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วันที่แรก          เชียงใหม่ – เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – เชียงรุ้ง 

16.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินเชียงใหม ่เคาน์เตอร์ของสายการบิน RUILI AIRLINES เจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คสมัภาระก่อนเดินทาง 

19.10 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเชียงรุ้ง โดยสายการบิน RUILI AIRLINES  เท่ียวบินท่ี DR5360(ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที) 

21.30 น. ถึงสนามบินสิบสองปันนา ตามเวลาท้องถ่ิน (เวลาท่ีเชียงรุ้งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชัว่โมง) หลงั

ผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร มีมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและรถปรับอากาศรอรับท่าน  

จากนัน้พาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก 3 ดาว หรือเทยีบเท่า (เชียงรุ้ง)  

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง สวนป่าดงดบิ –โชว์นกยูง –วัดหลวงเมืองลือ้ - วัดป่าเจย์ – โชว์พาราณาสี -เชียงรุ้ง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดบิ ซึง่เป็นป่าท่ีอดุมสมบรูณ์ด้วยพืชพนัธุ์นานาชนิด น าท่านชม

การแสดง  สตัว์แสนรู้ มากมาย ท่านสามารถสมัผสักบัธรรมชาติของสตัว์ ต่างๆ อาทิ เสือ หมี 

ลิง สนขั ฯลฯ และการแสดงพืน้เมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน า้กนัเพ่ือเป็นสิริมงคล 

ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี  

(อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการแสดงสาธิตพธีิแต่งงาน ของเผ่าอีก้อ และชมนกยูงนบัพนัๆตวัลงมา

จากภเูขาโดยการเป่านกหวีดเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้มาเยือน นกยงูเป็นสญัลกัษณ์ของสิบสอง

ปันนา ถ่ายรูปกนอย่างจใุจ 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ศนูย์สมนุไพร  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลงัอาหาร น าคณะเดินทางสู่  วัดหลวง  วดัใหญ่ไทยลือ้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในสิบสองปันนา นัง่

รถรางไฟฟ้าซึง่จะน าคณะทกุท่านขึน้สู่เนินเขา ขึน้ไปไหว้พระบนยอดเขา เป็นจดุชมวิวท่ีสวย

มาก สามารถมองเห็นเมืองสิบสองปันนาได้ทัง้เมืองหลงั 
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น าท่านได้เลือ้กซือ้สิน้ค้าพืน้เมือง ท่ีท าจากมะพร้าว เช่น กาแฟ ขนม 

น าท่านเท่ียวชมชม วัดป่าเจย์ เป็นวดัพทุธหินยาน ( เถรวาส ) ซึง่ตัง้อยุ่ทางทิศใต้ของสวน

ม่านทิง บนเนือ้ท่ี 3000 ตารางเมตร ในอดีตวดัแห่งนี ้เป็นวดัท่ีเจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้

เป็นท่ีไหว้พระและประกอบ 

ศาสนกิจ  ภายในวดัมีวิหารและอโุบสถ และกฏุิซึง่เป็นท่ีจ า วดัของพระสงค์รวมทัง้อาคารซึง่

เป็นท่ีตัง้ของวิทยาลยัพทุธศาสนาของมณฑลยนูาน วดัป่าเจนบัเป็น 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ภัตตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่าน ไปด ูโชว์พาราณสี  เป็นชดุการแสดงท่ีเป็นไฮไลท์ของการไปเยือนสิบสอง

ปันนาเลยครับ การแสดงโชว์จดัขึน้ภายในโรงละครขนาดใหญ่ท่ีสามารถรองรับผู้ เข้าชมได้

มากกว่า 500 คน มีการแสดงโชว์ชดุต่างๆ กว่าสิบชดุ โดยในแต่ละชดุการแสดงนัน้ มีการจดั

ฉากการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ การใช้ระบบแสง สี เสียง ประกอบการแสดง นัน่ยอดเย่ียมและ

อลงัการมาก สาหรับการแสดง โชว์พาราณสี เป็นการแสดงท่ีนาเสนอถึง เร่ืองราวต่างๆ ท่ี

เก่ียวกบัสิบสองปันนา เร่ิมไปตัง้แต่เม่ือครัง้พระพทุธศาสนา เดินทางเข้ามาเผยแพร่ถึงเมือง

สิบสองปันนา และแสดงการจาลองภาพวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ตานาน

ของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ มากมาย ซึง่ล้วน  แล้วแต่เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองสิบสองปันนา 

เดินทางกลบัท่ีพกั 

 จากนัน้พาท่านเข้าสู่โรงแรม 3 ดาว หรือเทยีบเท่า (สิบสองปันนา)  

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม ตลาดเช้าไทลือ้ –หมู่บ้านไทลือ้ –ร้านหยก –มีดไตลือ้ – เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง 

เชียงใหม่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ พาท่านเท่ียวชมวิถีชีวิตของคนสิบสองปันนาทท่ี ตลาดเช้าไทลือ้ อิสระช๊อปปิง้ชือ้

ของตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเท่ียวชมหมู่บ้านไทลือ้ม่านเฮ้อน่า เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของ 
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ไทลือ้แห่งหนึง่อยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง ห่างจากตวัเมืองประมาณ 4  KM และสามารถชม

บ้านเก่าๆ และวดัเก่าแก่ และซือ้ผลไม้ ของท่ีระลอึต่างๆท่ีตลาดหมู่บ้านนีไ้ด้ และได้เห็น

อาหารกนักินของเผ่าไทลือ้ เช่นขนมจีนท่ีเป็นชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทยหรือ

ภาษาไทยเหนือส่ือสารกบัเผ่าไทลือ้ได้       

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านลงร้านสมุนไพรไทลือ้ ,ร้านหยก  

จากนัน้พาไปชม เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง ซึง่เจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็นอญัมณีแห่ง
สามเหล่ียมทองค าใหญ่ แหล่งรวม1แม่น า้2ประต9ู เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) 
ผสมผสานวฒันธรรมดัง้เดิมของไทลือ้และประเทศไทยกบัวิถีสมยัใหม่เป็นเมืองแห่งการ
ท่องเท่ียว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิตไทยและไทลือ้ ณ ริมฝ่ังลัน่ซ้างเจียงหรือ
แม่น า้โขงบริเวณใจกลางท่ีดินผืนงาม เนือ้ท่ี1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวนัออก
ของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ก า ลงักลายเป็น
ท่ีตัง้เจดีย์ใหม่เอ่ียมท่ีถกูขึน้เป็น1 ใน 9 เจดีย์ของ โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพฒันา
ท่ีดินมลูค่า 200,000 ล้านหยวน หรือ ราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินสิบสองปันนา เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

17.30 น    เหิรฟ้าสู่เชียงใหม่ โดยสารการบิน RUILI AIRLINES  โดยเท่ียวบินท่ี DR5359 

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาท)ี 

17.50 น           คณะท่านเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ 

 

 * * * * * * * * * 
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*** รายการนีเ้ข้าร้านรัฐบาล 4 ร้าน ร้านหยก ร้านของพืน้เมือง ร้านสมุนไพรไทลือ้ ร้านมีดไตลือ้ *** 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พักคู่ / 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

2 ท่าน ออกเดนิทาง 
 

11,900 บาท 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท 
*** หากท่านที่ภูมิล าเนาไม่ได้อยู่ในเขตภาคเหนือ ดังนี ้ 1. เชียงราย 2. เชียงใหม่ 3. น่าน 4. 

พะเยา 5. แพร่ 6. แม่ฮ่องสอน 7. ล าปาง 8. ล าพูน 9. อุตรดติถ์ 10. ตาก 11. พษิณุโลก 12.สุโขทยั  

จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท  เน่ืองจากต้องไปท าวีซ่าที่กรุงเทพ ฯ *** 

หมายเหตุ        1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการ

เปล่ียนแปลงราคา 

น า้มนั สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชน์

ของผู้ เดินทาง 

เป็นส าคญั 

อัตรานีร้วม 

- ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชัน้ประหยดั RUILI AIRLINES (DR) เชียงใหม่  - เชียงรุ้ง -  เชียงใหม่  / 

ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง 
- ค่าธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศจีน 4 วนัท าการ (Passport Thai) 

- ค่าท่ีพกัโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามท่ีระบใุนรายการ 

- ค่ารถรับ – ส่ง และน าเท่ียวตามรายการท่ีระบไุว้ 

- ค่าอาหาร ตามท่ีระบใุนรายการ 

- ค่าบริการน าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ  

- ค่าประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงิน 1,000,000 บาท ความรับผิดชอบต่อบคุคลภายนอก 100,000 บาท 

การรักษาพยาบาลต่ออบุตัิเหตแุต่ละครัง้ 100,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์) 
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-  

อัตรานีไ้ม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมท าหนงัสือเดินทาง  (PASSPORT) 

- ค่าทิปไกด์และพนกังานขบัรถตลอดเส้นทาง ประมาณ 100 หยวน/ท่าน  ขึน้อยุ่กบัจ านวนผู้ เดินทาง 

- ภาษีบริการ 3% และภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พเิศษ, ค่าซกั อบ รีด, ค่าโทรศพัท์ 

การส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ 

ส ารองท่ีนัง่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

ส่วนท่ีเหลือช าระทัง้หมด 10 วนัท าการก่อนออกเดินทาง 

การแจ้งยกเลิก 

การแจ้งยกเลิก ภายใน 20 วนัก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 10,000 บาท 

การแจ้งยกเลิก ภายใน 15 วนัก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 50 % ของราคาทวัร์ทัง้หมด 

การแจ้งยกเลิก ภายใน 10 วนัก่อนออกเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตจุ าเป็น เน่ืองจากการ

ยกเลิกของเท่ียวบิน การล่าช้าของเท่ียวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจ

เกิดขึน้ได้ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั และทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากเหตกุารณ์ดงักล่าว  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธมิให้ผ่านขัน้ตอนพธีิการตรวจคนเข้า - 

ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ในประเทศ และ 

ต่างประเทศ อนัเน่ืองมาจากผู้ เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติ

ส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือด้วยเหตผุลอ่ืนใดก็ตามท่ีทางเจ้าหน้าท่ีได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทัง้หมด 
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กรุณากรอกข้อมูลในการท าวีซ่าจีน 

ช่ือ     นามสกลุ       

โทรศพัท์บ้าน     โทรศพัท์มือถือ      

ท่ีอยู่ ________________________________________________________________________ 

บคุคลท่ีตดิต่อได้กรณีฉกุเฉิน    ความสมัพนัธ์     

เบอร์โทรศพัท์ของบคุคลท่ีติดต่อกรณีฉกุเฉิน        

สถานท่ีท างาน /สถานท่ีศึกษา        _________  

ท่ีอยู่       ____________________________   

การเตรียมเอกสารการย่ืนวีซ่าจีน 

1. หนงัสือเดินทาง มีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน (วนัหมดอาย ุเหลือ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีเดินทาง) 
2. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 33 มม.x 48 มม. พืน้หลงัสีขาว  ***ห้ามใช้รูปสแกน,หรือถ่ายเอง 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชนและเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก 

4. รายละเอียดเก่ียวกบัการท างาน เช่น ช่ือสถานท่ีท างาน,ท่ีอยู่,เบอร์ติดต่อ  

 

 

 


