 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 13 พ.ย. 2018 14:09

ทัวร์สิบสองปันนา สวนสนกุ Wanda ลอ่ งเรอื สำราญ 4 วัน 3 คืน
Premium Tour โดยสายการบิน Ruili Airlines (เชยี งรายสิบสองปันนา)



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมตั ๋ วเครือ่ งบินกรงุ เทพฯ-เชียงราย และ ระหวา่ งประเทศเชียงราย-สิบสองปันนา
(ราคาตั ๋ วอยรู่ ะหวา่ ง 5,000-7,000.-)
สนุก ตื่นเต้น เร้าใจกั บ
สวนสนกุ Wanda
ล่องเรอื สำราญแม่โขง

วั ดและธรรมชาติ
วัดหลวงเมืองลื้อ
วัดป่าเจย์
สวนป่าดงดิบ
ศิลปวั ฒ นธรรม
หมบู่ ้ านเกา่ หอ่ นา่
สบายๆช้อป
ถนนคนเดินรมิ โขง
ตลาดเช้าไทลื้อ


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

เดินทาง 8 - 10 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม
หมายเหตุ ..เข้าร้านช้อปป้ ิง 3 ร้าน
ร้านสมุนไพรไตลื้อ ร้านหยก ร้านขายของพื้นเมือง


รายละเอียด

วันที่ 1

เชียงราย - เชียงร้ งุ - 9 จอม 12 เชียง - ไนท์บาซา่

ราคา / คน
9,500.1,800.-

วันที่ 1

เชียงราย - เชียงร้ งุ - 9 จอม 12 เชียง - ไนท์บาซา่
การเดินทาง ช่วงค่ำ
17.10 นัดพบกันที่สนามบินเชียงราย เค้าเตอร์สายการบิน Ruili Airlines
กรณุ าเช็คอิน ด้วยตัวทา่ นเอง และโหลดสัมภาระ
19.10 เดินทางสเู่ มืองเชียงร้ งุ สิบสองปันนา ด้วยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่
DR 5358
21.10 เดินทางถึงสนามบินสิบสองปันนา กาซา เมืองเชียงร้ งุ
ผา่ นตรวจคนเข้าเมืองเรยี บร้อย
ไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถคอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระขึ้นรถ
เชียงร้ งุ หรอื ในภาษาจีนคือ จิ่งหง เจียงฮงุ่ หรอื ออกเสียงในภาษาไทลื้อวา่ เจงฮงุ่
เป็นเมืองเอกในเขตปกครองตนเองชนชาติไท - สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
มีชายแดนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศพมา่
และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศลาว
เมืองเชียงรงุ่ นั้ น มีประชากรเป็นชาวไทลื้อเป็นหลัก คือประมาณร้อยละ 67
ของประชากรทั้ งหมด ส่วนที่เหลือจะเป็นชาวไท ชาวฮัน่ ร้อละ 33
เมื่อขึ้นสัมภาระเรยี บร้อยนำทา่ นสู่ 9 จอม 12 เชียง อิสระช้อบตามอัธยาศัย
กอ่ นที่จะเดินทางเข้าเช็คอินที่พัก

วันที่ 1

เชียงราย - เชียงร้ งุ - 9 จอม 12 เชียง - ไนท์บาซา่
สถานที่ท่องเ ช่วงค่ำ
ที่ยว
นำชมแหลง่ ทอ่ งเที่ยว 9 จอม 12 เชียง สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการทอ่ งเที่ยว
บนพื้นที่ 600 ไร่ ณ เมืองเชียงรงุ่ สิบสองปันนามูลคา่ โครงการใช้วงเงินลงทนุ ไมต่ ำ่ กวา่ 6
หมื่นล้านบาท สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทลื้อ เพื่อให้เป็นเมืองแหง่ การทอ่ งเที่ยวและ
ธรุ กิจนานาชาติประกอบด้วยศนู ย์การค้าขนาดใหญ,่ ศนู ย์กระจายสินค้า หัตถกรรม,
โรงแรมระดับ 5 ดาว, รสี อร์ท, สปา, ร้านอาหาร สวนสุขภาพ
พิพิธภัณฑ์สามเหลี่ยมทองคำ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน
ตลอดจนอาคารบ้านเรอื นแบบไทลื้ อ 300 กว่าหลัง
ที่จะแสดงออกถึงลักษณะพิเศษของสิ่งกอ่ สร้างจากประเทศในลมุ่ แมน่ ้ ำโขง
อิสระช้อบป้ งิ ที่ ไนท์บาซ่า สิบสองปันนาตามอัธยาศัย กอ่ นที่จะเดินทางเข้าเช็คอินที่พัก
อาหาร
ที่พัก

อาหารเย็น
อิสระตามอัธยาศัย
Tong Cheng Hotel 4 Star +

วันที่ 2

สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยงู บิน - วัดหลวงเมืองลื้อ - ลอ่ งเรอื สำราญลำน้ำโขง+โชว์ ถนนคนเดินรมิ โขง
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า นำเดินทางสสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองเชียงร้ งุ เชน่ สวนป่าดงดิบ
หมบู่ ้ านเกา่ แกเ่ ผา่ ไอนี่ ชมนกยงู นับพันบินลงมาจากภเู ขา
ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อเช่น วัดหลวงเมืองลื้อ
ล่องเรอื สำราญลุ่มน้ำโขง+โชว์

วันที่ 2

สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยงู บิน - วัดหลวงเมืองลื้อ - ลอ่ งเรอื สำราญลำน้ำโขง+โชว์ ถนนคนเดินรมิ โขง
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
นำทา่ นเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ หรอื
ศูนย์วัฒนธรรมเผา่ ไอนี อีก้อ ซึ่งเป็นป่าที่อดุ มสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ นุ านาชนดิ เป็นสวนสร้
างขึ้นใหม่ ทา่ นจะได้สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่รม่ รืน่ พบความมหัศจรรย์กับต้นนกยงู
ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยงู
ซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักด์ ิสิทธ์ ขิ องเหล่านกยูง
ชมการแสดงสัตว์แสนร้ ู มากมายท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ต่าง ๆ อาทิ
เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผา่ ตา่ งๆ และสาดน้ำกันเพื่อ
เป็นสิรมิ งคล...
ช่วงบ่าย
วั ดหลวงเม ืองลื้อ ชมความยิ่งใหญอ่ ลังการของวัดแหง่ นี้ ทมุ่ งบสร้างกวา่ 300
ล้านหยวน หรอื ประมาณ 1,600 ล้านบาท ซึ่งกอ่ สร้างเสรจ็ เมื่อปลายปี 2550
เป็นวัดพทุ ธที่ใหญท่ ี่สดุ ในประเทศจีน
ภายในวัดบรรยายถึงศาสนาพุทธโดยใช้รปู ปั้นและภาพวาดเป็นสื่อการสอนพุทธศาสนนกิ
ชนที่มาเยี่ยมชม ด้านบนจะเหน็ วิวของตัวเมืองเชียงรงุ่ ได้อย่างชัดเจน
ให้ท่านได้ถ่ายรปู เก็บไว้เป็นที่ระลึก
มีเวลาเหลือนำทา่ นช็อปป้ ิงเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อของสิบสองปันนา อาทิเชน่ หยก กาแฟ
ชา และอื่นๆ เป็นต้น
จากนั้ นเดินทางสู่ สวนม่านทิง ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแหง่ หนึง่ ชมศาลเจ้า 8
เหลี่ยมซึ่งสร้างขึ้นในปี คศ. 1701
เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหวา่ งไทยใหญก่ ั บเรา เป็นเครือ่ งพิสจู น์วา่
วัฒนธรรมของเผา่ ไทยใหญแ่ ละชาวไทยใกล้ชิดกันมาก
นำล่องเรอื สำราญตามลำน้ำแม่โขง ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเมืองเชียงร้ งุ
ระหว่างล่องเรอื จะมีการแสดงให้ได้ชมด้วย
อิสระชิม ช้อบ แชะ ตาม ถนนคนเดินริม โขง ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมาย

วันที่ 2

สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยงู บิน - วัดหลวงเมืองลื้อ - ลอ่ งเรอื สำราญลำน้ำโขง+โชว์ ถนนคนเดินรมิ โขง
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

Tong Cheng Hotel 4 Star +

วันที่ 3

ตลาดเช้าไตลื้อ - สวนสนกุ Wanda (สวนบก+สวนน้ำ) - น้ำพุแมโ่ ขงกลางคืน
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก นำเดินทางชมตลาดเช้าไตลื้อ กอ่ นที่จะเดินทางสสู่ วนสนกุ
Wanda
ช่วงบ่าย
สนกุ สนานต่อกับเครือ่ งเล่นหลากหลายในสวนสนกุ Wanda ต่อจนถึงเวลานัดหมาย
เพื่อเดินชมน้ำพุดนตรแี ม่โขง อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3

ตลาดเช้าไตลื้อ - สวนสนกุ Wanda (สวนบก+สวนน้ำ) - น้ำพุแมโ่ ขงกลางคืน
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ตลาดเช้าไตลื้อ ให้ทุกทา่ นเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวสิบสองปันนาที่ตลาดเช้า
จะมมีสนค้าพื้ นบ้านให้ได้เลือกซื้อ หรอื ชิมตามอัธยาศัย
ตอ่ นี้ไปจนถึงเย็นทา่ นจะได้สนกุ สนานกับสวนสนกุ ทั้ งสวนบก และสวนน้ำ
ภายในสวนสนุก Wanda ซึ่งมีเครือ่ งเล่นหลากหลายชนดิ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
สวนสนุก Wanda ถือว่าเป็นสวนสนกุ ที่ไม่น้อยหน้า Universal เลย
เพียงแตไ่ มม่ ีตัวละครดังระดับโลกมาดึงดูดเพิ่ม
แตจ่ ะมงุ่ เน้นการนำเอาวัฒนธรรมทียอดเยี่ยมของสิบสองปันนามาประยุกต์และผสมผสา
นเข้าด้วยกัน โดยจะแบง่ โซนออกเป็น 5 โซน เชน่
อาณาจักรผีเสื้อ การผจญภัยในป่า เส้นทางโบราณของชาที่บรรทุกโดยม้า
โซนชาวประมง และสวนน้ำ Butterfly Kingdom , Jungle Adventure, Ancient Tea
Horse Road, Fisherman’s Wharf, and the Water Park
โดยจะมีการแสดงหลายชุดสลับกันไป ตั้ งแต่เจ้าหญิงผีเส้อ Princess Butterfly
การเดินพาเหรดของเจ้าหญิงนกยูง Princess Peacock รวมถึงการแสดงในน้ำ The
Mermaid นับเป็นสวนน้ำ สวนสนกุ Theme Park ที่มีเรือ่ งเล่นมากที่สุในจีนถึง 27
เครือ่ งเลน่ และที่ทำลายสถิติคือRoller coaster ที่มีแรงถึง 100 ไมล์ตอ่ ชั่วโมง ยกสูงถึง
45 เมตร ทำให้มีสถิติสูงสุดและเรว็ ที่สุดในเอเชีย
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
อิสระตามอัธยาศัย ภยในสวนสนกุ
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

Tong Cheng Hotel 4 Star +

วันที่ 4

หมบู่ ้ านวัฒนธรรมหอ่ นา่ - วัดป่าเจย์ ฺ - สนามบินเชียงรั งุ - สนามบินเชียงราย
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว หมบู่ ้ านวัฒนธรรมไทลื้อบ้านหอ่ นา่ ร้น่ สมนุ ไพรไทลื้อ
ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวันเดินทางชมวัดป่าเจย์ ร้านหยก ร้านของพื้ นเมือง พร้อมอิสระช้อบป้ ิง
จนถึงเวลานัดหมาย นำสู่สนามบินสิบสองปันนา เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
17.30 เดินทางสสู่ นามบินเชียงราย โดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR
5357
17.30 (เวลาไทย) เดินทางถึงสนามบินเชียงรายโดยสวัสด์ ภิ าพ

วันที่ 4

หมบู่ ้ านวัฒนธรรมหอ่ นา่ - วัดป่าเจย์ ฺ - สนามบินเชียงรั งุ - สนามบินเชียงราย
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ชม หมู่บ้านไทลื้อม่านห่อนา่ ตั้ งอยนู่ อกเมืองเชียงร้ งุ มีประวัติศาสตร์พันกวา่ ปี
เป็นหมู่บ้านที่มีช่อื เสียงในสิบสองปันนา ให้ท่านเที่ยวชมวัดเก่าแก่ม่านหอ่ นา่
หรอื เลือกซื้อผลไม้พ้ นื เมืองและของที่ระลึกต่างๆที่ ตลาดหมู่บ้านม่านหอ่ นา่
เข้าชม ร้านสมุนไพรไทลื้อ เป็นสวนวิจัยยาสมุนไพร ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลสิบสองปันนา
ที่นที่ า่ นจะได้เรยี นร้ เู กี่ยวกับสมุนไพรที่จะนำไปปรงุ เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคตามแบบฉบั
บของคนไทลื้อ
ชมร้านหยก ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจีนโดยรัฐบาลสิสองปันนาเชน่ กัน
ช่วงบ่าย
นำเที่ยวทำบุญไหว้พระที่ วั ดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวัดพุทธหนิ ยาน
ตั้ งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่กว่า 3.000 ตารางเมตร
ในอดีตวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าผ้ ปู กครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ เ
ป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เป็นวัดที่ใหญท่ ี่สุด
เพราะเป็นที่ตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนา ของมณฑลยูนนาน
ชมและช้อบ ร้านของพื้นเม ือง
ให้ทา่ นได้ซื้อของที่ระลึกมากมายซึ่งเป็นผลผลิตของชาวไทลื้อ
ได้เวลาสมควรนำเดินทางสู่สนามบินสิบสองปันนา
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

ค่าที่พัก ระดับ 4* จำนวน 3 คืน
รถปรับอากาศ
ไกด์ท้องถิ่น จีนพูดไทย
คา่ วีซา่ กร๊ ปุ จีน
ค่ารถป่าดงดิบ หมู่บ้านก๋าหลั่นป้ า
คา่ เข้าสวนสนกุ Wanda
คา่ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
น้ำดื่มวันละ ขวด
ราคาไม่รวม
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินภายในประเทศ
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ
ค่าเครือ่ งเล่นในสวนสนกุ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัว
ภาษมี ูลค่าเพ่มิ 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3 %
บรษิ ั ท ขอสงวนสิทธ์ ทิ ่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เดู ินทางเป็นสำคัญ

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

