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ทัวร์สิบสองปันนา สวนสนกุ Wanda ล่องเรอืสำราญ 4 วัน 3 คืน
Premium Tour โดยสายการบิน Ruili Airlines (เชยีงราย-

สิบสองปันนา)

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมต๋ัวเครือ่งบินกรงุเทพฯ-เชียงราย และ ระหว่างประเทศเชียงราย-สิบสองปันนา
(ราคาต๋ัวอยู่ระหว่าง 5,000-7,000.-)

สนุก ตื่นเต้น เร้าใจกับ

สวนสนกุ Wanda
ล่องเรอืสำราญแม่โขง



วัดและธรรมชาติ

วัดหลวงเมืองลื้ อ 
วัดป่าเจย์
สวนป่าดงดิบ

ศิลปวัฒนธรรม

หมู่บ้านเก่าหอ่นา่

สบายๆช้อป

ถนนคนเดินรมิโขง
ตลาดเช้าไทลื้ อ

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  8 - 10  คน 9,500.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-

หมายเหตุ ..เข้าร้านช้อปป้ิง 3 ร้าน
ร้านสมุนไพรไตลื้ อ ร้านหยก ร้านขายของพื้ นเมือง

 

 รายละเอียด

วันท่ี  1
เชียงราย - เชียงรุ้ ง - 9 จอม 12 เชียง - ไนท์บาซ่า 



การเดินทาง ช่วงค่ำ
17.10   นัดพบกันท่ีสนามบินเชียงราย  เค้าเตอร์สายการบิน Ruili Airlines
 กรณุาเช็คอิน ด้วยตัวท่านเอง และโหลดสัมภาระ

19.10     เดินทางสู่เมืองเชียงรุ้ ง สิบสองปันนา ด้วยสายการบิน Ruili Airlines เท่ียวบินท่ี
DR 5358

21.10    เดินทางถึงสนามบินสิบสองปันนา กาซา  เมืองเชียงรุ้ ง
ผ่านตรวจคนเข้าเมืองเรยีบร้อย
ไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถคอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระข้ึนรถ

เชียงรุ้ ง หรอืในภาษาจีนคือ จิ่งหง เจียงฮุง่ หรอืออกเสียงในภาษาไทลื้ อว่า เจงฮุง่
เป็นเมืองเอกในเขตปกครองตนเองชนชาติไท - สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
มีชายแดนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศพม่า
และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศลาว

เมืองเชียงรุง่น้ัน มีประชากรเป็นชาวไทลื้ อเป็นหลัก คือประมาณร้อยละ  67
ของประชากรท้ังหมด ส่วนท่ีเหลือจะเป็นชาวไท ชาวฮัน่ ร้อละ 33 

เม่ือข้ึนสัมภาระเรยีบร้อยนำท่านสู่ 9 จอม 12 เชียง อิสระช้อบตามอัธยาศัย
ก่อนท่ีจะเดินทางเข้าเช็คอินท่ีพัก  

วันท่ี  1
เชียงราย - เชียงรุ้ ง - 9 จอม 12 เชียง - ไนท์บาซ่า 



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงค่ำ
นำชมแหล่งท่องเท่ียว 9 จอม 12 เชียง สร้างข้ึนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
บนพื้ นท่ี 600 ไร ่ณ เมืองเชียงรุง่ สิบสองปันนามูลค่าโครงการใช้วงเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 6
หม่ืนล้านบาท สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทลื้ อ เพื่อให้เป็นเมืองแหง่การท่องเท่ียวและ
ธรุกิจนานาชาติประกอบด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่,ศูนย์กระจายสินค้า หัตถกรรม,
โรงแรมระดับ 5 ดาว, รสีอร์ท, สปา, ร้านอาหาร สวนสุขภาพ
พิพิธภัณฑ์สามเหลี่ยมทองคำ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน
ตลอดจนอาคารบ้านเรอืนแบบไทลื้ อ 300 กว่าหลัง
ท่ีจะแสดงออกถึงลักษณะพิเศษของสิ่งก่อสร้างจากประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง

อิสระช้อบป้ิงท่ี ไนท์บาซ่า สิบสองปันนาตามอัธยาศัย ก่อนท่ีจะเดินทางเข้าเช็คอินท่ีพัก

อาหาร อาหารเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก Tong Cheng Hotel 4 Star +

วันท่ี  1
เชียงราย - เชียงรุ้ ง - 9 จอม 12 เชียง - ไนท์บาซ่า 

วันท่ี 2
สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยงูบิน - วัดหลวงเมืองล้ือ - ล่องเรอืสำราญลำน้ำโขง+โชว์ -
ถนนคนเดินรมิโขง

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า นำเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองเชียงรุ้ ง เช่น สวนป่าดงดิบ
หมู่บ้านเก่าแก่เผ่าไอนี ่ชมนกยูงนับพันบินลงมาจากภูเขา

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อเช่น วัดหลวงเมืองลื้ อ
ล่องเรอืสำราญลุ่มน้ำโขง+โชว์



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ หรอื
ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอน ีอีก้อ ซึ่งเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ ุ์นานาชนดิ เป็นสวนสร้
างข้ึนใหม่ ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ท่ีรม่รืน่ พบความมหัศจรรย์กับต้นนกยูง
ต้นไม้ท่ีมีลักษณะคล้ายนกยูง
ซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานท่ีศักดิ์ สิทธ ิ์ของเหล่านกยูง

ชมการแสดงสัตว์แสนรู้  มากมายท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ต่าง ๆ อาทิ
เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้ นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อ
เป็นสิรมิงคล...

ช่วงบ่าย
วัดหลวงเมืองลื้ อ ชมความย่ิงใหญ่อลังการของวัดแหง่นี้  ทุ่มงบสร้างกว่า 300
ล้านหยวน หรอืประมาณ 1,600 ล้านบาท ซึ่งก่อสร้างเสรจ็เม่ือปลายปี 2550
เป็นวัดพุทธท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน
ภายในวัดบรรยายถึงศาสนาพุทธโดยใช้รปูป้ันและภาพวาดเป็นสื่อการสอนพุทธศาสนนกิ
ชนท่ีมาเย่ียมชม ด้านบนจะเหน็วิวของตัวเมืองเชียงรุง่ได้อย่างชัดเจน
ให้ท่านได้ถ่ายรปูเก็บไว้เป็นท่ีระลึก
มีเวลาเหลือนำท่านช็อปป้ิงเลือกซื้ อสินค้าข้ึนชื่อของสิบสองปันนา อาทิเช่น หยก กาแฟ
ชา และอื่นๆ เป็นต้น    

จากน้ันเดินทางสู่ สวนม่านทิง ซึ่งเป็นสวนท่ีสวยงามมากแหง่หนึง่ ชมศาลเจ้า 8
เหลี่ยมซึ่งสร้างข้ึนในปี คศ. 1701 
เป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครือ่งพิสูจน์ว่า
วัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก

นำล่องเรอืสำราญตามลำน้ำแม่โขง ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเมืองเชียงรุ้ ง
ระหว่างล่องเรอื จะมีการแสดงให้ได้ชมด้วย

อิสระชิม ช้อบ แชะ ตาม ถนนคนเดินริมโขง ซึ่งมีสินค้าพื้ นเมืองให้เลือกซื้ อมากมาย

วันท่ี 2
สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยงูบิน - วัดหลวงเมืองล้ือ - ล่องเรอืสำราญลำน้ำโขง+โชว์ -
ถนนคนเดินรมิโขง



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Tong Cheng Hotel 4 Star +

วันท่ี 2
สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยงูบิน - วัดหลวงเมืองล้ือ - ล่องเรอืสำราญลำน้ำโขง+โชว์ -
ถนนคนเดินรมิโขง

วันท่ี 3
ตลาดเช้าไตล้ือ - สวนสนกุ Wanda (สวนบก+สวนน้ำ) - น้ำพุแม่โขงกลางคืน

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพัก นำเดินทางชมตลาดเช้าไตลื้ อ ก่อนท่ีจะเดินทางสู่สวนสนกุ
Wanda

ช่วงบ่าย
สนกุสนานต่อกับเครือ่งเล่นหลากหลายในสวนสนกุ Wanda ต่อจนถึงเวลานัดหมาย
เพื่อเดินชมน้ำพุดนตรแีม่โขง อิสระตามอัธยาศัย



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
ตลาดเช้าไตลื้ อ  ให้ทุกท่านเท่ียวชมวิถีชีวิตของชาวสิบสองปันนาท่ีตลาดเช้า
จะมมีสนค้าพื้ นบ้านให้ได้เลือกซื้ อ หรอืชิมตามอัธยาศัย

ต่อนี้ ไปจนถึงเย็นท่านจะได้สนกุสนานกับสวนสนกุท้ังสวนบก และสวนน้ำ
ภายในสวนสนุก Wanda ซึ่งมีเครือ่งเล่นหลากหลายชนดิ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน

สวนสนุก Wanda ถือว่าเป็นสวนสนกุท่ีไม่น้อยหน้า Universal เลย
เพียงแต่ไม่มีตัวละครดังระดับโลกมาดึงดูดเพิ่ม
แต่จะมุ่งเน้นการนำเอาวัฒนธรรมทียอดเย่ียมของสิบสองปันนามาประยุกต์และผสมผสา
นเข้าด้วยกัน โดยจะแบ่งโซนออกเป็น 5   โซน เช่น
อาณาจักรผีเสื้ อ การผจญภัยในป่า เส้นทางโบราณของชาท่ีบรรทุกโดยม้า
โซนชาวประมง  และสวนน้ำ  Butterfly Kingdom , Jungle Adventure, Ancient Tea
Horse Road, Fisherman’s Wharf, and the Water Park 

โดยจะมีการแสดงหลายชุดสลับกันไป ต้ังแต่เจ้าหญิงผีเส้อ Princess Butterfly
การเดินพาเหรดของเจ้าหญิงนกยูง Princess Peacock รวมถึงการแสดงในน้ำ The
Mermaid นับเป็นสวนน้ำ สวนสนกุ Theme Park ท่ีมีเรือ่งเล่นมากท่ีสุในจีนถึง 27
เครือ่งเล่น และท่ีทำลายสถิติคือRoller coaster ท่ีมีแรงถึง 100 ไมล์ต่อชั่วโมง ยกสูงถึง
45 เมตร ทำให้มีสถิติสูงสุดและเรว็ท่ีสุดในเอเชีย

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย ภยในสวนสนกุ

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Tong Cheng Hotel 4 Star +

วันท่ี 3
ตลาดเช้าไตล้ือ - สวนสนกุ Wanda (สวนบก+สวนน้ำ) - น้ำพุแม่โขงกลางคืน



วันท่ี 4
หมู่บ้านวัฒนธรรมห่อนา่ - วัดป่าเจยฺ์   - สนามบินเชียงรุั ง - สนามบินเชียงราย

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้ อบ้านหอ่นา่ ร้น่สมุนไพรไทลื้ อ

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวันเดินทางชมวัดป่าเจย์ ร้านหยก ร้านของพื้ นเมือง พร้อมอิสระช้อบป้ิง
จนถึงเวลานัดหมาย นำสู่สนามบินสิบสองปันนา เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

17.30    เดินทางสู่สนามบินเชียงราย โดยสายการบิน Ruili Airlines เท่ียวบินท่ี DR
5357 

17.30    (เวลาไทย) เดินทางถึงสนามบินเชียงรายโดยสวัสดิ์ ภาพ



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
ชม หมู่บ้านไทลื้ อม่านห่อน่า ต้ังอยู่นอกเมืองเชียงรุ้ ง มีประวัติศาสตร์พันกว่าปี
เป็นหมู่บ้านท่ีมีชื่อเสียงในสิบสองปันนา ให้ท่านเท่ียวชมวัดเก่าแก่ม่านหอ่นา่
หรอืเลือกซื้ อผลไม้พื้ นเมืองและของท่ีระลึกต่างๆท่ี ตลาดหมู่บ้านม่านหอ่นา่

เข้าชม ร้านสมุนไพรไทลื้ อ  เป็นสวนวิจัยยาสมุนไพร ซึ่งจัดข้ึนโดยรัฐบาลสิบสองปันนา
ท่ีนีท่่านจะได้เรยีนรู้ เกี่ยวกับสมุนไพรท่ีจะนำไปปรงุเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคตามแบบฉบั
บของคนไทลื้ อ

ชมร้านหยก ซึ่งเป็นสินค้าข้ึนชื่อของจีนโดยรัฐบาลสิสองปันนาเช่นกัน

ช่วงบ่าย
นำเท่ียวทำบุญไหว้พระท่ี วัดป่าเจย์  ซึ่งเป็นวัดพุทธหนิยาน
ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้ อท่ีกว่า 3.000 ตารางเมตร 
ในอดีตวัดนี้ เป็นวัดท่ีเจ้าผู้ ปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นท่ีไหว้พระและประกอบศาสนกิจ เ
ป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุด 
เพราะเป็นท่ีต้ังวิทยาลัยพุทธศาสนา ของมณฑลยูนนาน

ชมและช้อบ ร้านของพื้ นเมือง
ให้ท่านได้ซื้ อของท่ีระลึกมากมายซึ่งเป็นผลผลิตของชาวไทลื้ อ

ได้เวลาสมควรนำเดินทางสู่สนามบินสิบสองปันนา

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร
 

วันท่ี 4
หมู่บ้านวัฒนธรรมห่อนา่ - วัดป่าเจยฺ์   - สนามบินเชียงรุั ง - สนามบินเชียงราย

ราคานี้ รวม



ค่าท่ีพัก ระดับ 4* จำนวน 3 คืน
รถปรับอากาศ
ไกด์ท้องถิ่น จีนพูดไทย
ค่าวีซ่ากรุ๊ปจีน
ค่ารถป่าดงดิบ หมู่บ้านก๋าหลั่นป้า
ค่าเข้าสวนสนกุ Wanda
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
น้ำดื่มวันละ ขวด

ราคาไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ
ค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ
ค่าเครือ่งเล่นในสวนสนกุ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

บรษัิท ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/sibsongbanna/1008

https://www.atsiamtour.com/sibsongbanna/1008
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