Oasis) 

อา่งสระน ้าพรอ้มจากซูี ่รเีฟรชรา่งกาย และสปา บรกิารนวดตัวครบครัน อยา่งมคีวามสขุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่8) 

จากนัน้น าท่านชมแสงส ีณ เมอืงใหมเ่กา้จอม12เชยีง ซึง่เจา้ของโครงการแจง้ไวว้า่ “เป็นอัญ

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

ผสมผสานวฒันธรรมดัง้เดมิของไทลือ้และประเทศไทยกับวถิสีมัยใหมเ่ป็นเมอืงแหง่การท่องเทีย่ว 

เมอืงแหง่ธรุกจินานาชาตเิมอืงแหง่ชวีติไทยและไทลือ้ ณ รมิฝ่ังลั่นซา้งเจยีงหรอืแมน่ ้าโขงบรเิวณ

ใจกลางที่ดนิผนืงาม เนื้อที1่,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ดา้นตะวันออกของเมอืงจิง่หง หรือ

เชยีงรุ่ง เมอืงเอกแห่งเขตปกครองตนเองสบิสองปันนา ก าลังกลายเป็นทีต่ัง้เจดยีใ์หม่เอีย่มทีถู่ก

ขึน้เป็น1 ใน 9 เจดยีข์อง โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาทีด่นิมูลค่า 200,000 ลา้น

หยวน หรอื ราว 940,000 ลา้นบาทของ Haicheng Group ซึง่ตัง้ใจสรา้งใหเ้ป็นเมอืงเชยีงใหม่

ผสมผสานกับเมอืงไทยลือ้แต่โบราณ หรือจะเรียกว่า เชยีงใหม่ สาขา 2 ก็คงไม่ผดินัก มชีือ่ 

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

Tower & Twelve Walled) เป็นโครงการ ความร่วมมอืทางการคา้และวัฒนธรรมไทย

ภาคเหนือ กับเมืองสบิสองปันนา มณฑลยูนนาน ภายใตค้วามร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ตาม

ยทุธศาสตร ์GMS  ซึง่โครงการนี้จะมกีารประดับประดา ตกแตง่ในบรรยากาศพืน้เมอืงไทยลือ้และ

ศลิปเมอืงเชยีงใหม่ ท าใหนั้กท่องเทีย่วชาวจนีต่างมณฑลต่างหลั่งไหลกันมาเทีย่วสบิสองปันนา

เป็นจ านวนมากหลายเทา่ทวคีณู ซึง่ยิง่จะเป็นการกระตุน้และเป็นผลดทีีจ่ะเชญิชวนใหเ้ขาเหลา่นัน้  

กระหายและอยากที่จะไปสัมผัสเมืองเชียงใหม่ตน้ต ารับของแทแ้ละดัง้เดมิมากยิง่ข ึน้ ถือว่า

เจา้ของโครงการเกา้จอม มสีว่นชว่ยใหเ้ชยีงใหมข่องไทยโดง่ดังไปท่ัวเมอืงจนี โดยไมต่อ้งเสยีคา่ 

โฆษณา  ในบรเิวณนี้จะมตีลาดไนทบ์าซา่ร ์ทีจ่ะรวมเอาแมค่า้แม่ขายชาวไทยลือ้มาเปิดรา้นขาย

สนิคา้นานาชนดินับพันรา้น ทัง้อาหารการกนิ ป้ิงๆย่างๆ ของใชต้่างๆ รวมทัง้มเีวทกีารแสดงโชว ์

ศลิปวัฒนธรรมไทยลือ้ และของชาต ิAEC ทัง้หมดซึง่เป็นโชว ์ที่จีนสามารถท าการแสดงได ้

เหมอืนตน้แบบของแตล่ะชาตชินดิไมม่ทีีต่ ินอกจากนัน้จนียังไดจ้ าลองตลาดน ้าจากเมอืงไทยมา

ไวท้ีน่ี ่เป็นตลาดน า้เกา้จอม ซึง่ท าไดเ้หมอืนมาก ท่านลองไปพสินูจด์อูยูฝ่ั่งรมิแมน่ ้าโขง บรเิวณ

เดยีวกับถนนคนเดนิเกา้จอม ตลาดไนทบ์าซา่รน์ี้สามารถรองรับนักท่องเทีย่วไดว้ันละหลายหมืน่

คน ถอืวา่เป็นศนูยร์วมนักทอ่งเทีย่วทีใ่หญท่ีส่ดุในสบิสองปันนา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิสบิสองปันนา ในตรอกซอกซอยต่างๆมีสนิคา้ใหเ้ลือกสรร

มากมาย  จากน ัน้พาทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั นอน Joy More Resort 5 ดาว หรอื IBIS 12 

ปนันาระดบั 4 ดาว อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ สบิสองปนันา – เชยีงใหม ่                       (B/-/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9)  

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิสบิสองปันนา เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

 

08.30 น.    (เวลาจนี) เหนิฟ้าสูเ่ชยีงใหม ่โดยสารการบนิ RUILI AIRLINES โดยเทีย่วบนิที ่DR5023 

08.40 น.     (เวลาไทย) คณะทา่นเดนิทางถงึเชยีงใหม ่โดยสวสัดภิาพ........พรอ้มความประทับใจ 

 

 

“ซือ่สตัย ์ จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คอืงานของเรา” 

  

 

อตัราคา่บรกิาร (ไมม่รีาคาเด็ก) 

อตัราคา่บรกิาร      ทา่นละ(บาท/ทา่น) พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ (บาท/ทา่น)  

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่นๆละ  9,988.- 3,500.- 

 

ทา่นทีต่อ้งการเดนิทางสว่นตวั ครบ 8 ทา่นเดนิทางทนัท ีทกุวนัศกุร ์/ อาทติย ์ 

 

หมายเหต ุ      

1. การันตอีอกทกุกรุ๊ป ตัง้แต ่8 ทา่นขึน้ไป   15 ทา่นขึน้ไปมหีัวหนา้ทัวรใ์ห ้1 ทา่น  



 

 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลงราคาน ้ามัน  

    สภาพทางการเมอืง ภัยทางธรรมชาต ิแตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชนข์องผู ้   

    เดนิทางเป็นส าคัญ 

3. ทา่นทีต่อ้งการเดนิทางสว่นตัว ครบ 8  ทา่นเดนิทางทันท ีทกุวนั ศกุร ์/ อาทติย ์

4. หากมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 8 ทา่น  มคีา่ใชจ้า่ย คา่ทวัรเ์พิม่จากราคาปกต ิดงันี ้

 กรณีมผีูเ้ดนิทางเพยีง 2 - 4 ทา่น  เพิม่ทา่นละ 3000 บาท  

 กรณีมผีูเ้ดนิทางเพยีง 5 - 7 ทา่น เพิม่ทา่นละ 2000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชยีงใหม ่- เชยีงรุง้ -  เชยีงใหม ่

/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

 คา่ทีพั่กโรงแรม หอ้งละ 2 ทา่น ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถรับ – สง่ และน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบไุว ้

 คา่อาหาร ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่บรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนวงเงนิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตแุตล่ะครัง้  

100,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ไมคุ่ม้ครองชวีติและคา่รักษาจากโรคประจ าตัว 

 



 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมท าหนังสอืเดนิทาง  (PASSPORT) 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่จากสถานฑตูจนี เลม่ละ 1000 บาทส าหรบัลกูคา้ตา่งจงัหวดั (ภาคเหนอื อสิาน 

ใต ้ยืน่ไดท้ ี ่สถานฑตู เชยีงใหม/่ภเูก็ต/สงขลา/ขอนแกน่ เทา่น ัน้) แตถ่า้มภีมูลิ าเนาอยูใ่น

กรงุเทพฯ และภาคกลาง คา่วซีา่ทา่นละ 1650 บาท ยืน่กอ่นเดนิทาง 10 วนัท าการ กรณุาสง่เลม่

หนงัสอืเดนิทางพรอ้มรปูถา่ยส ีหนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว 2 ใบ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

 สว่นทา่นทีจ่องทัวรม์าชา้กอ่นการเดนิทางไมก่ีว่นั ยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตูไมทั่น สามารถยืน่วซีา่หนา้ดา่นได ้แต่

ตอ้งสง่หนา้พาสปอรต์และไฟลร์ปูถา่ยกอ่นการเดนิทาง 4 วนัท าการ (Thai Passport ) คา่วซีา่ทา่นละ 

700 บาทเก็บพรอ้มคา่ทวัร ์(กรณีดา่นปิดการท าวซีา่หนา้ดา่นฉุกเฉนิไมม่ปีระกาศลว่งหนา้ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเดนิทางได ้ ทางบรษิทัฯไมส่ามารถการนัตกีารเดนิทางของทา่นได ้แตจ่ะคนืเงนิให้

ทา่นท ัง้หมดหลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเรยีบรอ้ยแลว้) 

 คา่ทปิไกดแ์ละพนักงานขบัรถตลอดเสน้ทางในจนีทา่นละ 1000 บาทเก็บพรอ้มคา่ทวัร ์ไมร่วมหัวหนา้

ทัวร ์(แลว้แตค่วามพอใจในการบรกิาร) 

 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 30 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 ่        ____________________________ 

การเตรยีมเอกสารการยืน่วซีา่จนีทีส่ถานฑตู 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


