วันทีแ่ รก
16.00 น.

19.10 น.
21.30 น.
จากนั้น

เชียงใหม่ – เชี ยงรุ้ ง (สิ บสองปันนา) – เชี ยงรุ้ ง
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์ เตอร์ เช็คอินสายการบิน
RUILI AIRLINES เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ อํานวยความสะดวกเช็คอินบัตรโดยสาร และโหลดกระเป๋ า
สัมภาระ
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองเชี ยงรุ้ ง สิ บสองปันนา โดยสายการบิน RUILI AIRLINES เทีย่ วบินที่ DR5360
เดินทางถึงสนามบินสิ บสองปันนา (เวลาที่เชียงรุ ้งเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชัว่ โมง) รอรับกระเป๋ าสัมภาระ
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมที่พกั 3 ดาว หรื อเทียบเท่า (เชียงรุ ้ง)
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ อง สวนป่ าดงดิบ –โชว์ นกยูง –วัดหลวงเมืองลือ้ - วัดป่ าเจย์ – โชว์พาราณาสี -เชี ยงรุ้ ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ สวนป่ าดงดิบ ซึ่งเป็ นป่ าที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยพืชพันธุ์นานาชนิด นําท่านชมการแสดง สัตว์
แสนรู ้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ อาทิ เสื อ หมี ลิง สนัข ฯลฯ และการแสดง
พื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดนํ้ากันเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ชม หมู่บ้านเก่ าแก่ ของเผ่ าไอนี (อีกอ้ ) เย้า ฯลฯ
และการแสดงสาธิ ตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีกอ้ และชมนกยูงนับพันๆตัวลงมาจากภูเขาโดยการเป่ านกหวีดเป็ น
ที่ชื่นชอบของผูม้ าเยือน นกยูงเป็ นสัญลักษณ์ของสิ บสองปั นนา ถ่ายรู ปกนอย่างจุใจ
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุนไพร
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ วัดหลวง วัดใหญ่ไทยลื้อที่ใหญ่ที่สุดในสิ บสองปั นนา นัง่ รถรางไฟฟ้ าซึ่ งจะนําท่านขึ้นสู่
เนินเขา ขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขา เป็ นจุดชมวิวที่สวยมาก สามารถมองเห็นเมืองสิ บสองปั นนาได้ท้ งั เมือง
นําท่านได้เลื้อกซื้ อสิ้ นค้าพื้นเมือง ที่ทาํ จากมะพร้าว เช่น กาแฟ ขนม นําท่านเที่ยวชมชม วัดป่ าเจย์ เป็ นวัด
พุทธหิ นยาน ( เถรวาส ) ซึ่ งตั้งอยุท่ างทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้ อที่ 3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้
เป็ นวัดที่เจ้าปกครองสิ บสองปันนาใช้เป็ นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวหิ ารและอุโบสถ
และกุฏิซ่ ึ งเป็ นที่จาํ วัดของพระสงค์รวมทั้งอาคารซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัด
ป่ าเจนับเป็ น
รับประทานอาหารคํ่า
นําท่านดู โชว์พาราณสี เป็ นชุดการแสดงที่เป็ นไฮไลท์ของการไปเยือนสิ บสองปันนาเลยครับ การแสดงโชว์
จัดขึ้นภายในโรงละครขนาดใหญ่
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมที่พกั 3 ดาว หรื อเทียบเท่า (สิ บสองปั นนา)
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ าม ตลาดเช้ าไทลือ้ –หมู่บ้านไทลือ้ –ร้ านหยก –มีดไตลือ้ – เมืองใหม่ เก้าจอม12เชียง เชียงใหม่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นําท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของคนสิ บสองปั นนาทที่ ตลาดเช้ าไทลือ้ อิสระช๊อปปิ้ งชื้อของตามอัธยาศัย จากนั้น
นําท่านเที่ยวชม หมู่บ้านไทลือ้ ม่ านเฮ้ อน่ า เป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยูน่ อกเมืองของเชียงรุ ้ง
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 KM และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่ และซื้ อผลไม้ ของที่ระลึอต่างๆที่
ตลาดหมู่บา้ นนี้ได้ และได้เห็นอาหารกันกินของเผ่าไทลื้อ เช่นขนมจีนที่เป็ นชามใหญ่ และสามารถใช้
ภาษาไทยหรื อภาษาไทยเหนื อสื่ อสารกับเผ่าไทลื้อได้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นําท่านลงร้านสมุนไพรไทลื้อ ,ร้านหยก นําท่านชม เมืองใหม่ เก้าจอม12เชียง ซึ่ งเจ้าของโครงการแจ้งไว้วา่
“เป็ นอัญมณี แห่งสามเหลี่ยมทองคําใหญ่ แหล่งรวม1แม่น้ าํ 2ประตู9 เจดีย(์ จอม) และ 12 หมู่บา้ น (เจียง)
ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็ นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่ง
ธุ รกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริ มฝั่งลัน่ ซ้างเจียงหรื อแม่น้ าํ โขงบริ เวณใจกลางที่ดินผืนงาม
เนื้อที่1,200 หมู่หรื อประมาณ 600 ไร่ ดา้ นตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรื อเชียงรุ่ ง เมืองเอกแห่งเขตปกครอง
ตนเองสิ บสองปันนา กํา ลังกลายเป็ นที่ต้ งั เจดียใ์ หม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็ น1 ใน 9 เจดียข์ อง โครงการ 9 จอม 12
เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน หรื อ ราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินสิ บสองปันนา เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
17.30 น
เหิ รฟ้ ากลับสู่ เชียงใหม่ โดยสารการบิน RUILI AIRLINES โดยเทีย่ วบินที่ DR5359
17.50 น
เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** รายการนี้ เข้าร้านรัฐบาล 4 ร้าน ร้านหยก ร้านของพื้นเมือง ร้านสมุนไพรไทลื้อ ร้านมีดไตลื้อ ***

อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

9,900
2,000

บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ
บาท
*** หากท่านที่ภูมิลาํ เนาไม่ได้อยูใ่ นเขตภาคเหนือ ดังนี้ 1. เชียงราย 2. เชียงใหม่ 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6. แม่ฮ่องสอน 7.
ลําปาง 8. ลําพูน 9. อุตรดิตถ์ 10. ตาก 11. พิษณุ โลก 12.สุ โขทัย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท เนื่องจากต้องไปทําวีซ่า
ที่กรุ งเทพ ฯ ***
หมายเหตุ 1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงราคา
นํ้ามัน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสําคัญ
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงใหม่ - เชียงรุ ้ง - เชี ยงใหม่ / ค่าภาษีสนามบินทุก
แห่ง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทําการ (Passport Thai)
 ค่าที่พกั โรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถรับ – ส่ ง และนําเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 100,000 บาท การรักษาพยาบาลต่อ
อุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมทําหนังสื อเดินทาง (PASSPORT)
 ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถตลอดเส้นทาง ประมาณ 1,000 /ท่าน ขึ้นอยุก่ บั จํานวนผูเ้ ดินทาง
 ภาษีบริ การ 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รี ด, ค่าโทรศัพท์
การสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
- สํารองที่นงั่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 5,000 บาท
- ส่ วนที่เหลือชําระทั้งหมด 20 วันทําการก่อนออกเดินทาง
การแจ้ งยกเลิก
- การแจ้งยกเลิก ภายใน 20 วันก่อนออกเดินทาง เสี ยค่าบริ การท่านละ 10,000 บาท
- การแจ้งยกเลิก ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง เสี ยค่าบริ การท่านละ 50 % ของราคาทัวร์ ท้ งั หมด
- การแจ้งยกเลิก ภายใน 10 วันก่อนออกเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด

หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจาํ เป็ น เนื่องจากการยกเลิกของ
เที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรื อด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะ
ยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญ และทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรื อห้ามเข้าประเทศในกรณี ที่ท่านถูก
ปฏิเสธมิให้ผา่ นขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า - ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผูเ้ ดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อม
เสี ย หรื อด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.สําเนาทะเบียนบ้าน , สําเนาบัตรประชาชน *ต้องมีพ้นื ที่อาศัยอยูภ่ าคเหนือตอนบน นอกเหนื อจากนี้ ตอ้ งส่ งทําวีซ่าที่
กรุ งเทพฯ ต้องมีการเสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ 1,000 บาท ต่อเล่ม*
4. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว(เน้นหน้าใหญ่) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้นื หลังสี ขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่
สติ๊กเกอร์ หรื อ รู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์ ( รู ปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิ เท่านั้น )
ระเบียบรู ปถ่าย
- ห้ามยิม้
- ต้องเห็นหู
- ห้ามใส่ แว่นตาสี ดาํ
- ไม่สวมใส่ เครื่ องประดับ
- ห้ามใส่ หมวก
- ห้ามใส่ เสื้ อสี ขาว
- พื้นหลังขาวเท่านั้น
- ถ่ายหน้าตรง
- รู ปขนาด 33 มม. X 48 มม.
- คนมุสลิมเปิ ดเห็นใบหน้า
5.กรอกแบบฟอร์ มขอวีซ่าจีน

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME......................................................................
E –MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………...
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน  หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน....................................มือถือ..............................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้าน..................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)....................................................................................................................
ตาแหน่ งงาน..............................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..............................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ ...............................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ.............................................................................................
เมือ่ วันที.่ ...............................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ............................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................
RELATION...................................................อาชีพ.........................................................เบอร์โทร..........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................
RELATION...................................................อาชีพ.........................................................เบอร์โทร..........................................................
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ างาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพือ่ ใช้ ในการขอยืน่ วีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่
ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

