
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“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  

เยอืนเชยีงตงุบา้นพีเ่มอืงนอ้งซึง่มปีระวตัศิาสตรส์มัพนัธก์บัเชยีงใหมแ่ละอาณาจกัรลา้นนามา
นบัพนัปีกอ่นจะตกเป็นอาณานคิมขององักฤษ และถกูปกครองโดยรฐับาลพมา่ในปจัจบุนั เนือ่งจากเชยีง
ตงุ เป็นเมอืงทีถ่กูปิดไวน้บั 30 ปีทรพัยากรธรรม ชาตแิละผูค้น จงึยงัคงไวซ้ ึง่เสนห่แ์หง่ความเป็นมติร
ไมตร ีมวีถิชีวีติ และวฒันธรรมทีต่ ืน่ตาตืน่ใจ นา่คน้หา และนา่ไปเยอืนยิง่นกั 

พมา่ หรอืเมยีนมาร ์ ถอืเป็นเพชรเม็ดงามแหง่เอเชยีทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งชืน่ชมความงามแบบธรรมชาติ
และชืน่ชมศลิปะและวฒันธรรมทีง่ดงามถวลิหาและอยากจะเขา้ไปสมัผัสนานมาแลว้ทีเ่มอืงยา่งกุง้ตดิอยูใ่นมติขิอง
กาลเวลา ทีบ่ดิเบอืน เลอืนราง เมอืงโบราณแหง่นีเ้คยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุ่ นผงธลุดีนิ และสรรพส าเนยีง เสยีง
เซ็งแซ ่ ไมม่อีาคารสงูระฟ้า มแีตต่กึรามเกา่ ๆ ทีช่าวอังกฤษสรา้งไว ้ บนทอ้งถนนก็มแีตร่ถประจ าทาง ทีแ่น่นขนัด 
แท็กซีรุ่น่คณุปู่ และสามลอ้ ทีเ่กา่จวนจะพังมพัิงแหล ่ แตใ่นชว่งไมก่ีปี่สดุทา้ยของศตวรรษที ่ 20 ยา่งกุง้ไดพ้ลกิ
เปลีย่นโฉมหนา้ไป ตกึรามอันเกา่แกท่รดุโทรมถกูทบุทิง้เพือ่สรา้งโรงแรม กับอาคาร ส านักงานทีส่งูระฟ้าขึน้มา
แทนที ่ แตน่ั่นไมไ่ดท้ าใหเ้สน่ห ์ ของยา่งกุง้ ลดนอ้ยลงในสายตาของนักทอ่งเทีย่ว พาหนะทีทั่นสมัย ชว่ยให ้
เดนิทางไดส้ะดวกสบายขึน้และแมถ้งึวา่จะมตีกึสงูขึน้แซมอยู ่ กับหมูโ่บราณสถาน แตว่ถิชีวีติของผูค้นกลับ
เปลีย่นแปลงไปนอ้ยกวา่  

เมอืงเชยีงตงุ ชือ่ "เชยีงตงุ" ในแผนทีภ่าษาอังกฤษเขยีนเป็น KENG - TUNG เพราะเขยีนตามเสยีงไท
ใหญ ่ซึง่ใช ้"เก็ง" แทน "เชยีง" เชน่ "เชยีงใหม"่ จะเรยีกเป็น "เก็งเหมอ่ - อ" เป็นตน้ สว่นชาวไทเขนิเรยีก "เชยีง
ตงุ" เป็น "เจ็งตุง๋" เจา้สายเมอืง มังราย ในหนังสอืของทา่น จงึแกค้ าวา่ KENGTUNG มาเป็น JENGTUNG ตาม
เสยีงไทเขนิ ในชือ่ "เชยีงตงุ" ค าวา่ "เชยีง" หมายถงึเมอืงซึง่รวมทัง้ "เวยีง" และบรเิวณรอบ ๆ สว่นค าวา่ "ตงุ" นัน้
มาจากชือ่ฤษีองคท์ีต่ านานเมอืงเชยีงตงุจารกึวา่เป็นผูส้รา้งเมอืงเชยีงตงุ เรือ่งนทิานดกึด าบรรพม์อียูว่า่ สมัยโบราณ
น ้าทว่มเมอืงเชยีงตงุจนชาวบา้นอยูไ่มไ่ด ้ ตอ้งหนขี ึน้ดอยหมด ตอนหลังมโีอรสเจา้ฟ้าวอ้ง (จักรพรรดเิมอืงจนี) 
องคห์นึง่มาใชอ้ภนิหิารไมเ้ทา้ของพระองค ์ ขดีพืน้ดนิใหก้ลายเป็นรอ่งน ้า ระบายน ้าจากหนองไป ทแีรกขดีลงทาง
ทศิใต ้น ้าไมไ่หลออก ครัง้ทีส่องตอ้งขดีพืน้ทศิเหนอืแลว้ตอ่สายน ้าเขา้แมน่ ้าโขง น ้าถงึจะไหล การทีแ่มน่ ้าไหลขึน้
เหนอื จงึมชีือ่วา่ แมน่ ้าขนึ สว่นบรเิวณหนองเดมิ จงึมชีือ่วา่ "หนองตงุ" และเมอืงตงุคบรุ ีหรอื เชยีงตงุ (ก็ตัง้) ตาม
ชือ่ของตงุคฤษี ผูส้รา้งเมอืงเชยีงตงุ"  

เชยีงตงุ อษุาคเนย ์“ ซา้ยสบินาฬกิา ”“ ดนิแดนซา้ยสบินาฬกิา ” ตามภาษาทหาร อันเป็นทีต่ัง้ของรัฐฉาน 
( Shan State ) ประเทศสหภาพพมา่ รัฐทีม่ชีนชาวไทหรอืไต ชนชาตไิทดัง้เดมิอยา่งเชน่ ไทใหญ ่ไทขนึ ไทลือ้ 
และอกีหลายเผา่ไท อาศัยอยูร่วมกันเป็นกลุม่ใหญใ่นพมา่โดยมศีนูยก์ลางอยูท่ีเ่มอืง “ เชยีงตงุ ” อกีหนึง่ใน
ดนิแดนแหง่ “ อษุาคเนย ์ ” หรอืเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ อันหมายรวมถงึดนิแดนในหลายประเทศประกอบรวมกัน
อยูร่ะหวา่งประเทศจนีกับอนิเดยี 

พมา่เป็นประเทศบา้นใกลเ้รอืนเคยีงอกีหนึง่ความใฝ่ฝัน ทีเ่ฝ้ารอโอกาสไปเยอืนใหไ้ดส้กัครัง้หนึง่ แลว้
โอกาสก็มาถงึ “ เชยีงตงุ ” คอืเป้าหมายการเดนิทางมาเยอืนในครัง้นี้ เมอืงเชยีงตงุไดช้ือ่วา่เป็น เมอืง 3 จอม 7 
เชยีง 9 หนอง 12 ประต ู..อันมคีวามหมายถงึเมอืงทีม่ภีเูขาสงูลอ้มรอบอยู ่ 3 จอม มชีมุชนดัง้เดมิชาวไทขนึที่
ข ึน้ตน้ดว้ยเชยีงอยู ่ 7 เชยีง มหีนองน ้าหลอ่เลีย้งใหค้วามอดุมสมบรูณ์อยู ่ 7 หนอง และมปีระตเูมอืงทัง้หมด 12 
ประต ู(เทา่ทีเ่ห็นปัจจบุันเหลอืเพยีง 1 หนอง 2 ประต)ู รวมกันเป็นแวน่แควน้ทีเ่รยีกวา่ “เขมรัฐตงุคบรุ”ี 

เชยีงตงุเป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยูก่ลางหบุเขาบนความสงูประมาณ 800 เมตร จากระดับน ้าทะเลปานกลาง 
เวลาทีน่ีจ่ะชา้กวา่เมอืงไทย 30 นาท ีประชากรสว่นใหญ ่เป็นชาวไทขนึ หรอื ไทเขนิ “ ชนชาวไท ” ทีรู่จั้กกันดมีา
นานแลว้จากงานศลิปหัตถกรรมเกา่แกร่ะดับคลาสสกิ ทีค่นไทยเราเรยีก “ เครือ่งเขนิ ” ชนเผา่ไททีต่ัง้ถิน่ฐานอยูใ่น
บรเิวณทีร่าบลุม่แมน่ ้าขนึ สายน ้าสาขาของแมน่ ้าโขง จงึเรยีกชนเผา่ไทกลุม่นีว้า่ “ ชาวไทขนึ ” เชยีงตงุเป็นเมอืง
เล็กก็จรงิแตก่ลับมากมายดว้ยวดัวา ตัง้เรยีงรายกันอยูท่ั่วเมอืงในลักษณะทีเ่รยีกวา่ “ วดัชนวดั ” สะทอ้นใหเ้ห็นถงึ
ความรุง่เรอืงในอดตี และลักษณะนสิยัของชาวไทหรอืไตทีช่อบการท าบญุทาน 



 

 

เมอืงเชยีงตงุเคยเป็นจังหวดัหนึง่ของไทยในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ยคุจอมพล ป. พบิลูสงคราม เป็น
นายกรัฐมนตร ี กองทัพไทยยกทัพขึน้มายดึเชยีงตงุจากอังกฤษ แลว้ประกาศใหเ้ป็นจังหวดัหนึง่ของไทยชือ่ “ 
แควน้สหรัฐไทยเดมิ ” ไดจั้ดระบบการปกครองและจัดการการศกึษาเสยีใหมใ่หเ้ป็นแบบเดยีวกับเมอืงไทยอยูไ่ด ้
ราว 3 ปี ซึง่ในชว่งเวลานีช้าวเชยีงตงุบอกวา่เป็นชว่งเวลาทีม่คีวามสขุมาก แตช่ว่งเวลาแหง่ความสขุนัน้ก็หมดไป
พรอ้มกับไทยซึง่อยูใ่นฝ่ายประเทศผูแ้พส้งคราม จงึจ าตอ้งคนืเชยีงตงุใหอ้ังกฤษไปผนวกรวมดนิแดนเป็นของ
สหภาพพมา่ ตัง้แตนั่น้มาชาวเชยีงตงุจงึมฐีานะเป็นแคพ่ลเมอืงชัน้สองทีถ่กูจ ากัดสทิธทิางการเมอืงการปกครอง 
รัฐบาลพมา่เขา้มาปกครองอยา่งเขม้งวดมกีฎเกณฑม์ากมายมาควบคมุ จะอพยพโยกยา้ยถิน่ฐานออกนอกเขตเมอืง
เชยีงตงุไปไมไ่ดต้อ้งอยูท่ีน่ีต่ลอดไป และถกูปิดตายมานานกวา่ 50 ปี ทา่มกลางกระแสการกลนืกนิชนชาต ิ จารตี
ประเพณี และวฒันธรรมของพมา่ จนเมือ่รัฐบาลพมา่ยอมเปิดตัวเมอืงเชยีงตงุออกสูส่ายตาชาวโลกเมือ่ไมก่ีปี่ทีผ่า่น
มา กลับยังคงพบเห็นวา่ชาวไทขนึเชยีงตงุรักษาเอกลักษณ์ ความเป็นชนชาตไิทดัง้เดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

ก าหนดการเดนิทาง ครบ 8 ทา่นเดนิทางทนัท ีทกุวนั องัคาร / พธุ  

                              ยกเวน้เทศกาล วนันี ้– 30 เม.ย. 2562 

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

                      ไทลือ้ เมอืงใหมเ่กา้จอม 12 เชยีง  – ถนนคนเดนิเมอืงใหม(่เกา้จอม12เชยีง) 

…….. น. พรอ้มคณะที่สนามบนิ……………….. เคาน์เตอรข์องสายการบนิ FD/DD/SL/VZ เจา้หนา้ที่ของ

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คสมัภาระกอ่นเดนิทาง 

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

………น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย จากน ัน้น าท่านเช็คอนิ ณ เคาน์เตอร์ของ

สายการบนิ RUILI AIRLINES ฝ่ังขาออกต่างประเทศ เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความ

สะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดนิทาง พรอ้มแจกอาหารเที่ยงเมนูขา้วเหนียว ไก่ทอด ไสอ้ั่ว 

น ้าพรกิตาแดง เจา้อรอ่ยของเชยีงราย ทา่นละ 1 ชดุ (มือ้ที ่1) 

11.40 น. น าท่านเหนิฟ้าสู ่เมอืงเชยีงรุง่ (สบิสองปนันา) โดยสายการบนิ RUILI AIRLINES เทีย่วบนิ

ที ่DR 5358 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)    

13.40 น. ถงึสนามบนิเชยีงรุง่(สบิสองปนันา) ตามเวลาทอ้งถิน่ (เวลาทีเ่ชยีงรุง้เร็วกวา่เมอืงไทย 1 

ชัว่โมง) หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร มมีัคคเุทศกท์อ้งถิน่และรถปรับอากาศรอรับ

ทา่น น าทา่นเยีย่มชมวถิชีวีติของคนสบิสองปันนาที ่ หมูบ่า้นไทลือ้  เป็นหมูบ่า้นเกา่แกข่องไทลือ้

แหง่หนึง่อยูน่อกเมอืงของเชยีงรุง้ หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 4 ก.ม. และสามารถชมบา้นเกา่ๆ และ

วดัเกา่แก ่ เลอืกซือ้ผลไม ้ของทีร่ะลกึตา่งๆ ทีต่ลาดหมูบ่า้นนีไ้ด ้และไดล้ิม้ลองอาหารการกนิของ

คนไทลือ้ เชน่ ขนมจนีชามใหญ ่ และสามารถใชภ้าษาไทยหรอืภาษาไทยเหนอืสือ่สารกับคนไท

ลือ้ได ้  

จากนั้นน าท่านชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรช์นชาตใินสบิสองปันนา รัฐบาลยูนนานมกีาร

ลงทุนรวม 155 ลา้นหยวน ซึง่สรา้งขึน้ในสถาบันคุม้ครองสบิสองปันนาจากรอบนอกของเมอืง

เชียงรุง้พื้นที่ 100,000 ตารางเมตร พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้งหมดสามชัน้ ชัน้1เป็นหอ้งที่แสดง

ประวัตศิาสตรส์บิสองปันนา ชัน้ 2 เป็นหอ้งแสดงวัฒนธรรมชนชาตติ่างๆของสบิสองปันนา ชัน้3

เป็นหอ้งแสดงความงามที่น่าตืน่ตาตืน่ใจของป่าดบิชืน้  สัตวแ์ละพืชต่างๆนาๆในสบิสองปันนา 

พพิธิภัณฑน์ีเ้ป็น สถานทีท่่องเทีย่ว ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของสบิสองปันนาทีด่ี

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 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 ิตลาดไนทบ์าซา่รน์ี้สามารถรองรับนักท่องเทีย่วไดว้ัน

ละหลายหมืน่คน ถอืวา่เป็นศนูยร์วมนักทอ่งเทีย่วทีใ่หญท่ีส่ดุในสบิสองปันนา 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิสบิสองปันนา ในตรอกซอกซอยต่างๆมีสนิคา้ใหเ้ลือกสรร

มากมาย จากน ัน้พาทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 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 ซึง่เป็นป่าทีอุ่ดมสมบูรณ์ดว้ยพชืพันธุน์านาชนดิ ชมนกยูงนับพันๆ 



 

 

ตัว ลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวดีเป็นทีช่ ืน่ชอบของผูม้าเยอืน 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) 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 

ตกึกฎุเิจา้อาวาสและสถาบันพทุธศาสนา 

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



 

 

สวยงามมาก โชวม์ทีุกวัน จันทร ์, พุธ เวลา 20:30 และวันศกุร ์สว่นวันเสาร ์จะม ี2 

รอบ เวลา20:30 และ 21:30 น.จากน ัน้พาทา่น ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 2(รมิน า้โขง) แลว้
เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั KAIRUITE  HOTEL 3 ดาว++ หรอื IBIS STYLES ระดบั 4 ดาวอสิระ

พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม       สบิสองปนันา – เชยีงราย – วดัรอ่งขุน่ – วดัรอ่งเสอืเตน้ – บา้นด า  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) จากนัน้น 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 และการออกแบบโดยทา่นอาจารยเ์ฉลมิ

ชยั โฆษิตพพัิฒน ์ จติรกรชัน้แนวหนา้ของไทย ซึง่ไดรั้บแรงบันดาลใจในการสรา้งมาจาก 3 สิง่

ตอ่ไปนีค้อื 1. ชาต ิ : ดว้ยความรักบา้นเมอืง รักงานศลิป์ จงึหวงัสรา้งงานศลิปะทีย่ ิง่ใหญไ่วเ้ป็น

สมบัตขิองแผน่ดนิ 2. ศาสนา : ธรรมะไดเ้ปลีย่นชวีติของอาจารยเ์ฉลมิชยัจากจติทีร่อ้นกลายเป็น

เย็น จงึขออทุศิตนใหแ้กพ่ระพทุธศาสนา 3. พระมหากษัตรยิ ์: จากการเขา้เฝ้าฯ ถวายงานพระองค์

ทา่นในหลวงรัชกาลที ่9 หลายครัง้ ท าใหอ้าจารยเ์ฉลมิชยัรักพระองคท์า่นมาก จากการพบเห็นพระ

อัจฉรยิะภาพทางศลิปะและพระเมตตาของพระองคท์า่น จนบังเกดิความตืน้ตันและส านกึในพระมหา

กรณุาธคิณุ ดังนัน้อาจารยจ์งึไดส้รา้งงานพทุธศลิป์ถวายเป็นงานศลิปะประจ ารัชกาลพระองคท์า่น 

โดยปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมอืนเมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์มัผัสได ้เทีย่วชมประตมิากรรมปนูป้ันพระ

อโุบสถทีต่กแตง่ดว้ยสขีาวเป็นพืน้ ประดับดว้ยกระจกแวววาววจิติรงดงามแปลกตา บนปนูปั้นเป็น

ลายไทย โดยเฉพาะภาพพระพทุธองคห์ลังพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญง่ดงามมาก เหนอือโุบสถ

ทีป่ระดับดว้ยสตัวใ์นเทพนยิาย เป็นรปูกึง่ชา้งกึง่วหิคเชดิงวงชงูา ดงูดงามแปลกตาน่าสนใจมาก 

ภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระอโุบสถก็เป็นฝีมอืภาพเขยีนของอาจารยอ์กีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 าชม บา้นด า หรอื พพิธิภณัฑบ์า้นด า สรา้งขึน้โดย อ.ถวัลย ์ดัชนี ศลิปินแห่งชาต ิที่มฝีีมอื
ทางดา้น จติรกรรม ปฏมิากรรม ไดส้รา้งงานดา้นศลิปะไวม้ากมาย ทัง้ทางดา้นภาพเขยีนและดา้น
ปฏมิากรรมหลายชิน้ ลักษณะ ของ บา้นด า จะเป็นกลุม่บา้น ศลิปะแบบลา้นนา ทุกหลังทาดว้ยสดี า 
ซึง่เป็นทีม่าของค าวา่ “บา้นด า” และยังเป็นสทีี ่อ. ถวัลย ์โปรดปราน อกีดว้ย ในบา้นแตล่ะหลังทีม่ี
ลวดลาย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่ไรช่าฉุยฟง มพีืน้ทีก่วา้งและไดบ้รรยากาศ ของไร่ชาที ่
กวา้งใหญ ่ปลูกโคง้วนไปตามไหล่เขา อสิระถ่ายภาพและชมความงามไดห้ลายจุด นอกจากจะได ้
ชมทัศนยีภาพทีส่วยงาม ของไรช่าแลว้ ยังมรีา้นอาหาร และเครือ่งดืม่ เบอเกอรี ่แสนอรอ่ยใหบ้รกิาร 
เมนูยอดนยิม เช่น ย าทูน่า สปาเก็ตตียู้นาน หมั่นโถวใบชานุ่ม ชาเขยีว ชาเย็น เคก้ชาเขยีว และ
เคก้ชอ๊กโกเลตตา่ง ๆ  (ไมร่วมคา่บรกิาร) คณะเดนิทางกลับเขา้สูต่ัวเมอืง  

 

 

 

 

  
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 ี ่ แมส่าย – เชยีงตงุ – ดอยเหมย – วดัมหาเมีย้ะมนุ ี– วดัพระธาตจุอมค า – หนองตงุ  

06.00. น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

07.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่สะพานมติรภาพไทย–เมยีนมาร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเขา้เมอืงแลว้
เดนิขา้มสะพานมติรภาพไทย–เมยีนมาร ์สูจั่งหวัดทา่ขีเ้หล็ก ประเทศพมา่ จากนัน้เดนิทางสูเ่ชยีง
ตงุ ระยะทาง165กโิลเมตร ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผัสกับทวิทัศน์ทีเ่ลยีบไปกับแมน่ ้า TALAY ซึง่
ทา่นสามารถมองเห็นเกาะแกง่หนิทีโ่ผลต่ัวขึน้มากลางล าน ้าอยา่งเป็นธรรมชาต ิ

12.00 น. คณะเดนิทางถงึเมอืงเชยีงตงุ  
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ เมอืงเชยีงตงุ (มือ้ที ่10) 
เมอืงเชยีงตงุไดช้ือ่วา่เป็น เมอืง 3 จอม 7 เชยีง 9 หนอง 12 ประต ู..อันมคีวามหมายถงึเมอืงทีม่ี
ภเูขาสงูลอ้มรอบอยู ่3 จอม มชีมุชนดัง้เดมิชาวไทขนึทีข่ ึน้ตน้ดว้ยเชยีงอยู ่7 เชยีง มหีนองน ้าหลอ่
เลีย้งใหค้วามอดุมสมบรูณ์อยู ่7 หนอง และมปีระตเูมอืงทัง้หมด 12 ประต ู(เทา่ทีเ่ห็นปัจจบุันเหลอื
เพยีง 1 หนอง 2 ประต)ู รวมกันเป็นแวน่แควน้ทีเ่รยีกวา่ “เขมรัฐตงุคบรุ”ี น าทา่นชม ดอยเหมย 
ยอดดอยสงูสดุของเชยีงตงุ เดนิขา้มสะพานไมช้มความสวยงามของหนองดอยเหมย ซึง่เป็นแอง่น ้า



 

 

ใหญโ่อบลอ้มไปดว้ยดอยสงู จากนัน้เดนิเทีย่ว คา่ยทหารองักฤษ ซึง่เคยยดึครองเมอืงเชยีงตงุ 
เมือ่ พ.ศ. 2488 คา่ยทหารนีย้ังคงสภาพไวค้อ่นขา้งสมบรูณ์ มสีถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่ง
ตะวนัตกและไทยใหญส่วยงามอลังการโดยในปัจจบุันไดก้ลายเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของทหารพมา่    
จากนัน้เดนิเทีย่วตลาดในหมูบ่า้น ซึง่ในฤดหูนาวจะมกีารจ าหน่ายไวนซ์ากรุะ ซึง่พบปลกูบนยอด
ดอยนีอ้กีดว้ย 
น าท่านชม วดัมหาเมีย๊ะมนุ ีช ึง่เป็นวัดเจา้หลวงคูเ่มอืงเชยีงตงุ, วดัพระแกว้, วดัหวัขว่ง เป็นวัด
ราชฐานหลวงและโรงเรยีนสอนพระปรยิัตธิรรม จากนัน้น าคณะ นมัสการ วดัพระธาตจุอมค า ตัง้อยู่
บนยอดเขาของเมอืงเชยีงตงุ พรอ้มทัง้ใหท้่านนมัสการ วดัพระสงัฆราช(วดัเชยีงยนื) ซึง่เป็นวัด
เก่าแก่ ของเมอืงเชยีงตุง จากนัน้ใหค้ณะได ้ชมพระอาทติยต์ก ณ  หนองตุง ทะเลสาบกลาง
เมอืงเชยีงตงุ ซึง่เป็นแหลง่น ้าทีห่ลอ่เลีย้งชวีติของชาวเชยีงตงุมาตัง้แตโ่บราณจนถงึปัจจบุัน 

18.00 น.      น าคณะรบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นปานกะป่าเมอืง เชยีงตงุ (มือ้ที ่11)   
  หลังอาหารน าคณะเขา้สูท่ีพั่ก : Amazing Keng Tung hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 อสิระพักผ่อน ท่องราตรเีมอืงเชยีงตุง บรเิวณรอบ ๆ หนองตุง ชมสภาพชวีติความเป็นอยูข่องชาว

เชยีงตงุท่ามกลางบรรยากาศ รา้นคา้ขายน ้าชา กาแฟ เล็ก ๆ นอ้ย ๆ ทีช่าวบา้นและหนุ่มสาว นยิม
มาน่ังดืม่น ้าชา (ณ ปัจจบุัน หาดยูากมาก ) 

 

วนัทีห่า้ ตลาดเชา้เชยีงตงุ – สสุานเจา้ฟ้าเชยีงตงุ – แมส่าย – เชยีงราย – กรงุเทพฯ  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กัเมอืงเชยีงตงุ (มือ้ที ่12) 
08.00 น. หลังอาหาร น าทา่นเดนิชมด ู ตลาดเชา้เมอืงเชยีงตงุ ในบรรยากาศของชาวไทยใหญผ่สมผสาน

กับชาวไทยเขนิ ชนเผา่ตา่งๆ มากมายทีผู่ค้นจากหลายเผา่พันธุ ์ ทีแ่ตง่กายตามลักษณะประจ าเผา่
ของตน เขา้มาซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้แปลกๆทีห่าดไูดย้ากชมิกาแฟโบราณ โรตพีมา่ หรอื 
ขนมจนีไทยใหญ ่ กว๋ยเตีย๋วลกูชิน้หมทูบุแบบโบราณ ฯลฯ ตามอัธยาศัยแวะนมัสการ พระยนืชีน้ ิว้ 
เป็นพระยนืทีใ่หญท่ีส่ดุของพมา่ ตามความเชือ่ทีพ่ระชีน้ิว้ไปทางทศิใดจะท าใหบ้า้นเมอืงนัน้มแีต่
ความรุง่เรอืง น าทา่นสกัการะ สสุานเจา้ฟ้าเชยีงตงุ ซึง่สบืเชือ้สายมาจากพญามังราย และ
ปกครอง เมอืงเชยีงตงุ แหง่นีก้อ่นทีเ่ชยีงตงุจะตกเป็นสว่นหนึง่ของพมา่ ดา้นในของสสุานเจา้ฟ้า 
หรอืทีเ่รยีกวา่ กูเ่จา้ฟ้า ประกอบไปดว้ยกูท่ีบ่รรจอุัฐขิองเจา้ฟ้าตัง้แตอ่งคท์ี ่41-48 โดยกูท่ีใ่หญท่ีส่ดุ
สรา้งขึน้โดยชาวอนิเดยีบรรจอุัฐขิอง เจา้ฟ้ากอ้นแกว้ อนิแถลง เจา้ฟ้าทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของนคร
เชยีงตงุ ผูป้กป้องไมใ่หเ้ชยีงตงุตกเป็นอาณานคิมของจักรวตัอิังกฤษ แตเ่มือ่พระองคส์ ิน้พระ
ชน นครเชยีงตงุ ก็หลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะตกเป็นอาณานคิม จนกระท่ังในชว่งสงครามโลกครัง้
ที ่2 รัฐบาลไทยภายใต ้จอมพล ป. พบิลูสงคราม ก็ไดส้ง่ทหารเขา้ยดึ นครเชยีงตงุ  

10.30 น. จากนัน้น าทา่นชมประตเูมอืงเกา่ทีย่ังหลงเหลอืและออกเดนิทางกลับสูท่า่ขีเ้หล็ก 
11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ เมอืงทา่เด ือ่  (มือ้ที ่13) 
 หลังอาหารออกเดนิทางตอ่มุง่หนา้สูจั่งหวดัทา่ขีเ้หล็ก สหภาพพมา่ 
16.30 น. ถงึจังหวดัทา่ขีเ้หล็ก และเดนิทางกลับเขา้ดา่นแมส่าย อ าเภอแมส่าย จ. เชยีงราย ประเทศไทย ..... 

กอ่น อ าลาเชยีงราย ใหท้า่นไดแ้วะชือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึ กอ่นเขา้สนามบนิ ณ รา้นของ

ฝากนนัทวนั  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความ

สะดวกในการเช็คสมัภาระกอ่นเดนิทางเช็คอนิ ณ เคานเ์ตอรข์องสายการบนิ ......... 

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

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

 

“ซือ่สตัย ์ จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คอืงานของเรา” 

หมายเหต ุ        

1. การันตอีอกทกุกรุ๊ป ตัง้แต ่8 ทา่นขึน้ไป เป็นจอยทัวร ์ 15 ทา่นขึน้ไปมหีัวหนา้ทัวรใ์ห ้1 ทา่นรอรับทีเ่ชยีงราย 

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

    บัวหมิะ  

3. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลงราคาน ้ามัน  

    สภาพทางการเมอืง ภัยทางธรรมชาต ิแตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชนข์องผู ้   

    เดนิทางเป็นส าคัญ 

 



 

 

 อตัราคา่บรกิาร (ไมม่รีาคาเด็ก) 

 

อตัราคา่บรกิาร 
   8-9 ทา่นๆละ                          

(ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 700 บาท) 
     10 ทา่นขึน้ไปทา่นละ                

(รวมคา่วซีา่แลว้) 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่นๆละ  17,900.- 17,900.- 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  3,500.- 3,500.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการเดนิทางสว่นตวั ครบ 8 ทา่นเดนิทางทนัท ีทกุวนั องัคาร / พฤหสัฯ   

อตัรานีร้วม 

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

บรษัิทฯจัดให ้

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชยีงราย - เชยีงรุง้ -  เชยีงราย 

/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

 คา่ทีพั่กโรงแรม หอ้งละ 2 ทา่น ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 15 ทา่นขึน้ไป บรษัิทฯ 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 600 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 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 ่        ____________________________ 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


