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เท่ียวครบไฮไลท ์

 เมืองใหม่เกา้จอม  ถนนคนเดิน 

 สวนป่าดงดิบ โชวน์กยงู หม ู่บา้นเกา่แกอี่กอ้   
 วดัหลวงเมืองลื้อ 

 โชวพ์าราณสีตระการตา ยิง่ใหญ่อลงัการ นกัแสดง 100 กว่าชีวิต   

 ตลาดเชา้ไทลื้อ หม ู่บา้นวฒันธรรมไทลื้อ หม ู่บา้นไทยลื้อของแท ้ของจรงิและดัง้เดิม  

 หมู่บา้นกาหลัน่ป้า โชวเ์ลน่ ้าสงกรานต ์

 ชอ้ปป้ิงหา้งว่านตา๋ ( Wanda ) หา้งใหญ่ท่ีสดุในสิบสองปันนา 

 วดัป่าเจ  

 ลอ่งเรอื ชมความงามสองฝ่ังแม่น ้าโขง พรอ้มชมการแสดงพ้ืนเมือง 

 พิพิธภณัฑไ์ทลื้อ 

 น ้าพดุนตรสีวยงามกลางล าน ้าโขง 

 พิพิธภณัฑช์าสิบสองปันนา 

 

 “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 สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ในอดตีเคยดรัีบสมญานามวา่ เป็น เมอืงพาราณส ีซึง่หมายถงึดนิแดนงดงามในความฝัน เขตสบิ
สองปันนาเป็นหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของจนี ทีน่ีม่ผีนืป่าเขตรอ้นทีย่ังคงสภาพทีอ่ดุมสมบรูณ์เพยีงหนึง่
เดยีวในประเทศจนี และขนบธรรมเนยีมประเพณีของชนกลุม่นอ้ย อกีทัง้เป็นเมอืงชายแดนทีเ่ชือ่มตอ่กับพมา่และ
ลาว  

เขตปกครองตนเองสบิสองปันนา แบง่เขตการปกครองเป็น หนึง่เมอืงไดแ้ก ่ เมอืงเชยีงรุง้ หรอื จิง่หง 景洪  และ 

สองอําเภอ คอื อําเภอเมอืงหลา้ หรอื เหมิง่ลา่ 勐腊  และอําเภอ เมอืงไฮ หรอื เหมิง่ไห ่勐海 ทางการจนีจงึ

กําหนดใหส้บิสองปันนาเป็น เขตปกครองตนเองชนชาตไิต สบิสองปันนา โดยคําวา่สบิสองปันนานัน้เป็นภาษาไท
ลือ้ หมายถงึ นาสบิสองพันผนื หรอืสบิสองหัวเมอืงนัน้เอง การนับเมอืงในอดตีจะยดึพืน้ทีเ่ป็นแบบ นาหนึง่พันผนื

เทา่กับหนึง่เมอืง  

เมอืงผูเ่ออ่เมอืงทีส่วรรคย์กให ้แหลง่ชาของโลก”  

สําหรับชือ่เมอืงผูเ่ออ่:การยกระดับของชือ่เมอืงผูเ่ออ่ทีเ่ป็น “เมอืงผูเ่ออ่ทีเ่มอืงทีส่วรรคย์กใหเ้ป็นแหลง่ชาของ
โลก”นัน้ คอืการบรูณาการแบบอนิทรยี ์การครอบคมุทีเ่ป็นหนึง่เดยีวและการยกระดับโดยรวมของชือ่ทัง้หลายใน
ตัวผูเ่ออ่ ซึง่ในประโยคทีว่า่ “ผูเ่ออ่ทีส่วรรคย์กให”้ นัน้ มรีวมคําวา่ “สวรรค”์ทีแ่ปลวา่ฟ้าอยูด่ว้ย และในประโยค
ทีว่า่“แหลง่ชาของโลก”นัน้ มรีวมคําวา่ “แหลง่” ทีแ่ปลวา่ดนิอยูด่ว้ย โดยมาจากความศรัทธาของชาวเมอืงผูเ่ออ่ที่

มคีวามสามัคคปีรองดอง ทัง้ดนิฟ้ากับมนุษยม์คีวามสงบสขุ ” 

ก าหนดการเดนิทาง  ครบ                           จนัทร ์/พธุ  

 

วนัแรก  เชยีงใหม ่– เชยีงรุง้ (สบิสองปนันา) – ชอืเหมา 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิเชยีงใหม ่เคาน์เตอรข์องสายการบนิ RUILI AIRLINES เจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดนิทาง พรอ้มแจก
อาหารเทีย่งเมนูขา้วเหนยีว ไกท่อด ไสอ้ั่ว น้ําพรกิตาแดง เจา้อรอ่ยของเชยีงใหม ่ทา่นละ        

10.50 น. นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงเชยีงรุง้ (สบิสองปันนา) โดยสายการบนิ RUILI AIRLINES เทีย่วบนิที ่ 
DR 5360 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)    

13.00 น. ถงึสนามบนิสบิสองปันนา ตามเวลาทอ้งถิน่ (เวลาทีเ่ชยีงรุง้เร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชัว่โมง) หลังผา่น
พธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร มมีคัคเุทศกท์อ้งถิน่และรถปรับอากาศรอรับทา่น จากนัน้นําทา่น
ออกเดนิทางสูซ่อืเหมา หรอื เมอืงผูเ่ออ “เมอืงผูเ่ออ่เมอืงทีส่วรรคย์กใหเ้ป็น สดุยอดแหลง่ชา



 

ของโลก” ระยะทางประมาณ 130 กโิลเมตรซึง่เป็นถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์ทวิทัศน ์ธรรมชาตงิดงาม
มาก และทา่นจะไดพ้บกับวถิชีวีติชาวจนีชนบทอยา่งแทจ้รงิ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

    เมอืงผูเ่ออ่เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิเพราะใบชา มชีือ่เสยีงดังขึน้เพราะใบชา มคีวามรุง่เรอืงเพราะ
ใบชา ซึง่วฒันธรรมของใบชานัน้ ถอืเป็นความทรงจําและเครือ่งหมายของเมอืงผูเ่ออ่เลยก็วา่
ได ้เป็นจติวญิญาณของประชาชนชาวผูเ่ออ่ เป็นนามบัตรชือ่ดังใบหนึง่ทีนํ่าพาเมอืงผูเ่ออ่เดนิไปที่
เวทขีองโลกและเขา้สูเ่วทขีองโลก การกําหนดตําแหน่งของยีห่อ้เมอืงทีว่า่ “แหลง่ชาของ
โลก” นัน้ คอืการยกยอฐานะ และประโยชนข์องเมอืงผูเ่ออ่เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาวัฒนธรรมของ
ใบชาในประเทศจนีและสูท่ั่วโลก ซึง่ทัง้หมดตอ้งเป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุ เป็นยีห่อ้ดังทีส่ดุ และเป็น
วฒันธรรมทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุจากเมอืงผูเ่ออ่ มชีือ่เสยีงโดง่ดังทีม่ากทีส่ดุในประเทศหรอืแมก้ระท่ังใน
ท่ัวโลกก็วา่ได ้และเป็นทีย่อมรับจากคณะกรรมการใบชานานาชาต ิ

 นําทา่นชมไรช่าหมืน่ไร ่ซ ึง่เป็นไรช่าทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงผเูออ่ร ์เชญิทา่นน่ังรถไฟฟ้าไปยังยอด
เขาแลว้เดนิขึน้หอชมววิทีจ่ะไดช้มบรรยากาศ ทวิทัศนข์องไรช่าทีก่วา้งใหญ ่สดุลกูหลูกูตา เก็บ
ภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

 

  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหนงิเออ๋ (Ning’Er) เมอืงโบราณผเูออ่รซ์ ึง่เคยรุง่เรอืงมายาวนาน 
สมัยราชวงศถั์ง อสิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

เย็น             รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่1) 

หลังอาหาร พาทา่นกลับทีพั่กโรงแรม Pu'er Lanmeishan Business Hotel ระดับสีด่าวหรอื

เทยีบเทา่อสิสระพักผอ่นตามอัธยาศัย ยามคํา่คนืเมอืงซอืเหมา หรอืชือ่ใหมค่อืเมอืงผเูออ่ร ์

วนัทีส่อง ชอืเหมา – วดัหลวงเมอืงลือ้ –ลอ่งเรอืแมน่ า้โขง - เมอืงใหมเ่กา้จอม 12 เชยีง  

– ถนนคนเดนิ(เมอืงใหม ่9 จอม12เชยีง) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) 

หลงัอาหารน าทา่นเทีย่วชมตลาดเชา้เมอืงผูเออ่ร ์ และชมวถิกีารด ารงชวีติของชาวซอืเห
มา  แลว้นําทา่นไปชมทะเลสาบ Ximahe ซึง่มปีระวตัศิาสตรย์าวนานในสมัยโบราณ ยคุสมัยของ
สามกก๊ทีก่อง ทัพของเลา่ป่ีนําโดยทา่นขงเบง้เคยยกทัพมาทางเสน้ทางนีก็้ไดเ้ลอืกทะเลสาบแหง่
นีเ้ป็นทีส่ําหรับพักมา้และอาบน้ําใหม้า้ทีน่ีด่ว้ย ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลับเมอืงเชยีงรุง้ ใช ้

เวลาประมาณ 2         

เทีย่ง เดนิทางถงึเชยีงรุง้ นําทา่นรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี(มือ้ที ่3) 

 จากนัน้นําทา่นไปชม วดัหลวงเมอืงลือ้ สบิสองปันนา ซึง่บรษัิทพัฒนาการทอ่งเทีย่วหยวนหา้ว 
จํากัด สบิสองปันนา ยนูนาน ไดทุ้ม่เงนิลงทนุเองถงึ 350 ลา้นหยวน เพือ่สรา้งวดันกิายหนิยาน
หรอืเถรวาท และพระพทุธรปูขนาดใหญท่ีส่ดุในแถบนี ้มาตัง้แตปี่ 2548 สบืเนือ่งจากตระหนักดวีา่
ศาสนาพทุธนกิายเถรวาทมปีระวตัอิันยาวนานในสบิสองปันนาพอๆ กับในแถบเอเชยีอาคเนย ์ เชน่
ไทย ลาว กัมพชูา พมา่สถานทีแ่หง่นีน้อกจากจะเป็นทีแ่สดงวฒันธรรมทางดา้นศาสนาและ



 

วฒันธรรมพืน้เมอืงทีต่กทอดมาชา้นานแลว้ ยังจะเป็นทีต่ัง้ของวทิยาลัยศาสนาพทุธสบิสองปันนา
เพือ่ใชเ้ป็นทีศ่กึษาวจัิยศาสนาพทุธนกิายเถรวาทและทา้ยสดุจะเป็นศนูยก์ลางแลกเปลีย่น
วฒันธรรมศาสนาพทุธนกิายเถรวาทอกีทัง้ยังเป็นสถานทีช่าวไต หรอื ไทลือ้ในแถบเอเชยีอาคเนย์
ไดส้บืคน้เรือ่งราวบรรพบรุษุของตัวเองได ้ 

จากนัน้ นําทา่นลอ่งเรอืชมความงามของสองฝ่ังแมน้ํ่าโขงของเมอืงสบิสองปันนา 

    เย็น            รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่4) 

หลงัจากน ัน้น าท่านชมแสงส ีณ เมอืงใหมเ่กา้จอม12เชยีง ซึง่เจา้ของโครงการแจง้ไวว้่า 
“เป็นอัญมณีแหง่สามเหลีย่มทองคําใหญแ่หลง่รวม1แมน้ํ่า2ประต9ู เจดยี(์จอม) และ 12 หมูบ่า้น  

 
 
(เจยีง) ผสมผสานวัฒนธรรมดัง้เดมิของไทลือ้และประเทศไทยกับวถิสีมัยใหมเ่ป็นเมอืงแหง่การ
ทอ่งเทีย่ว เมอืงแหง่ธรุกจินานาชาตเิมอืงแหง่ชวีติไทยและไทลือ้ ณ รมิฝ่ังลั่นซา้งเจยีงหรอืแมน้ํ่า
โขงบรเิวณใจกลางทีด่นิผนืงาม เนื้อที1่,200 หมูห่รอืประมาณ 600 ไร่ดา้นตะวันออกของเมอืงจิง่
หง หรือเชยีงรุ่ง เมอืงเอกแห่งเขตปกครองตนเองสบิสองปันนา กําลังกลายเป็นทีต่ัง้เจดยีใ์หม่
เอี่ยมที่ถูกขึน้เป็น1 ใน 9 เจดีย์ของ โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดนิมูลค่า 
200,000 ลา้นหยวน หรอื ราว 940,000 ลา้นบาทของ Haicheng Group ซึง่ตัง้ใจสรา้งใหเ้ป็น
เมอืงเชยีงใหมผ่สมผสานกับเมอืงไทยลือ้แตโ่บราณ หรอืจะเรยีกวา่ เชยีงใหม ่สาขา 2 ก็คงไมผ่ดิ
นัก มชีือ่ “โครงการ 9 จอม 12 เจยีง” หรอืภาษาไทลือ้เรยีกวา่ “เกา้ทา่สบิสองปนันา” หรอื 
” (Nine Tower & Twelve Walled) เป็นโครงการ ความร่วมมอืทางการคา้และวัฒนธรรม
ไทยภาคเหนือ กับเมอืงสบิสองปันนา มณฑลยูนนาน ภายใตค้วามร่วมมอืระหวา่งจนี-ไทย ตาม
ยทุธศาสตร ์GMS  ซึง่โครงการนีจ้ะมกีารประดับประดา ตกแตง่ในบรรยากาศพืน้เมอืงไทยลือ้และ
ศลิปเมอืงเชยีงใหม ่ทําใหนั้กท่องเทีย่วชาวจนีตา่งมณฑลตา่งหลั่งไหลกันมาเทีย่วสบิสองปันนา
เป็นจํานวนมากหลายเทา่ทวคีณู ซึง่ยิง่จะเป็นการกระตุน้และเป็นผลดทีีจ่ะเชญิชวนใหเ้ขาเหลา่นัน้ 
กระหายและอยากที่จะไปสัมผัสเมืองเชยีงใหม่ตน้ตํารับของแทแ้ละดัง้เดมิมากยิง่ข ึน้ ถือว่า
เจา้ของโครงการเกา้จอม มสีว่นชว่ยใหเ้ชยีงใหมข่องไทยโดง่ดังไปท่ัวเมอืงจนี โดยไมต่อ้งเสยีคา่
โฆษณา  ในบรเิวณนี้จะมตีลาดไนทบ์าซา่ร ์ทีจ่ะรวมเอาแมค่า้แม่ขายชาวไทยลือ้มาเปิดรา้นขาย
สนิคา้นานาชนดินับพันรา้น ทัง้อาหารการกนิ ป้ิงๆย่างๆ ของใชต้่างๆ รวมทัง้มเีวทกีารแสดงโชว ์
ศลิปวัฒนธรรมไทยลือ้ และของชาต ิAEC ทัง้หมดซึง่เป็นโชว ์ที่จีนสามารถทําการแสดงได ้
เหมอืนตน้แบบของแตล่ะชาตชินดิไม่มทีีต่ ิตลาดไนทบ์าซา่รน์ี้สามารถรองรับนักท่องเทีย่วไดว้ัน
ละหลายหมืน่คน ถอืวา่เป็นศนูยร์วมนักทอ่งเทีย่วทีใ่หญท่ีส่ดุในสบิสองปันนา 
อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิสบิสองปันนา ในตรอกซอกซอยต่างๆมสีนิคา้ใหเ้ลอืกสรร
มากมาย  จากน ัน้พาทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั จากน ัน้พาทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั KAIRUITE  
HOTEL 3 ดาว ++ หรอื IBIS STYLES ระดบั 4 ดาวอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 



 

วนัทีส่าม  สวนป่าดงดบิ –โชวน์กยงู -หมูบ่า้นกาหล ัน่ป้า– หมูบ่า้นไทลือ้ – โชว์
พาราณส ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนป่าดงดบิ เป็นป่าดงดบิเขตรอ้นทีอ่ยูใ่กลเ้มอืงเชยีงรุง้ทีส่ดุ ภายในสวนป่า
ดงดบิมสีภาพเป็นป่าเขตรอ้น ซึง่เป็นป่าทีอ่ดุมสมบูรณ์ดว้ยพชืพันธุน์านาชนดิ ชมนกยูงนับพันๆ 
ตัว ลงมาจากภเูขาโดยการเป่านกหวดีเป็นทีช่ ืน่ชอบของผูม้าเยอืน นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสบิ
สองปันนา ร่วมกันถ่ายรูปนกยูงอย่างจุใจ นําชมการแสดงของชนพื้นเมอืง รวมไปถงึการแสดง
พืน้เมอืงของชนกลุม่นอ้ย การแสดงของเผา่ไอน ี(อกีอ้) และชมหมูบ่า้นเกา่แกข่องเผา่ไอน(ีอกีอ้) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่6) 

 

 

 

 

 

 

บา่ย   เดนิทางสูเ่มอืงฮําหรอื กาหล ัน่ป้า นําทา่นชมหมูบ่า้นกาหลั่นป้า ซึง่เป็นชมุชนไทลือ้ทีใ่หญแ่หง่
หนึง่ของสบิสองปันนา หา่งจากเชยีงรุง่ประมาณ 27 กโิลเมตร หมูบ่า้นกั่นหลั่นป้าเป็นหมูบ่า้นไท
ลือ้ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณรมิแมน้ํ่าโขง  

เป็นชมุชนของชาวไทลือ้ทีม่ขีนาดใหญบ่นเนือ้ที ่ราว ๆ 50 ตารางกโิลเมตร พืน้ทีบ่รเิวณนีเ้มือ่
มองจากเบือ่งสงูจะมรีปูรา่งลักษณะคลา้ย ๆ มะขามป้อม ชาวบา้นจงึเรยีกทีน่ีว่า่ กั่นหลั่นป้า โดย
คําวา่ กั่นหลั่น นัน้หมายถงึมะขามป้อม สว่นคําวา่ป้า นัน้หมายถงึ พืน้ทีร่าบโดยเลา่กันวา่
พระพทุธเจา้เคยเสด็จมาถงึบรเิวณ ณ ทีแ่หง่นี ้ชาวบา้นไดนํ้าผา้แพรมาปบูนพืน้เพือ่ใหพ้ระองคไ์ด ้
เดนิผา่น เมือ่พระองคเ์ดนิผา่นไปแลว้ชาวบา้นก็ไดม้ว้นหอ่ผา้แพรเก็บไว ้จนภายหลังคนไทลือ้ได ้
เรยีกทีน่ีว่า่ เมอืงหาน คําวา่หาน ในคําไทลือ้นัน้หมายถงึการมว้นหอ่ผา้ภายในหมูบ่า้นมบีา้นยกพืน้
ของชาวไทลือ้ ผูม้าเยอืนสามารถสมัผัสวถิชีวีติและประเพณีของชาวไทลือ้ได ้หรอืลองชมิอาหาร 

ป้ิงยา่งทีเ่ป็นอาหารพืน้เมอืงหลักภายในหมูบ่า้นแหง่นี ้ เป็นหมูบ่า้นทีแ่สดงถงึวฒันธรรมชาวไท
ลือ้อยา่งแทจ้รงิตัง้แตว่ฒันธรรมการกนิ การอยู ่การแตง่ตัว ภาษาพดู ภาษาเขยีน การปลกูสรา้ง
บา้นเรอืน จะเป็นตน้แบบทีท่างรัฐบาลอนุรักษณ์ไวส้ําหรับชาวไทลือ้โดยเฉพาะ  

 

ทา่นจะไดช้มการแสดง จากสาวๆไทยลือ้หลายสบิชวีติ โชวร์ะบําพืน้เมอืงพรอ้มประเพณีเลน่น้ํา
สงกรานต ์เหมอืนของไทยเรา แสดงวา่ตน้กําเนดิน่าจะมาจากทีเ่ดยีวกัน มรีา้นคา้มากมายใหท้า่น
ไดช้อ้ปป้ิงอาหารพืน้เมอืงของไทลือ้ นําทา่นเยีย่มชมวถิชีวีติของคนสบิสองปันนาที ่  หมูบ่า้นไท
ลือ้  ชือ่หมูบ่า้นหัวนา เป็นหมูบ่า้นเกา่แกข่องไทลือ้แหง่หนึง่อยูน่อกเมอืงของเชยีงรุง้ หา่งจากตัว
เมอืงประมาณ 4 ก.ม. และสามารถชมบา้นเกา่ๆ และวดัเกา่แก ่เลอืกซือ้ผลไม ้ของทีร่ะลกึตา่งๆ ที่
ตลาดหมูบ่า้นนีไ้ด ้และไดล้ิม้ลองอาหารการกนิของคนไทลือ้ เชน่ ขนมจนีชามใหญ ่และสามารถ
ใชภ้าษาไทยหรอืภาษาไทยเหนอืสือ่สารกับคนไทลือ้ได ้  



 

นําทา่นไปลอ่งเรอืชมความงามของสองฝั่งแมน่ า้โขงเมอืงสบิสองปันนา พรอ้มชมการแสดง
พืน้เมอืง ใชเ้วลาลอ่เรอืประมาณ 1.30 ชม.    

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มือ้ที ่7) 

จากนัน้นําท่านไปชม   โชวพ์าราณส ี เป็น ชดุการแสดงทีด่ทีีส่ดุชดุหนึง่ของจนี มกีารแสดงชดุ
ตา่ง ๆ กวา่สบิชดุ โดยการแสดงในแตล่ะชดุนัน้ม ีการจัดฉากการแสดงอยา่งพถิพีถัิน การใชร้ะบบ
แสง ส ีเสยีงประกอบการแสดงไดย้อดเยีย่มและ อลังการ การคัดสรรทีมนักแสดงที่มรีูปร่าง
หนา้ตาที¬่ใกลเ้คยีงกันทัง้ สว่นสงู ความสวยงามของ ใบหนา้ ท่วงท่าและลลีาการเตน้รําทีอ่อ่น
ชอ้ยชวนมอง การแสดงชดุตา่งๆ เป็นการจําลองภาพวธิชีวีติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
ตํานาน เรือ่งราวของชนกลุม่นอ้ยในสบิสองปันนา 
จากน ัน้พาทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั KAIRUITE  HOTEL 3 ดาว ++ หรอื IBIS STYLES 
ระดบั 4 ดาวอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ตลาดเชา้ - วดัป่าเจ - พพิธิภณัฑช์นชาตไิทลือ้ - ชอ้ปป้ิง Wanda 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) หลังจากนัน้นําท่านไปเทีย่วชมตลาด
เชา้สบิสองปันนา อสิระตามอัธยาศัย 

นําทา่นเทีย่วชมวดัป่าเจ(วดัป่าเชตม์หาราชฐาน) 西双版纳总佛寺  เป็นวดัพทุธหนิยาน(เถร

วาส) ตัง้อยูท่างทศิใตข้องสวนมา่นทงิ อยูบ่นเนือ้ที ่3,000 ตารางเมตรในอดตีวดัแหง่นี้เคยเป็นวดั
ทีเ่จา้ปกครองสบิสองปันนาไดใ้ชเ้ป็นทีไ่หวพ้ระและประกอบศาสนกจิ ภายในวดัมวีหิารอโุบสถ
และกฏุซิ ึง่เป็นทีจํ่าวดัของพระสงค ์รวมไปถงึอาคารทีเ่ป็นทีต่ัง้ของวทิยาลัยพทุธศาสนาของ
มณฑลยนูนานอกีดว้ย วดัป่าเจถอืไดว้า่เป็นศาสนสถานทีส่ําคัญอกีแหง่หนึง่ในเมอืงเชยีงรุง้ใน 

ปัจจบุันมชีาวไทลือ้และนักทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้มานมัสการสิง่ศักดิส์ทิธภิายในวดัอยูไ่มข่าดสาย
วดัป่าเจ (วดัป่าเชตม์หาราชฐาน) วดัแหง่นีเ้ป็นศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนาในเมอืงเชยีงรุง่เลย
ก็ วา่ไดเ้พราะเป็นวดัทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นเหมอืนวทิยาลยัสงฆใ์นเมอืงเชยีงรุง่ ดว้ยในอดตีนัน้ ชาว
เชยีงรุง่นยิมสง่ลกูชายเขา้มาบวชเรยีนตัง้แตเ่ล็กๆ โดยบวชเณรเรยีกวา่บวชลกูแกว้ และเมือ่อายุ
ครบบวชก็จะตอ้งบวชเรยีนศกึษาพระธรรมเสยีกอ่นจงึจะไดเ้ป็นทีย่อม รับจากสงัคม ซึง่ก็คง
เหมอืนกับความเชือ่ของคนไทยในอดตี แตปั่จจบุันสภาสงัคมเปลีย่นแปลงไป ลกูผูช้ายชาวเชยีง
รุง่ก็อาจใหค้วามสนใจกับการทํามาหากนิจนเรือ่งการบวชเรยีน เป็นเรือ่งทีไ่มส่ําคัญนัก ภายในวดั
มเีจดยีข์าว องคจํ์าลอง และเจดยีแ์ปดเหลีย่ม เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวไทลือ้อยา่งมาก 
นอกจากนัน้อโุบสถของวดัป่าเจศลิปะแบบไทลือ้ก็ยังสวยงามมากอกีดว้ย วัดป่าเจเป็นศนูยก์ลาง
ดา้นวฒันธรรมพทุธศาสนาของสบิสองปันนา เป็นดนิแดนแหง่ความศักดิส์ทิธิพ์ทุธศาสนาของชน
ชาตไิต วดัป่าเจยังเป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังของพทุธศาสนา นอกจากลอืชือ่ลอืนาม
ภายในประเทศ ยังมชีือ่เสยีงไปยังเอเซยีตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ย สิง่ปลกูสรา้งทีส่ําคัญของวดัป่าเจ
มวีหิารใหญส่ําหรับการไหวพ้ทุธ หอ้งศลี ตกึกฎุเิจา้อาวาสและสถาบันพทุธศาสนา  แลว้ชม



 

พพิธิภณัฑช์าสบิสองปนันา เริม่ตัง้แตป่ระวตัคิวามเป็นมาของการดืม่ชา หลายพันปีทีผ่า่นมา 
พรอ้มชมิและเลอืกซือ้ชาฝากคนทางบา้น 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่9) 

บา่ย จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์ชนชาตสิบิสองปนันา รัฐบาลยนูนานมกีารลงทุน
155 ลา้นหยวนซึง่สรา้งขึน้ในสถาบันคุม้ครองสบิสองปันนาจากรอบนอกของเมอืงเชยีงรุง้พืน้ที ่
100,000 ตารางเมตร พพิธิภัณฑ ์นี้รวมทัง้หมดสามชัน้ ชัน้ 1 เป็นหอ้งทีแ่สดงประวัตศิาสตรส์บิ
สองปันนา ชัน้ 2 เป็นหอ้งแสดงวัฒนธรรมชนชาตติ่างๆของสบิสองปันนา ชัน้ 3 เป็นหอ้งแสดง
ความงามทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของป่าดบิชืน้  สัตวแ์ละพชืตา่งๆนาๆในสบิสองปันนา พพิธิภัณฑน์ี้เป็น 
สถานทีท่อ่งเทีย่ว ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของสบิสองปันนาทีด่ทีีส่ดุ  
หลงัจากน ัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้ Wanda ซึง่เป็นหา้งทีใ่หญท่ีส่ดุในสบิสอง
ปนันา   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) แลว้พาทา่นชมน้ําพดุนตรกีลางลําน้ําโขง 
สวยงามมาก โชวม์ทีกุวนั จันทร ์, พธุ เวลา20:30 และ วนัศกุร ์สว่นวนัเสาร ์จะมี2่รอบ เวลา 
20:30 และ 21:30 น.จากนัน้พาทา่น ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 2(รมิน้ําโขง) แลว้เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก   
จากน ัน้พาทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั KAIRUITE  HOTEL 3 ดาว++หรอื IBIS STYLES 
ระดบั 4 ดาวอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  

วนัทีห่า้ สบิสองปนันา -เชยีงใหม ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่11) จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่

สนามบนิสบิสองปันนา เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

09.40 น.    (เวลาจนี) เหนิฟ้าสูเ่ชยีงใหม ่โดยสารการบนิ RUILI AIRLINES โดยเทีย่วบนิที ่DR5359 
09.40 น.     (เวลาไทย) คณะทา่นเดนิทางถงึเชยีงใหม ่โดยสวสัดภิาพ........พรอ้มความประทับใจ 

 

 “ซือ่สตัย ์ จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คอืงานของเรา” 

 

อตัราคา่บรกิาร (ไมม่รีาคาเด็ก) 

ผูใ้หญ ่2-3 ทา่นๆละ         14,900  บาท 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ           3,000  บาท 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหต ุ        

1. ในโปรแกรมทัวรม์ลีงรา้นชอ้ปป้ิงรวมทัง้หมด  -                    ไดแ้ก ่รา้นสมนุไพรไทลือ้ หยก ชา ตมีดี

ไทยลือ้ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลงราคาน้ํามัน 

สภาพทางการเมอืง ภัยทางธรรมชาต ิแตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นสําคัญ 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชยีงใหม ่- เชยีงรุง้ -  เชยีงใหม ่หรอื

จะเป็น เชยีงราย – เชยีงรุง้ – เชยีงราย ก็ได ้/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

 คา่ทีพั่กโรงแรม หอ้งละ 2 ทา่น ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่หนา้ดา่น เขา้ประเทศจนี 4 วนัทําการ (Passport Thai) ทา่นละ 700 บ    

 คา่รถรับ – สง่ และนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบไุว ้

 คา่อาหาร ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่บรกิารนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนวงเงนิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตแุตล่ะครัง้  

100,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ไมคุ่ม้ครองชวีติและคา่รักษาจากโรคประจําตัว 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมทําหนังสอืเดนิทาง  (PASSPORT) 

 คา่ทปิไกดแ์ละพนักงานขบัรถตลอดเสน้ทางทา่นละ 600 บาทตลอดทรปิ   

 ภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่ซกั อบ รดี, คา่โทรศัพท ์

 

การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

 สํารองทีน่ั่ง ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นเดนิทาง พรอ้มชําระมัดจําทา่นละ 5,000 บาท 

 สว่นทีเ่หลอืชําระทัง้หมด 30 วนัทําการกอ่นออกเดนิทาง 

การแจง้ยกเลกิ 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 20 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 5,000 บาท 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 50% ของราคาทัวรทั์ง้หมด 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 10 วนักอ่นออกเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจํุาเป็น เนือ่งจากการ

ยกเลกิของเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของเทีย่วบนิ สภาพอากาศ การจราจร การเมอืง หรอืดว้ยสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ และความปลอดภัยของทา่นเป็นสําคัญ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้เนือ่งจากเหตกุารณ์ดังกลา่วบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศหรอืหา้ม

เขา้ประเทศในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธมใิหผ้า่นขัน้ตอนพธิกีารตรวจคนเขา้-ออกนอกเมอืง จากเจา้หนา้ทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ อันเนือ่งมาจากผูเ้ดนิทางมสี ิง่ผดิกฎหมายเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความ

ประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลอืน่ใดก็ตามทีท่างเจา้หนา้ทีไ่ดพ้จิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 

กรณียืน่วซีา่หนา้ดา่นตอ้งเตรยีมหลกัฐานดงันี ้

1. ทําไดต้ัง้แต ่            และตอ้งยืน่กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย       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   

                              ทางบรษัิทฯจะปริน้ทว์ซีา่หนา้ดา่นใหท้า่นถอืไปในวนัเดนิทางดว้ยเพือ่โชว์

ใหก้ับเจา้หนา้ทีเ่ชคอนิสนามบนิ มฉิะนัน้จะไมส่ามารถเชคอนิได ้

3. วซีา่หนา้ดา่นทําได ้3 ประเทศเทา่นัน้ คอืเฉพาะคนไทย ลาว และมาเลเซยี สว่นชาตอิืน่ตอ้งยืน่วซีา่จาก

สถานทตูเทา่นัน้ 

4. คนไทยทีเ่คยเดนิทางไปเทีย่วในกลุม่ประเทศมสุลมิ หรอืชาวมสุลมิ สามารถยืน่วซีา่หนา้ดา่นได ้แตต่อ้งไม่

โพกศรษีะ หรอืคลมุผา้ฮญิาบ 

5. ทา่นไมต่อ้งกรอกเอกสารอะไรทัง้ส ิน้ บรษัิทฯจะดําเนนิการใหเ้องทัง้หมด เพยีงแตส่ง่เอกสารในขอ้            

6. บรษัิทฯจะสง่เอกสารวซีา่หนา้ดา่นใหท้า่นกอ่นการเดนิทาง       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


