
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมล่งรา้นชอ้ป เทีย่วเต็มอิม่ 

ซรียี ์เชยีงใหม ่- 12 ปนันา 

เดอืน วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญไ่มม่รีาคาเด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

พ.ค.-62 

10-12 8,188.- 2,500.- 

17-19 8,188.- 2,500.- 

27-29 8,188.- 2,500.- 

31พ.ค.-2 ม.ิย. 8,188.- 2,500.- 

ม.ิย.-62 

7-9 8,188.- 2,500.- 

14-16 8,188.- 2,500.- 

21-23 8,188.- 2,500.- 

28-30 8,188.- 2,500.- 

ก.ค.-62 

5-7 8,188.- 2,500.- 

12-14 8,188.- 2,500.- 

19-21 8,188.- 2,500.- 

26-28 8,188.- 2,500.- 

 



 

 

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

– โชวน์กยงู – ถนนคนเดนิ เมอืงใหมเ่กา้จอม 12 เชยีง- ตลาดน า้                  (-/L/D) 

 
07.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิเชยีงใหม ่เคาน์เตอรข์องสายการบนิ RUILI AIRLINES เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็สมัภาระกอ่นเดนิทาง  

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

DR 5024 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)    

11.50 น. ถงึสนามบนิสบิสองปันนา ตามเวลาทอ้งถิน่ (เวลาทีเ่ชยีงรุง้เร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชัว่โมง) หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร มมีัคคเุทศกท์อ้งถิน่และรถปรับอากาศรอรับทา่น น าทา่นไปรบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่

1) บะหมีข่า้มสะพานหรอืบะหมีจ่อหงวน ในอดตี คนจนีทีม่คีวามรูก้็นยิมไปสอบจอหงวน การไปสอบจะตอ้งทอ่ง

ต าราเยอะแยะ ขนาดตอ้งบรรทกุเป็นเกวยีน ๆ เมือ่เป็นเชน่นี้ คนทีจ่ะทอ่งต าราก็ไปหาท าเลทีส่งบเงยีบ เชน่ศาลา

กลางเกาะของเมอืงเหมงิจือ้ ตอนหนา้หนาว ภรรยาของผูส้อบจอหงวนคนหนึง่คดิวา่ การสง่อาหารไปยงัทะเลสาบ

ในยามอากาศหนาว เมือ่ส ารับขา้วไปถงึกเ็ย็นไดง้่าย ท าอยา่งไรอาหารจงึจะยังอุน่อยู ่ในทีส่ดุกไ็ดค้ดิตน้ต ารับของ

ขนมจนีขา้มสะพานขึน้ ก็คอืเอาไกเ่ป็ดมาท าเป็นซปุ แลว้เอาน ้ามันไกร่าดบนผวิหนา้ซปุ เพือ่รักษาความรอ้นไว ้

สว่นของทีจ่ะไปกนิพรอ้มกัน นอกจากขนมจนีแลว้ กม็แีผ่นปลาสด เนื้อสตัว ์และผักตา่ง ๆ แผ่นเตา้หู ้เวลาจะ

รับประทานก็เอาจุ่มลงไปในน ้าซปุ เหมอืนกนิสกุี ้แลว้เอาขนมจนีเทลงไป มนัก็สกุไปในตัว แลว้จงึเอามาทาน 

เนื่องจากตอ้งน าส ารับขา้วไปใหส้ามรัีบประทานทีเ่กาะ โดยตอ้งขา้มสะพาน จงึเรยีกวา่ ขนมจนีขา้มสะพานหรอื

บะหมีจ่อหงวน นี่คอืทีม่าน่ันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่สวนป่าดงดบิ เป็นป่าดงดบิเขตรอ้นทีอ่ยูใ่กลเ้มอืงเชยีงรุง้ทีส่ดุ  

ภายในสวนป่าดงดบิมสีภาพเป็นป่าเขตรอ้น ซึง่เป็นป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยพชืพันธุน์านาชนดิ ชมนกยงูนับพันๆ ตัว 

ลงมาจากภเูขาโดยการเป่านกหวดีเป็นทีช่ ืน่ชอบของผูม้าเยอืน นกยงูเป็นสญัลักษณ์ของสบิสองปันนา รว่มกัน

ถา่ยรปูนกยงูอยา่งจุใจ น าชมการแสดงของชนพืน้เมอืง รวมไปถงึการแสดงพืน้เมอืงของชนกลุม่นอ้ย การแสดง

ของเผ่าไอนี (อกีอ้) และชมหมูบ่า้นเกา่แกข่อง 

เผ่าไอนี(อกีอ้) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 

จากนัน้น าทา่นชมแสงส ีณ เมอืงใหมเ่กา้จอม12เชยีง ซึง่เจา้ของโครงการแจง้ไวว้า่ “เป็นอัญมณแีหง่

สามเหลีย่มทองค าใหญแ่หลง่รวม1แมน่ ้า2ประต9ู เจดยี(์จอม) และ 12 หมูบ่า้น (เจยีง) ผสมผสานวัฒนธรรม

ดัง้เดมิของไทลือ้และประเทศไทยกับวถิสีมัยใหมเ่ป็นเมอืงแหง่การทอ่งเทีย่ว เมอืงแหง่ธรุกจินานาชาตเิมอืงแหง่

ชวีติไทยและไทลือ้ ณ รมิฝ่ังลัน่ซา้งเจยีงหรอืแมน่ ้าโขงบรเิวณใจกลางทีด่นิผนืงาม เนือ้ที1่,200 หมูห่รอืประมาณ 

600 ไรด่า้นตะวันออกของเมอืงจิง่หง หรอืเชยีงรุง่ เมอืงเอกแหง่เขตปกครองตนเองสบิสองปันนา ก าลังกลายเป็น

ทีต่ัง้เจดยีใ์หมเ่อีย่มทีถ่กูขึน้เป็น1 ใน 9 เจดยีข์อง โครงการ 9 จอม 12 เจยีง โครงการพัฒนาทีด่นิมลูคา่ 200,000 

ลา้นหยวน หรอื ราว 940,000 ลา้นบาทของ Haicheng Group ซึง่ตัง้ใจสรา้งใหเ้ป็นเมอืงเชยีงใหมผ่สมผสานกับ

เมอืงไทยลือ้แตโ่บราณ หรอืจะเรยีกวา่ เชยีงใหม ่สาขา 2 ก็คงไมผ่ดินัก มชีือ่ “โครงการ 9 จอม 12 

เจยีง” หรอืภาษาไทลือ้เรยีกวา่ “เกา้ทา่สบิสองปันนา” หรอื ” (Nine Tower & Twelve Walled) เป็น

โครงการ ความรว่มมอืทางการคา้และวัฒนธรรมไทยภาคเหนอื กบัเมอืงสบิสองปันนา มณฑลยนูนาน ภายใต ้

ความรว่มมอืระหวา่งจนี-ไทย ตามยทุธศาสตร ์GMS  ซึง่โครงการนี้จะมกีารประดับประดา ตกแตง่ในบรรยากาศ

พืน้เมอืงไทยลือ้และศลิปเมอืงเชยีงใหม ่ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วชาวจนีตา่งมณฑลตา่งหลัง่ไหลกนัมาเทีย่วสบิสองปัน

นาเป็นจ านวนมากหลายเทา่ทวคีณู ซึง่ยิง่จะเป็นการกระตุน้และเป็นผลดทีีจ่ะเชญิชวนใหเ้ขาเหลา่นัน้  

กระหายและอยากทีจ่ะไปสมัผัสเมอืงเชยีงใหมต่น้ต ารับของแทแ้ละดัง้เดมิมากยิง่ข ึน้ ถอืวา่เจา้ของโครงการเกา้

จอม มสีว่นชว่ยใหเ้ชยีงใหมข่องไทยโดง่ดงัไปทั่วเมอืงจนี โดยไมต่อ้งเสยีคา่ 

โฆษณา  ในบรเิวณนี้จะมตีลาดไนทบ์าซา่ร ์ทีจ่ะรวมเอาแมค่า้แมข่ายชาวไทยลือ้มาเปิดรา้นขายสนิคา้นานาชนดิ

นับพันรา้น ทัง้อาหารการกนิ ป้ิงๆยา่งๆ ของใชต้า่งๆ รวมทัง้มเีวทกีารแสดงโชว ์ศลิปวัฒนธรรมไทยลือ้ และของ

ชาต ิAEC ทัง้หมดซึง่เป็นโชว ์ทีจ่นีสามารถท าการแสดงไดเ้หมอืนตน้แบบของแตล่ะชาตชินดิไมม่ทีีต่ ิ

นอกจากนัน้จนียังไดจ้ าลองตลาดน ้าจากเมอืงไทยมาไวท้ีน่ี่ เป็นตลาดน า้เกา้จอม ซึง่ท าไดเ้หมอืนมาก ทา่นลอง

ไปพสินูจด์อูยูฝ่ั่งรมิแมน่ ้าโขง บรเิวณเดยีวกบัถนนคนเดนิเกา้จอม ตลาดไนทบ์าซา่รน์ี้สามารถรองรับนักทอ่งเทีย่ว

ไดวั้นละหลายหมืน่คน ถอืวา่เป็นศนูยร์วมนักทอ่งเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุในสบิสองปันนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิสบิสองปันนา ในตรอกซอกซอยตา่งๆมสีนิคา้ใหเ้ลอืกสรรมากมาย  

จากน ัน้พาทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั นอน Joy More Resort 5 ดาว หรอื IBIS 12 ปันนาระดบั 4 ดาว 

อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ตลาดเชา้ไทลือ้ - หมูบ่า้นไทลือ้ – พพิธิภณัฑช์นชาตไิทลือ้ – วดัป่าเจ –สวนสนุก 

Wanda  ถนนนเดนิ 2 (รมิน า้โขง)                                        (B/L/D) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปตลาดเชา้สบิสองปันนา 

ชมวถิชีวีติชาวจนีและชาวไทลือ้สบิสองปันนา  น าทา่นเยีย่มชมวถิชีวีติของคนสบิสองปันนาที ่ หมูบ่า้นไทลือ้  เป็น

หมูบ่า้นเกา่แกข่องไทลือ้แหง่หนึง่อยูน่อกเมอืงของเชยีงรุง้ หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 4 ก.ม. และสามารถชมบา้น

เกา่ๆ และวัดเกา่แก ่เลอืกซือ้ผลไม ้ของทีร่ะลกึตา่งๆ ทีต่ลาดหมูบ่า้นนี้ได ้และไดล้ิม้ลองอาหารการกนิของคนไท

ลือ้ เชน่ ขนมจนีชามใหญ ่และสามารถใชภ้าษาไทยหรอืภาษาไทยเหนือสือ่สารกับคนไทลือ้ได ้      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรช์นชาตใินสบิสองปันนา รัฐบาลยนูนานมกีารลงทนุรวม 155 ลา้น

หยวน ซึง่สรา้งขึน้ในสถาบันคุม้ครองสบิสองปันนาจากรอบนอกของเมอืงเชยีงรุง้พืน้ที ่100,000 ตารางเมตร 

พพิธิภัณฑ ์นี้รวมทัง้หมดสามชัน้ ชัน้1เป็นหอ้งทีแ่สดงประวัตศิาสตรส์บิสองปันนา ชัน้ 2 เป็นหอ้งแสดงวัฒนธรรม

ชนชาตติา่งๆของสบิสองปันนา ชัน้3เป็นหอ้งแสดงความงามทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของป่าดบิชืน้  สตัวแ์ละพชืตา่งๆนาๆ

ในสบิสองปันนา พพิธิภัณฑน์ี้เป็น สถานทีท่อ่งเทีย่ว ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของสบิสองปันนาทีด่ี

ทีส่ดุ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4 ) 

บา่ย  น าทา่นเทีย่วชม วดัป่าเจ(วดัป่าเชตม์หาราชฐาน) 西双版纳总佛寺  เป็นวัดพทุธหนิยาน(เถรวาส) ตัง้อยูท่าง

ทศิใตข้องสวนมา่นทงิ อยูบ่นเนื้อที ่3,000 ตารางเมตรในอดตีวัดแหง่นี้ เคยเป็นวัดทีเ่จา้ปกครองสบิสองปันนาได ้

ใชเ้ป็นทีไ่หวพ้ระและประกอบศาสนกจิ ภายในวัดมวีหิาร อโุบสถและกฏุซิ ึง่เป็นทีจ่ าวัดของพระสงค ์รวมไปถงึ

อาคารทีเ่ป็นทีต่ัง้ของวทิยาลัยพทุธศาสนาของมณฑลยูนนานอกีดว้ย วัดป่าเจถอืไดว้า่เป็นศาสนสถานทีส่ าคัญอกี

แหง่หนึง่ในเมอืงเชยีงรุง้ ในปัจจุบนัมชีาวไทลือ้และนักทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้มานมัสการสิง่ศักดิส์ทิธภิายในวัดอยู่

ไมข่าดสาย 

วัดป่าเจ (วัดป่าเชตม์หาราชฐาน) วัดแหง่นีเ้ป็นศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนาในเมอืงเชยีงรุง่เลย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก็  วา่ได ้เพราะเป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นเหมอืนวทิยาลัยสงฆใ์นเมอืงเชยีงรุง่ ดว้ยในอดตีนัน้ ชาวเชยีงรุง่นยิมสง่ลกู

ชายเขา้มาบวชเรยีนตัง้แตเ่ล็กๆ โดยบวชเณรเรยีกวา่บวชลกูแกว้ และเมือ่อายคุรบบวชก็จะตอ้งบวชเรยีนศกึษา

พระธรรมเสยีกอ่นจงึจะไดเ้ป็นทีย่อมรับจากสงัคมซึง่ก็คงเหมอืน กับความเชือ่ของคนไทยในอดตี แตปั่จจุบันสภา

สงัคมเปลีย่นแปลงไป ลกูผูช้ายชาวเชยีงรุง่ก็อาจใหค้วามสนใจกับการท ามาหากนิจนเรือ่งการบวชเรยีน เป็นเรือ่ง

ทีไ่มส่ าคัญนัก ภายในวัดมเีจดยีข์าว องคจ์ าลอง และเจดยีแ์ปดเหลีย่ม เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวไทลือ้อยา่ง

มาก นอกจากนัน้อโุบสถของวัดป่าเจศลิปะแบบไทลือ้ก็ยังสวยงามมากอกีดว้ย วัดป่าเจเป็นศนูยก์ลางดา้น

วัฒนธรรมพทุธศาสนาของสบิสองปันนา เป็นดนิแดนแหง่ความศักดิส์ทิธิพ์ทุธศาสนาของชนชาตไิต วัดป่าเจยัง

เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัของพทุธศาสนา นอกจากลอืชือ่ลอืนามภายในประเทศ ยังมชีือ่เสยีงไปยังเอเซยี

ตะวันออกเฉียงใตด้ว้ย สิง่ปลกูสรา้งทีส่ าคัญของวัดป่าเจมวีหิารใหญ่ส าหรับการไหวพ้ทุธ หอ้งศลี ตกึกฎุเิจา้

อาวาสและสถาบันพทุธศาสนา  

น าทา่นสูอ่าณาจักรสวนสนุกสดุอลังการของจนี  Wanda theme park สบิสองปันนา ทอ่งไปกบัความสนุก

หลากหลายสไตล ์ทีก่วา้งกวา่ 61 เอเคอร ์เลอืกสนุกไดท้ัง้บนน ้าและบนเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยเครือ่งเลน่ทนัสมัย

นานาชนดิ ในทีท่ีเ่ดยีว THEME PARK ภายในสวนสนุกแบง่ออกเป็น 15เครือ่งเลน่ 5 โซน (ไมร่วมคา่

เครือ่งเลน่) 1.BUTTERFLY LAND เปลีย่นความฝันใหเ้ป็นจรงิเมือ่บรรดาแมลงและผเีสือ้ทัง้เมอืงกลายเป็น

เพือ่นซีร้ว่มสนุกกับทา่น    2. TEA-HORSE TRAIL อนิกับอารยธรรมของชาวจนีโบราณ ตามทางมา้ เครือ่งเลน่ 

ท ีฮอส เทล (Tea Horse Trail) หนังสอืเรยีนทีจ่ะสอนทา่นวา่จะเริม่การตอ่สูบ้นหลังมา้ไดอ้ยา่งไร และใหพ้น้

จากอันตราย สมัผัสวถิตีน้ต าหรับของชาจนี 3. FISHERMAN WHAR ตะลยุความมันสใ์นโลกการประมง เครือ่ง

เลน่เครือ่งแรกและเครือ่งเดยีวทีจ่ะท าใหท้า่นรูส้กึวา่ตัวเองเป็นมงักรทรงพลัง ไฮโดร ์แรลเซอร(์Hydro Racer)  

สะเทอืนบนสะเทอืนน ้าเสยีวและมันสไ์ปในนาทเีดยีวกันทีห่ายใจ รว่มผจญภัยทางน ้าสดุแอดแวนเจอรล์งเรอืพรอ้ม

กับหมูเ่พือ่นไดถ้งึ 6 คนในรอบเดยีว แรลจงิ รเิวอร(์Raging River)  ลอยไลต่ามคลืน่สายน ้า เคลือ่นไหวรอบ

ทศิทาง ซึง่ถา้หากทา่นไมจั่บราวขา้งหนา้ไวใ้หด้ ีทา่นก็อาจจะไดล้งไปเลน่ในน ้ากอ่นใครเพือ่นเลยกไ็ด ้มาพัก

เหนือ่ย กบัเครือ่งเลน่ทีเ่ราคุน้เคย  

 

 

 

 

 

 

 

4. JUNGLE ADVENTURE ดนิแดนแหง่การผจญภัยในป่าแอฟรกิาและเอเชยีอันน่าตืน่เตน้ ทอ่งความสขุควบคู่

ไปกบัความผจญภัยและหวาดเสยีวไปในนาทเีดยีวกนั พบกบัเครือ่งเลน่ชือ่ดัง  อยา่ง จงัเกลิ ทอรน์าโด 

(Jungle Tornado) ทีจ่ะพาทา่นโยกระบ าหมนุติว้คลา้ยพายทุอรน์าโดไปรอบดา้แลว้เตรยีมใจใหพ้รอ้มกับ เรน



 

 

โบว ์ไรเดอร ์(Rainbow Rider) , อเีกลิ ดวัป์(Eagle Dual) , เดอะ ฮาทป้ี (The Harpy)  5.MOLI 

PLAZA กับของฝากหลากหลายมากมายและภัตตาคารทีพ่บไดท้กุโซนสวนสนุก WATER PARK ภายในสวน

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

ดาย วอเตอร ์วลิเลท (Dai Water Village)  , บิก้ เซฟิ เบย(์Big Surf Bay) อา่วทะเลกวา้งน ้าใส ที่

สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 3,000 คน คลืน่แรงดั่งทะเลของจรงิ ทีท่า่นจะขบัเรอืเลน่ หรอืโตค้ลืน่ สงูถงึ 2.5 เมตร  ,  

เรนโบว ์เรดซิง่(Rainbow Racing)  ,  ทบููลา่ร ์โวลเท็ก( Tubular Vortex)  ,  ทอรน์าโด/สกาย บอรด์

( Tornado/Sky board)  เครือ่งเลน่หวาดเสยีว 2 สไตล ์มารวมตัวกัน   ดวิ ไรเดอร ์(Dew Rider , ฟาว

เวอร ์แฟรี ่พลาซ่า(Flower Fairy Plaza) บรรดากลุม่ดอกไมน้างฟ้าก าลังเตน้ร าโปรยน ้าลมาสายมากมายมา

ชวนพวกเราใหไ้ปมคีวามสขุดว้ยกัน    Roaming Glasses และแน่นอนปารต์ีไ้ดเ้ริม่ข ึน้แลว้ อเินอจ์ี ้เบย ์

(Energy Bay)  พลูปารต์ี ้ ทีพ่รอ้มพาทา่นไปสดุเหวีย่งกับการปลดปลอ่ย และคงจะไมม่อีะไรดไีปกวา่การไดพั้ก 

สปอนส ์เพลกราว(Sprouts Playground) ลานเลน่น ้า สบายๆ ทีเ่ลน่ไดท้กุกวัย ผ่อนคลาย กับครอบครัว 

สบายอารมณ์ ตอ่เนืองความสขุที ่ซาว ซ ีโอเอซสิ(South Sea Oasis) อา่งสระน ้าพรอ้มจากซูี ่รเีฟรชรา่งกาย 

และสปา บรกิารนวดตัวครบครัน อยา่งมคีวามสขุ 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)  

แลว้พาทา่นชมน ้าพดุนตรกีลางล าน ้าโขงสวยงามมาก สูก้ับของสงิคโปรไ์ดส้บายมาก โชวม์ทีกุวัน  

ทกุวันจันทร ์และพธุ เวลา 20:00 น. ทกุวันศกุร ์และเสาร ์เวลา20:00น., 21:00น. 

จากน ัน้พาทา่น ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 2(รมิน า้โขง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

แลว้เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Joy More Resort 5 ดาว  อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
จากน ัน้พาทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั นอน Joy More Resort 5 ดาว หรอื IBIS 12 ปันนาระดบั 4 ดาว 

อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วนัทีส่าม สบิสองปนันา – เชยีงใหม ่                         (B/-/-) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6)  

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

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

 
หมายเหต ุ      

1. การันตอีอกทกุกรุ๊ป ตัง้แต ่8 ทา่นขึน้ไป เป็นจอยทัวร ์ 15 ทา่นขึน้ไปมหีัวหนา้ทัวรใ์ห ้1 ทา่น  

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงราคาน ้ามัน  

    สภาพทางการเมอืง ภัยทางธรรมชาต ิแตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชน์ของผู ้   

    เดนิทางเป็นส าคัญ 

3. ทา่นทีต่อ้งการเดนิทางสว่นตัว ครบ 8 ทา่นเดนิทางทันท ีทกุวัน จันทร ์/ พธุ /ศกุร ์ 

4. หากตามวนัทีบ่รษิทัฯก าหนด มผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 8 ทา่นแตลู่กคา้ประสงคย์นืยนัเดนิทางตามเดมิไมเ่ลือ่นการเดนิทาง มี

คา่ใชจ้า่ย คา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 2000 บาทจากราคาปกต ิ

 

 

อตัรานีร้วม  

 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชยีงใหม ่- เชยีงรุง้ -  เชยีงใหม ่

/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

 คา่ทีพั่กโรงแรม หอ้งละ 2 ทา่น ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 15 ทา่นขึน้ไป บรษัิทฯ มหีัวหนา้ทัวรไ์ปดแูลทา่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่รถรับ – สง่ และน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบไุว ้

 คา่อาหาร ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่บรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนวงเงนิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตแุตล่ะครัง้  

100,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ ไมคุ่ม้ครองชวีติและคา่รักษาจากโรคประจ าตัว 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนียมท าหนังสอืเดนิทาง  (PASSPORT) 

 คา่ธรรมเนียมวซี่าหนา้ดา่น เขา้ประเทศจนี 4 วันท าการกอ่นการเดนิทาง (Passport Thai) ทา่นละ 700 บาทเก็บพรอ้มคา่

ทวัร ์ (กรณีปิดการท าวซี่าหนา้ดา่นตอ้งยืน่ทีส่ถานฑตูจนีตา่งจงัหวดั  พเิศษทา่นทีม่ภีูมลิ าเนาอยูใ่นภาคเหนอื อสิาน 

ใต ้ ยืน่ไดท้ ี ่ สถานฑตู เชยีงใหม/่ภูเก็ต/สงขลา/ขอนแกน่ คา่วซีา่ทา่นละ 1000 บาท   แตถ่า้มภีูมลิ าเนาอยูใ่น

กรุงเทพฯ และภาคกลาง คา่วซีา่ทา่นละ 1650 บาท 

 คา่ทปิไกดแ์ละพนักงานขับรถตลอดเสน้ทางในจนีทา่นละ 1000 บาทเก็บพรอ้มคา่ทวัร ์ไมร่วมหัวหนา้ทัวร ์(แลว้แตค่วาม

พอใจในการบรกิาร) 

 ภาษี ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่ซกั อบ รดี, คา่โทรศัพท ์

 

การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

 ส ารองทีน่ั่ง ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท 

 สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด 10 วันท าการกอ่นออกเดนิทาง 

 

การแจง้ยกเลกิ 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 20 วันกอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 5,000 บาท 



 

 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 50% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 10 วันกอ่นออกเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจุ าเป็น เนื่องจากการยกเลกิของเทีย่วบนิ การ

ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ สภาพอากาศ การจราจร การเมอืง หรอืดว้ยสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ และความ

ปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้เนื่องจากเหตกุารณ์ดงักลา่วบรษัิทฯ จะ

ไมรั่บผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธมใิหผ้่านขัน้ตอนพธิกีารตรวจคนเขา้-ออกนอกเมอืง จาก

เจา้หนา้ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ อันเนื่องมาจากผูเ้ดนิทางมสี ิง่ผดิกฎหมายเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และ

ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลอืน่ใดก็ตามทีท่างเจา้หนา้ทีไ่ดพ้จิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิ

คา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียืน่วซี่าหนา้ดา่นตอ้งเตรยีมหลกัฐานดงันี ้

1. ท าไดต้ัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไปและตอ้งยืน่กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 5 วัน และตอ้งเดนิทางไปและกลับพรอ้มกนัทัง้คณะจะแยกกลบักอ่น

หรอืหลังไมไ่ด ้ถา้มเีหตตุอ้งเดนิทางแยกจากคณะ คอืจะตอ้งเดนิทางกลับกอ่นหรอืหลงัคณะ กรณุาแจง้ทางบรษัิทฯ เพือ่จะได ้

แยกท าวซีา่เดีย่วใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษไป 

2. สง่ไฟลรู์ปตามขนาดของวซีา่จนีก าหนด ขนาด 33 มม.x 48 มม. พืน้หลังสขีาว***หา้มใชรู้ปสแกน,หรอืถา่ยเอง ตอ้งถา่ยที่

รา้นเทา่น ัน้ พรอ้มขอไฟลจ์ากทางรา้น  + ถา่ยส าเนาหนังสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืใชง้านไดใ้หท้างบรษัิทฯ ผา่นชอ่งทาง

ไลน ์หรอือเีมลล ์เทา่นัน้ และวนัเดนิทางทา่นตอ้งน าหนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจรงิและตอ้งเป็นเลม่ทีท่า่นสง่ไปท าวซี่าหนา้

ดา่นเทา่น ัน้ หากเป็นคนละเลม่ ทา่นจะไมส่ามารถเดนิทางได ้ และปริน้ทว์ซีา่หนา้ดา่นถอืไปในวันเดนิทางดว้ยเพือ่โชวใ์หก้ับ

เจา้หนา้ทีเ่ชคอนิสนามบนิ มฉิะนัน้จะไมส่ามารถเชคอนิได ้

3. วซีา่หนา้ดา่นท าได ้3 ประเทศเทา่นัน้ คอืเฉพาะคนไทย ลาว และมาเลเซยี สว่นชาตอิืน่ตอ้งยืน่วซีา่จากสถานทตูเทา่นัน้ 

4. คนไทยทีเ่คยเดนิทางไปเทีย่วในกลุม่ประเทศมสุลมิ หรอืชาวมสุลมิ สามารถยืน่วซีา่หนา้ดา่นได ้แตต่อ้งไมโ่พกศรษีะ หรอืคลมุ

ผา้ฮญิาบ 

5. ทา่นไมต่อ้งกรอกเอกสารอะไรทัง้ส ิน้ บรษัิทฯจะด าเนนิการใหเ้องทัง้หมด เพยีงแตส่ง่เอกสารในขอ้ 2 เทา่นัน้ 

6. บรษัิทฯจะสง่เอกสารวซีา่หนา้ดา่นใหท้า่นกอ่นการเดนิทาง 1 วัน 

 

กรุณากรอกขอ้มูลในการท าวซี่าจนี กรณียืน่ทีส่ถานฑตู 

ชือ่     นามสกลุ        

โทรศัพทบ์า้น     โทรศัพทม์อืถอื      

ทีอ่ยู_่____________________________________________________________________ 

บคุคลทีต่ดิตอ่ไดก้รณีฉุกเฉนิ     ความสมัพันธ ์     

เบอรโ์ทรศัพทข์องบคุคลทีต่ดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ         

สถานทีท่ างาน /สถานทีศ่กึษา        _________ 

ทีอ่ยู ่        ____________________________ 

การเตรยีมเอกสารการยืน่วซี่าจนี 

1. หนังสอืเดนิทาง มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน (วันหมดอาย ุเหลอื 6 เดอืน นับจากวันทีเ่ดนิทาง) 

2. รปูถา่ย 2 ใบ ขนาด 33 มม.x 48 มม. พืน้หลงัสขีาว***หา้มใชรู้ปสแกน,หรอืถา่ยเอง 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชนและเบอรโ์ทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดส้ะดวก 

4. รายละเอยีดเกีย่วกับการท างาน เชน่ ชือ่สถานทีท่ างาน,ทีอ่ยู,่เบอรต์ดิตอ่ 

 

 

 


