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  เมอืงมรดกโลก “ลีเ่จยีง” ภเูขาหมิะมงักรหยก 

เมอืงโบราณนา่นเจา้ “ตา้หลี”่ 

อญัมณีเมอืงใหม ่ไทลือ้ "สบิสองปนันา"  
  



ก าหนดการเดนิทาง   8 ทา่นเดนิทางทนัท ีทกุวนั อาทติย ์พธุ และวนัศกุร ์

 

วนัแรก เชยีงใหม– สบิสองปนันา– ลีเ่จยีง– ถนนคนเดนิลีเ่จยีง 

09.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิเชยีงใหม ่เคาน์เตอรข์องสายการบนิ RUILI AIRLINES เจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดนิทาง พรอ้มแจก

ขา้วเหนยีว ไกท่อด ไสอ้ั่ว น้ําพรกิตาแดง เจา้อรอ่ยของเชยีงใหม ่ทา่นละ 1 ชดุ (มือ้ที ่1) 

10.50 น. นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงเชยีงรุง้ (สบิสองปนันา)โดยสายการบนิ RUILI AIRLINES เทีย่วบนิที ่

DR 5360 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)    

13.00 น. ถงึสนามบนิสบิสองปันนา ตามเวลาทอ้งถิน่ (เวลาทีเ่ชยีงรุง้เร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชั่วโมง) หลังผา่น

พธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางกลับสูส่นามบนิเชยีงรุง้เช็คอนิ ณ เคาน์เตอรข์องสายการบนิ RUILI 

AIRLINESฝ่ังขาออกตา่งประเทศ เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อํานวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระ

กอ่นเดนิทาง 

17.25 น. นําท่านเหนิฟ้าสู ่เมอืงลีเ่จยีงโดยสายการบนิ RUILI AIRLINES เทีย่วบนิที ่ DR......... (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง)    

18.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิลีเ่จยีงเมอืงลีเ่จยีงเป็นเมอืงซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีม่ทัีศนียภาพงดงามเป็นถิน่

ทีอ่ยู่ของชาวน่าซถีอืเป็นชนกลุ่มนอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน่

การมโีครงสรา้งทางสงัคมแบบสตรเีป็นใหญน่อกจากนัน้ยังมภีาษาภาพทีเ่ป็นเอกลักษณ์อกีดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 

 นําทา่นเดนิชม ถนนคนเดนิเมอืงลีเ่จยีง อสิระเลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืง 

 นําทา่นเช็คอนิ พักที.่........WEI YE NA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่อง  ภเูขาหมิะมงักรหยก – อทุยานน า้ตก –หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ –เมอืงเกา่ลีเ่จยีง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3)นําคณะ โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ)่ขึน้สู่

บรเิวณจุดชมววิเขาหมิะมังกรหยกทีค่วามสงูระดับ 4,506 เมตรใหท้่านไดส้ัมผัสความหนาวเย็น

และยิง่ใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ บรเิวณเขามตีน้ฉําฉายูนนานทีม่อีายุกวา่พันปีเทอืกเขานี้หากมองดู

แลว้ลักษณะคลา้ยมังกรนอนอยู่บนกอ้นเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขา จากนั้นชม  

IMPRESSION LIJIANGโชวอ์นัย ิง่ใหญ่โดยผูกํ้ากับชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้โหมว ไดเ้นรมติให ้

ภเูขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกวา่ 600 

ชวีติ แสง ส ีเสยีงการแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชวีติความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของ

เมอืงลีเ่จยีงความสําเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดติใหก้ับจางอีโ้หมวผูกํ้ากับชาวจนีทีม่ชี ือ่เสยีง

ในระดับโลกล่าสดุไดฝ้ากผลงานไหก้ับพธิเีปิด-ปิดกฬีาโอลมิปิก(BEIJING 2008) ทีส่รา้งความ

ประทับใจไปทัง้โลกเมือ่ปลายปี 2551 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) 

บา่ย เดนิทางสู ่อทุยานน า้หยกซึง่มตีาน้ําธรรมชาตผิดุขึน้มา 2 ตา เป็นน้ําทีซ่มึมาจากการละลายของ

น้ําแข็งบนภเูขาหมิะมังกรหยก เป็นสถานทีแ่สดงวัฒนธรรมของชนเผา่นาซกีลมกลนืกับธรรมชาติ

ประกอบดว้ยประตสูวรรคซ์ ึง่มรีปูปั้นแกะสลักดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพอ่ขา้งซา้ยเป็นแมแ่ละน้ําตกมังกร

ทีไ่หลหลั่งไปตามไหลเ่ขาแบง่เป็น 3 ชัน้ชัน้แรกชือ่วา่มังกรออกถ้ําชัน้ทีส่องชือ่วา่มังกรเลน่น้ําชัน้

ทีส่ามชือ่วา่มังกรโบยบนิและยังมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีส่ักการบชูาของคนในพืน้ทีม่อีายมุากกวา่ 

500 ปี    จากนั้นเดนิทางต่อไปยัง หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิมคีวามสูงกวา่ 4,500 เมตร จาก

ระดับน้ําทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคลา้ยมังกร เป็นหุบเขาที่มี

ทัศนยีภาพงดงามมาก ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น สวรรคบ์นดนิ สะกดทกุสายตาของผูม้าเยอืน นํา

ท่านโดยสารน่ังกระเชา้ ซึง่แบ่งเป็น 2 ชว่ง จุดแรกคอื ศูนยท์่องเทีย่ว หุบเขาพระจันทรส์น้ํีาเงนิ 

และเปลีย่นกระเชา้ตอ่ไปยัง จดุบนสดุของ หบุเขาพระจันทรส์น้ํีาเงนิ เป็นจดุชมววิ แบบ 360 องศา 



ใหท้่านไดส้ัมผัสกับหมิะทีป่กคลมุยอดเขาอย่างเต็มที ่และชืน่ชมกับทวิทัศน์ อันสวยงามบนยอด

เขา ทีม่หีมิะปกคลมุเกอืบตลอดปี อสิระถา่ยภาพตามอัธยาศัย 

นําท่าน ชมเมอืงโบราณลีเ่จยีงหรอืเมอืงโบราณตา้เหยยีนเจิง้ซ ึง่เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้มาในสมัย

ตน้ราชวงศถั์งมปีระวตัยิาวนานกวา่ 1,300 ปีตัวเมอืงตัง้อยูท่่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน้ํานอ้ย

ใหญท่ีไ่หลมาจากสระมังกรดําพืน้ทีต่ัง้ของเมอืงโบราณแหง่นีม้รีปูรา่งลักษณะคลา้ยหนิฝนหมกึจนี

ในเขตเมอืงโบราณยังคงความงามในอดตีไวอ้ยา่งสมบรูณ์เชน่อาคารไมแ้บบจนีโบราณตน้หลวิรมิ

ธารทีย่ังคงปลวิไปมาตามสายลมลําธารน้ําทีไ่หลผา่นเมอืงแห่งนี้ดว้ยความสวยงามเหล่านี้ทําให ้

เมอืงโบราณลีเ่จยีงไดถู้กบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคก์ารยูเนสโกนอกจากนี้

ยามคํา่คนืก็มกีารประดับไฟแสงสงีดงามอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5) 

 นําทา่นเขา้พักที.่.... WEI YE NA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม สระน า้มงักรด า –ตา้หลี–่ ผา่นชมเจดยี ์3 องค ์– เมอืงเกา่ตา้ลี ่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่6) 

นําท่านเดนิทางเขา้ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรอื สระน า้มงักรด าอยู่ทีท่างชานเมอืง

ดา้นเหนอืเลา่กันวา่เมือ่หลายรอ้ยปีกอ่นทีน่ั่นยังเป็นบอ่น้ําธรรมดาอยูม่าวนัหนึง่มชีาวบา้นเห็นมังกร

ดําโผลข่ ึน้มาจากบ่อน้ําแหง่นัน้ชาวนาซมีคีวามเชือ่เรือ่งมังกรอยูแ่ลว้ จงึตัง้ชือ่บอ่น้ําน่ันวา่ บ่อน้ํา

มังกรดํา ปัจจุบันไดป้รับปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะทีส่วยงามจัดสรา้งสะพานศาลาพักผอ่นแบบเกง๋

จนีสองขา้งทางมตีน้เกาลัดขึน้เต็มมเีนื้อทีป่ระมาณ 4 ตารางกโิลเมตรไดม้กีารจัดแบ่งสว่นอย่าง

เหมาะสมเป็นบอ่น้ําใน และบอ่น้ํานอก มสีะพานหนิออ่นกัน้ น้ําในบอ่ผดุขึน้มาจากใตด้นิในลักษณะ

เป็นตาน้ํา แวะชมิชา ทีม่คีณุภาพ และมชีือ่เสยีงของประเทศจนี 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตา้ลี(่ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง) เขตปกครองตนเองของชนเผา่ไป๋

ทางตะวันตกเฉียงใตข้องจนีในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่

ระดับ 1,975 เมตรเหนอืระดับน้ําทะเลโดยมชีนกลุม่นอ้ยอาศัยอยูร่่วมกันกวา่ 20 เชือ้ชาตเิดมิมชีือ่

วา่“หนันเจา“หรอือาณาจักรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระท่ังชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนา

อาณาจักรตา้หลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หลี่ก็ถูกกุบไลข่านผูเ้ป็น

จักรพรรดชิาวมองโกลพชิติลงแต่ก็ยังคงเหลอืร่องรอยอารยธรรมเก่าใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทาง

จากตา้หลีถ่งึลีเ่จยีงผา่นชมเจดยี ์3 องคม์อีายกุวา่ 1300 ปี โดยสรา้งเจดยีอ์งคก์ลางเป็นองคแ์รก

ทีม่คีวามสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พรอ้มๆกับการสรา้งวัดและวหิารองคก์ลางอันเป็นทีท่ี่ตัง้

ประดษิฐานองคพ์ระสังกระจายนําชมเมอืงโบราณแหง่ตา้ลีส่ัมผัสบรรยากาศอันสงบเงยีบของ

เมอืงไท่เหออันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจา้ชมซากเมอืงเก่าและกําแพงเมอืง

โบราณพรอ้มชมหลักศลิาหนันเจาซึง่บันทกึเรือ่งราวความสัมพันธร์ะหวา่งชาวน่านเจา้กับราชวงศ์

ถัง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) 

นําทา่นเดนิชม ถนนคนเดนิเมอืงตา้ลี ่อสิระเลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืง 

 นําทา่นเช็คอนิ พักที.่......GREEN EAST HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ วดัเจา้แมก่วนอมิแปลงกาย – เชยีงรุง้ – โครงการ 9 จอม 12 เชยีง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่9) 

นําท่าน ชม วดัเจา้แมก่วนอมิแปลงกายตามตํานานเลา่วา่เจา้แมก่วนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิ

ชราแบกกอ้นหนิใหญ่ไวบ้นหลังเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เมือ่ทหารของฝ่ายศัตรูได ้

เห็นวา่แมแ้ต่หญงิชรายังแข็งแรงถงึเพยีงนี้ ถา้เป็นคนวัยหนุ่มสาวจะตอ้งมพีละกําลังมากมายยาก

จะต่อสู ้จงึไม่ไดทํ้าการเขา้โจมตเีมอืงและถอยทัพกลับไปชาวเมอืงจงึสรา้งวัดแห่งนี้ข ึน้ในสมัย

ราชวงศถั์งเป็นวัดทีม่ปีระตมิากรรมเยีย่มยอดแหง่หนึง่ในตา้หลีนํ่าท่านถ่ายรูปดา้นนอก“ซานถา่”

หรือ เจดยี ์3 องค ์อันเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงตา้ลีท่ี่โดดเด่นงดงาม ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเอ๋อไห ่

ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองคก์ลางมคีวามสงูถงึ 70 เมตรซึง่สรา้งขึน้ในสมัย

ราชวงศถั์งจงึมลีักษณะเหมอืนกับเจดยีใ์นเมอืงซอีาน สว่นองคเ์ล็กอกี 2 องค ์สรา้งเพิม่เตมิทหีลัง

ในสมัยราชวงศห์ยวน ซึง่เป็นชว่งทีพ่ทุธศาสนากําลังไดรั้บความนยิมสงูสดุ ในประเทศจนี เจดยี ์3 

องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และไดม้ีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบ

โบราณวตัถจุากศตวรรษที ่7-10 กวา่ 600 ชิน้ ในองคเ์จดยี ์

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) 

จากนั้นนําท่านเดนิทางกลับสู่สนามบนิตา้ลี ่เช็คอนิ ณ เคาน์เตอร์ของสายการบนิ RUILI 

AIRLINESเพือ่เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงเชยีงรุง้ (สบิสองปันนา) 

15.30 น. นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงเชยีงรุง้ (สบิสองปนันา)โดยสายการบนิ RUILI AIRLINES เทีย่วบนิที่

..................(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)    

16.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงรุง้ (สบิสองปนันา)ตามเวลาทอ้งถิน่ หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร มมีัคคเุทศกท์อ้งถิน่และรถปรับอากาศรอรับทา่น  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่11) 

จากนัน้นําท่านชมแสงส ีณเมอืงใหมเ่กา้จอม12เชยีงซึง่เจา้ของโครงการแจง้ไวว้า่ “เป็นอัญ

มณีแห่งสามเหลีย่มทองคําใหญ่แหล่งรวม1แมน้ํ่า2ประต9ู เจดยี(์จอม) และ 12 หมู่บา้น (เจยีง) 

ผสมผสานวฒันธรรมดัง้เดมิของไทลือ้และประเทศไทยกับวถิสีมัยใหมเ่ป็นเมอืงแหง่การท่องเทีย่ว 

เมอืงแหง่ธรุกจินานาชาตเิมอืงแหง่ชวีติไทยและไทลือ้ ณ รมิฝ่ังลั่นซา้งเจยีงหรอืแมน้ํ่าโขงบรเิวณ

ใจกลางที่ดนิผนืงาม เนื้อที่1,200 หมู่หรอืประมาณ 600 ไร่ดา้นตะวันออกของเมอืงจิง่หง หรือ

เชยีงรุ่ง เมอืงเอกแหง่เขตปกครองตนเองสบิสองปันนา กําลังกลายเป็นทีต่ัง้เจดยีใ์หมเ่อีย่มทีถู่ก

ขึน้เป็น1 ใน 9 เจดยีข์อง โครงการ 9 จอม 12 เจยีง โครงการพัฒนาที่ดนิมูลค่า 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 ทําใหนั้กท่องเทีย่วชาวจนีตา่งมณฑลตา่งหลั่งไหลกันมาเทีย่วสบิสองปันนา

เป็นจํานวนมากหลายเทา่ทวคีณู ซึง่ยิง่จะเป็นการกระตุน้และเป็นผลดทีีจ่ะเชญิชวนใหเ้ขาเหลา่นัน้ 

กระหายและอยากที่จะไปสัมผัสเมืองเชียงใหม่ตน้ตํารับของแทแ้ละดัง้เดมิมากยิง่ข ึน้ ถือว่า

เจา้ของโครงการเกา้จอม มสีว่นชว่ยใหเ้ชยีงใหมข่องไทยโดง่ดังไปท่ัวเมอืงจนี โดยไมต่อ้งเสยีคา่

โฆษณา  ในบรเิวณนี้จะมตีลาดไนทบ์าซา่ร ์ทีจ่ะรวมเอาแม่คา้แม่ขายชาวไทยลือ้มาเปิดรา้นขาย

สนิคา้นานาชนดินับพันรา้น ทัง้อาหารการกนิ ป้ิงๆย่างๆ ของใชต้่างๆ รวมทัง้มเีวทกีารแสดงโชว ์

ศลิปวัฒนธรรมไทยลือ้ และของชาต ิAEC ทัง้หมดซึง่เป็นโชว ์ที่จีนสามารถทําการแสดงได ้

เหมอืนตน้แบบของแตล่ะชาตชินดิไม่มทีีต่ ิตลาดไนทบ์าซา่รน์ี้สามารถรองรับนักท่องเทีย่วไดว้ัน

ละหลายหมืน่คน ถอืวา่เป็นศนูยร์วมนักทอ่งเทีย่วทีใ่หญท่ีส่ดุในสบิสองปันนา 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิสบิสองปันนาในตรอกซอกซอยต่างๆมีสนิคา้ใหเ้ลือกสรร

มากมายจากน ัน้พาทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั KAIRUITE  HOTEL 3 ดาว ++ หรอื IBIS 

STYLES ระดบั 4 ดาวอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้  สวนป่าดงดบิ – โชวน์กยงู – หมูบ่า้นไทลือ้ – วดัป่าเจ  – ถนนคนเดนิ 2 (รมิน า้โขง) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่12) 

นําท่านเดนิทางสู ่สวนป่าดงดบิเป็นป่าดงดบิเขตรอ้นทีอ่ยู่ใกลเ้มอืงเชยีงรุง้ทีส่ดุ ภายในสวนป่า

ดงดบิมสีภาพเป็นป่าเขตรอ้นซึง่เป็นป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยพชืพันธุน์านาชนดิชมนกยูงนับพันๆ ตัว 

ลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวดีเป็นทีช่ ืน่ชอบของผูม้าเยอืน นกยงูเป็นสัญลักษณ์ของสบิสอง

ปันนา รว่มกันถา่ยรปูนกยงูอยา่งจใุจ นําชมการแสดงของชนพืน้เมอืง รวมไปถงึการแสดงพืน้เมอืง

ของชนกลุม่นอ้ย การแสดงของเผา่ไอน ี(อกีอ้) และชมหมูบ่า้นเกา่แกข่องเผา่ไอน(ีอกีอ้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13) 

บา่ย  นําทา่นเทีย่วชม นําทา่นเยีย่มชมวถิชีวีติของคนสบิสองปันนาที ่ หมูบ่า้นไทลือ้เป็นหมูบ่า้นเกา่แก่

ของไทลือ้แหง่หนึง่อยูน่อกเมอืงของเชยีงรุง้ หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 4 ก.ม. และสามารถชม

บา้นเกา่ๆ และวดัเกา่แก ่ เลอืกซือ้ผลไม ้ ของทีร่ะลกึตา่งๆทีต่ลาดหมูบ่า้นนีไ้ด ้ และไดล้ิม้ลอง

อาหารการกนิของคนไทลือ้ เชน่ขนมจนีชามใหญ ่ และสามารถใชภ้าษาไทยหรอืภาษาไทยเหนอื

สือ่สารกับคนไทลือ้ได ้  จากนัน้นําชม วดัป่าเจ(วดัป่าเชตม์หาราชฐาน) เป็นวดัพทุธหนิยาน

(เถรวาส) ตัง้อยูท่างทศิใตข้องสวนมา่นทงิ อยูบ่นเนือ้ที ่ 3,000 ตารางเมตรในอดตีวดัแหง่นี ้ เคย

เป็นวดัทีเ่จา้ปกครองสบิสองปันนาไดใ้ชเ้ป็นทีไ่หวพ้ระและประกอบศาสนกจิ ภายในวดัมวีหิาร 

อโุบสถและกฏุซิ ึง่เป็นทีจํ่าวดัของพระสงค ์ รวมไปถงึอาคารทีเ่ป็นทีต่ัง้ของวทิยาลัยพทุธศาสนา



ของมณฑลยนูนานอกีดว้ย วดัป่าเจถอืไดว้า่เป็นศาสนสถานทีส่ําคัญอกีแหง่หนึง่ในเมอืงเชยีงรุง้ 

ในปัจจบุันมชีาวไทลือ้และนักทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้มานมัสการสิง่ศักดิส์ทิธภิายในวดัอยูไ่มข่าด

สายวดัป่าเจ (วดัป่าเชตม์หาราชฐาน) วดัแหง่นี้เป็นศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนาในเมอืงเชยีงรุง่

เลยก็วา่ได ้ เพราะเป็นวดัทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นเหมอืนวทิยาลัยสงฆใ์นเมอืงเชยีงรุง่ ดว้ยในอดตีนัน้ ชาว

เชยีงรุง่นยิมสง่ลกูชายเขา้มาบวชเรยีนตัง้แตเ่ล็กๆ โดยบวชเณรเรยีกวา่บวชลกูแกว้ และเมือ่อาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครบบวชก็จะตอ้งบวชเรยีนศกึษาพระธรรมเสยีกอ่นจงึจะไดเ้ป็นทีย่อมรับจากสงัคมซึง่ก็คง

เหมอืนกับความเชือ่ของคนไทยในอดตี แตปั่จจบุันสภาสงัคมเปลีย่นแปลงไป ลกูผูช้ายชาวเชยีง

รุง่ก็อาจใหค้วามสนใจกับการทํามาหากนิจนเรือ่งการบวชเรยีน เป็นเรือ่งทีไ่มส่ําคัญนัก ภายในวดัมี

เจดยีข์าว องคจํ์าลอง และเจดยีแ์ปดเหลีย่ม เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวไทลือ้อยา่งมาก 

นอกจากนัน้อโุบสถของวดัป่าเจศลิปะแบบไทลือ้ก็ยังสวยงามมากอกีดว้ยวดัป่าเจเป็นศนูยก์ลาง

ดา้นวฒันธรรมพทุธศาสนาของสบิสองปันนา เป็นดนิแดนแหง่ความศักดิส์ทิธิพ์ทุธศาสนาของชน

ชาตไิต วดัป่าเจยังเป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังของพทุธศาสนา นอกจากลอืชือ่ลอืนาม

ภายในประเทศ ยังมชีือ่เสยีงไปยังเอเซยีตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ย สิง่ปลกูสรา้งทีส่ําคัญของวดัป่าเจ

มวีหิารใหญส่ําหรับการไหวพ้ทุธ หอ้งศลี ตกึกฎุเิจา้อาวาสและสถาบันพทุธศาสนา 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่ 14) แลว้พาทา่นชมน า้พุดนตรกีลางลําน้ําโขง

สวยงามมาก โชวม์ทีกุวนัจันทร ์, พธุ เวลา20:30 และ วนัศกุร ์สว่นวนัเสาร ์จะม ี2รอบ เวลา20:30

และ 21:30 น. 

จากน ัน้พาทา่นชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 2(รมิน า้โขง)แลว้เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั KAIRUITE  HOTEL 3 

ดาว++ หรอื IBIS STYLES ระดบั 4 ดาวอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีห่ก สบิสองปนันา –เชยีงใหม ่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่15) จากนัน้นําท่านเดนิทางไปตลาด

เชา้สบิสองปันนา ชมวถิชีวีติชาวจนีและชาวไทลือ้สบิสองปันนา ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางสู่

สนามบนิสบิสองปันนา เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

09.40 น. (เวลาจนี)เหนิฟ้าสูเ่ชยีงใหม ่โดยสารการบนิ RUILI AIRLINESโดยเทีย่วบนิที ่DR5359 

09.40น. (เวลาไทย) คณะทา่นเดนิทางถงึเชยีงใหมโ่ดยสวสัดภิาพ 



อตัราคา่บรกิาร   

 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นๆละ        21,900   บาท 

เด็ก 2-12 ขวบพกักบัผูใ้หญ ่ 1 ทา่น      20,900 บาท 

เด็ก 2-12 ขวบพกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น เสรมิเตยีง     20,900 บาท 

เด็ก 2-12 ขวบพกักบัผูใ้หญ ่ไมเ่สรมิเตยีง     19,900 บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ           4,500 บาท 

Note : 8-9 ทา่น จา่ยคา่วซีา่เองทา่นละ 700 บาท แตถ่า้ 10 ทา่นขึน้ไปราคานีร้วมวซีา่แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื ใบชา, หยก, 

บัวหมิะ, ผลติภัณฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขม่กุ , รา้นป่ีเซยีะซึง่จําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคา

ทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้

หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงค์

จะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 200 หยวน/ทา่น/วนั 

• โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลัก 

• ณ สถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ จะมชี่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายในวันสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบังคับลกูทัวรทั์ง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะตลอดทรปิ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   

 คา่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 



 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

 คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา 

     สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติร

ตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนํา

ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่ว

มขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีส่ํารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี ้

แบตเตอรีส่ํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึน้

เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้

เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทุก

กรณ ี

4. หา้มนําแบตเตอรีส่ํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

กรณียืน่วซีา่หนา้ดา่นตอ้งเตรยีมหลกัฐานดงันี ้

1. ทําไดต้ัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไปและตอ้งยืน่กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 5 วนั และตอ้งเดนิทางไปและกลับพรอ้มกนัทัง้

คณะจะแยกกลับกอ่นหรอืหลังไมไ่ด ้ถา้มเีหตตุอ้งเดนิทางแยกจากคณะ คอืจะตอ้งเดนิทางกลับกอ่นหรอืหลัง

คณะ กรณุาแจง้ทางบรษัิทฯ เพือ่จะไดแ้ยกทําวซีา่เดีย่วใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษไป 

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

ถา่ยเอง ตอ้งถา่ยทีร่า้นเทา่น ัน้ พรอ้มขอไฟลจ์ากทางรา้น  + ถา่ยสําเนาหนังสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืใช ้

งานไดใ้หท้างบรษัิทฯ ผา่นชอ่งทางไลน ์หรอือเีมลล ์เทา่นัน้ และวนัเดนิทางตอ้งนํารปูทีถ่า่ยไปดว้ย 1 ใบ

พรอ้มหนังสอืเดนิทางฉบับจรงิ ทางบรษัิทฯจะปริน้ทว์ซีา่หนา้ดา่นใหท้่านถอืไปในวนัเดนิทางดว้ยเพือ่โชว์

ใหก้ับเจา้หนา้ทีเ่ชคอนิสนามบนิ มฉิะนัน้จะไมส่ามารถเชคอนิได ้

3. วซีา่หนา้ดา่นทําได ้3 ประเทศเทา่นัน้ คอืเฉพาะคนไทย ลาว และมาเลเซยี สว่นชาตอิืน่ตอ้งยืน่วซีา่จาก

สถานทตูเทา่นัน้ 

4. คนไทยทีเ่คยเดนิทางไปเทีย่วในกลุม่ประเทศมสุลมิ หรอืชาวมสุลมิ สามารถยืน่วซีา่หนา้ดา่นได ้แตต่อ้งไมโ่พก

ศรษีะ หรอืคลมุผา้ฮญิาบ 

5. ทา่นไมต่อ้งกรอกเอกสารอะไรทัง้ส ิน้ บรษัิทฯจะดําเนนิการใหเ้องทัง้หมด เพยีงแตส่ง่เอกสารในขอ้ 2 เทา่นัน้ 

6. บรษัิทฯจะสง่เอกสารวซีา่หนา้ดา่นใหท้า่นกอ่นการเดนิทาง 1 วนั 

 

 

 

 



กรณุากรอกขอ้มลูในการท าวซีา่จนี กรณียืน่ทีส่ถานฑตู 

ชือ่     นามสกลุ        

โทรศัพทบ์า้น     โทรศัพทม์อืถอื      

ทีอ่ยู_่____________________________________________________________________ 

บคุคลทีต่ดิตอ่ไดก้รณีฉุกเฉนิ     ความสมัพันธ ์     

เบอรโ์ทรศัพทข์องบคุคลทีต่ดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ         

สถานทีทํ่างาน /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. สําเนาทะเบยีนบา้น /สําเนาบัตรประชาชนและเบอรโ์ทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดส้ะดวก 

4. รายละเอยีดเกีย่วกับการทํางาน เชน่ ชือ่สถานทีทํ่างาน,ทีอ่ยู,่เบอรต์ดิตอ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


