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Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 4 พ.ค. 2020 16:24

ทัวร์สิบสองปันนา ล่องเรอืสำราญ 4 วัน 3 คืน บินเชยีงใหม่-
สิบสองปันนา กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ / สายการบิน Ruili Airlines บินทุกวันจันทร์ /
วันพุธ / วันศุกร์ / วันอาทิตย์ , สามารถเดินทางได้ 2 ช่วง คือ วันศุกร์ - กลับวันจันทร์ (หรอื) วันอาทิตย์ -
กลับวันพุธ

วัดและธรรมชาติ

วัดหลวงเมืองลื้ อ 
วัดป่าเจย์
สวนป่าดงดิบ



ศิลปวัฒนธรรม

หมู่บ้านกาหลั่นป้า
หมู่บ้านเก่าหอ่นา่

สบาย  ๆช้อบ

ตลาดเช้าไทลื้ อ
ชมโชว์ระดับโลก  DAI SHOW

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง     2     คน 17,500

เดินทาง     3     คน 15,500

เดินทาง   4 - 5   คน 14,500

เดินทาง   6 - 7   คน 13,500

เดินทาง   8 - 9   คน 12,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500

หมายเหตุ : ราคานี้ ลงร้าน Shopping 3 ร้าน คือ
ร้านยาสมุนไพรไตลื้ อ , ร้านหยก และ ร้านสินค้าพื้ นเมือง

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินเชียงรุ้ ง - พิพิธภัณฑ์ชนชาติ - 9 จอม 12 เชียง - ตลาดกลางคืน 



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Xishuangbanna+Gasa+Airport+
(JHG),+Gasazhen,+Jinghong,+Xishuangbanna,+Yunnan,+China/Jinghong,+Xishuangbann
a,+Yunnan,+China/@21.9869513,100.761801,14.75z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x312
aa37ebba46363:0x2daa188a2647b3dc!2m2!1d100.7647053!2d21.9710316!1m5!1m1!1s0x
312ab50227b0d78d:0x41bceda458368c20!2m2!1d100.771678!2d22.000143?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

08:00   คณะพร้อม ณ สนามบินเชียงใหม่  เคาน์เตอร์สายการบิน รยุลี่ แอร์ไลน์ 

**กรณุาเช็คอิน และโหลดสัมภาระ ด้วยตนเอง**

09:45   ออกเดินทางสู่เมืองเชียงรุ้ ง (สิบสองปันนา) เท่ียวบินท่ี DR 5024
11:55   ถึงสนามบินนานาชาติ Xishuangbanna Gasa Airport
เมืองเชียงรุ้ ง ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว
นำชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนาม,
ชม 9 จอม 12 เชียง, อิสระช้อบปป้ิงไนท์บาซ่า  

วันท่ี 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินเชียงรุ้ ง - พิพิธภัณฑ์ชนชาติ - 9 จอม 12 เชียง - ตลาดกลางคืน 

https://www.google.co.th/maps/dir/Xishuangbanna+Gasa+Airport+(JHG),+Gasazhen,+Jinghong,+Xishuangbanna,+Yunnan,+China/Jinghong,+Xishuangbanna,+Yunnan,+China/@21.9869513,100.761801,14.75z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x312aa37ebba46363:0x2daa188a2647b3dc!2m2!1d100.7647053!2d21.9710316!1m5!1m1!1s0x312ab50227b0d78d:0x41bceda458368c20!2m2!1d100.771678!2d22.000143?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

สิบสองปันนา  Sipsongpanna คนจีนออกเสียงว่า ซีสวงปันนา
Xishuangpanna เป็นนครเมิงไตของชาวไทลื้ อและชนกลุ่มน้อย
ต้ังอยู่ในภาคใต้สุดของมณฑลยูนนาน ในอดีตแบ่งเขตการปกครองเป็น 12
หัวเมืองใหญ่  โดยจัดแบ่งหัวเมืองใหญ่ 28 เมืองเป็น 12 เขตปกครอง
จึงเรยีกว่า สิบสองปันนา หรอื  สิบสองพันนา 
เมืองเชียงรุ้ ง หรอืในภาษาจีนคือ จิ่งหง เจียงฮุง่ หรอืออกเสียงในภาษาไทลื้ อว่า เจงฮุง่
เป็นเมืองเอกในเขตปกครองตนเองชนชาติไท - สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน
ประเทศจีน
มีชายแดนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศพม่า และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ติดกับประเทศลาว
เมืองเชียงรุ่ง น้ันมีประชากรเป็นชาวไทลื้ อเป็นหลัก คือประมาณร้อยละ  67
ของประชากรท้ังหมด ส่วนท่ีเหลือจะเป็นชาวไท ชาวฮัน่ ร้อละ 33
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนา  สร้างข้ึนในสถาบันคุ้ มครองสิบสองปันนาจากรอบ
นอกของเมืองเชียงรุ้ ง พิพิธภัณฑ์ นี้ รวมท้ังหมดสามช้ัน
ช้ัน1เป็นห้องท่ีแสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ช้ัน 2
เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนา
ช้ัน3เป็นห้องแสดงความงามท่ีนา่ตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้ น
สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา
เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เรยีนรู้  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนา 
แหล่งท่องเท่ียว  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
อิสระช้อบป้ิงท่ี ตลาดกลางคืน สิบสองปันนาตามอัธยาศัย
ก่อนท่ีจะเดินทางเข้าเช็คอินท่ีพัก

วันท่ี 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินเชียงรุ้ ง - พิพิธภัณฑ์ชนชาติ - 9 จอม 12 เชียง - ตลาดกลางคืน 



อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Xing Cheng Hotel  หรอื Vienna Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินเชียงรุ้ ง - พิพิธภัณฑ์ชนชาติ - 9 จอม 12 เชียง - ตลาดกลางคืน 

วันท่ี 2
ตลาดเช้า - หมู่บ้านวัฒนธรรมไตล้ือกาหล่ันป้า - อทุยานประวัติศาสตร์ม่านทิง - วัดป่าเจย์ -
บ้านไทยรมิน้ำว่านต๋า - โชว์ Dai Show 

การเดินทาง ช่วงเช้า + บ่าย

อาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพัก นำเดินทางชมตลาดเช้าไตลื้ อ
ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมกาหลั่นป้า  
เดินทางชม อุทยานประวัติศาสตร์ม่านเทิง วัดป่าเจย์ บ้านไทยรมิน้ำบ้านต้า Dai
Show



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ตลาดเช้าไตล้ือ  ให้ทุกท่านเท่ียวชมวิถีชีวิตของชาวสิบสองปันนาท่ีตลาดเช้า
จะมีสินค้าพื้ นบ้านให้ได้เลือกซื้ อ หรอืชิมตามอัธยาศัย
หมู่บ้านกาหล่ันป้า หมู่บ้านกั่นหลั่นป้า  เป็นหมู่บ้านไทลื้ อต้ังอยู่บรเิวณรมิแม่น้ำโขง
เป็นชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่บนเนื้ อท่ี ราว ๆ 50 ตารางกิโลเมตร
พื้ นท่ีของชุมชนมีรปูรา่งลักษณะคล้ายกับมะขามป้อม  โดยคำว่า กั่นหลั่น
หมายถึงมะขามป้อม ส่วนคำว่าป้า น้ันหมายถึง พื้ นท่ีราบ จึงได้ชื่อว่า กั่นหลั่นป้า 
สวนม่านทิง หรอื สวนบ้านถ่ินในคำไทล้ือ  มีเนื้ อท่ี 1.54 หม่ืนตารางเมตร เป็นสวนท่ีมีอายุกว่า
1300 ปี เป็นสวนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเชียงรุ้ ง
ในอดีตสวนแหง่นี้ เป็นสวนดอกไม้ของเจ้าผู้ ปกครองแขวนสิบสองปันนา
จึงเป็นสถานท่ีพักผ่อนของเจ้าแผ่นดินและขุนนางช้ันสูง และนางสนม
ด้านหน้าของสวน มีรปูป้ันทองเหลือของท่านนายก โจวเอินไหล ในชุดไทลื้ อ
ในมืออุ้ มขันน้ำและใบมะกอกและเล่นสงกรานต์กับชาวบ้าน รปูป้ันนี้ ถูกสร้างข้ึนเพื่
อระลึกถึงท่านเม่ือคร้ังท่ีท่านเดินทางมาดูงานท่ี
สิบสองปันนาและได้รว่มเล่นสงกรานต์กับชาวไทลื้ อ
ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก 
ไหว้พระท่ี วัดป่าเจย์  ซึ่งเป็นวัดพุทธหนิยาน ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง
บนเนื้ อท่ีกว่า 3.000 ตารางเมตร 
ในอดีตวัดนี้ เป็นวัดท่ีเจ้าผู้ ปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นท่ีไหว้พระและประกอบศาส
นกิจ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุด 
เพราะเป็นท่ีต้ังวิทยาลัยพุทธศาสนา ของมณฑลยูนนาน
เมืองใหม่ว่านต๋า บริเวณบ้านไทยริมน้ำ หรอื Wanda River  City
 ซึ่งสวยงามมากภายในบรเิวณนี้ มีท้ังร้านอาหารชายหาดจำลองและเส้นทางเดินรมิน้
ำ ซึ่งมองเหน็ Dai Show theatre อาคารโดมสีทองขนาดยักษ์
โชว์ระดับโลก  DAI SHOW โชว์แฟนตาซีท่ีย่ิงใหญ่สุดอลังการ
พร้อมด้วยระบบแสงสีเสียง ด้วยการทุ่มทุนสร้างมหาศาล
ย่ิงใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน เวทีออกแบบให้ดูได้แบบ 320 องศา
เป็นโชว์ใหม่ล่าสุดของสิบสองปันนา
พบกับฉากสุดอลังการและการแสดงโชว์กายกรรมโลดโผนสุดตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ

วันท่ี 2
ตลาดเช้า - หมู่บ้านวัฒนธรรมไตล้ือกาหล่ันป้า - อทุยานประวัติศาสตร์ม่านทิง - วัดป่าเจย์ -
บ้านไทยรมิน้ำว่านต๋า - โชว์ Dai Show 



อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Xing Cheng Hotel  หรอื Vienna Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
ตลาดเช้า - หมู่บ้านวัฒนธรรมไตล้ือกาหล่ันป้า - อทุยานประวัติศาสตร์ม่านทิง - วัดป่าเจย์ -
บ้านไทยรมิน้ำว่านต๋า - โชว์ Dai Show 

วันท่ี 3
สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยงูบิน - หมู่บ้านเผ่าไอนี ่- น้ำตก 9 มังกร - ล่องเรอืทะเลสาบม่านเฟยหลง -
ถนนคนเดินรมิโขง

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้า นำเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองเชียงรุ้ ง เช่น สวนป่าดงดิบ
หมู่บ้านเก่าแก่เผ่าไอนี ่ชมนกยูงนับพันบินลงมาจากภูเขา
หลังอาหารกลางวัน เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อเช่น ล่องเรอืทะเลสาบม่านเฟย
เดินชม ช้อบถนนคนเดินรใิโขง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

สวนป่าดงดิบ หรอื
ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี อีก้อ ซึ่งเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ ุ์นานาชนดิ เป็นสวนสร้างข้ึ
นใหม่ ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ท่ีรม่รืน่ พบความมหัศจรรย์กับต้นนกยูง
ต้นไม้ท่ีมีลักษณะคล้ายนกยูง
ซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานท่ีศักดิ์ สิทธ ิ์ของเหล่านกยูง
การแสดงสัตว์แสนรู้ มากมายท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ต่าง ๆ อาทิ เสือ หมี
ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้ นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ
และสาดน้ำกันเพื่อเป็นสิรมิงคล...
หมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี  อีก้อ เย้า ฯลฯ ชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ
โชว์การแสดงของชาวไทลื้ อ
โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอน ีอีก้อ และชมการสาธติพิธกีารแต่งงานของเผ่าอีก้อ
น้ำตกเก้ามังกร เป็นน้ำตกท่ีตกลงมาจากเขาสูงหลายสิบเมตร



ด้านล่างมีรปูป้ันชาวประมงถือดาบสู้ กับมังกร เป็นมังกร 9 หัว
ซึ่งอาจจะเป็นเรือ่งเล่าของท่ีนีแ่ละแม่น้ำหลั่นช้าง แม่น้ำโขงเม่ือมีนักท่องเท่ียวเข้าไป
เยอะๆ ก็จะมีการแสดง
ไหว้พระท่ี วัดป่าเจย์  ซึ่งเป็นวัดพุทธหนิยาน ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง
บนเนื้ อท่ีกว่า 3.000 ตารางเมตร 
ในอดีตวัดนี้ เป็นวัดท่ีเจ้าผู้ ปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นท่ีไหว้พระและประกอบศาส
นกิจ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุด 
เพราะเป็นท่ีต้ังวิทยาลัยพุทธศาสนา ของมณฑลยูนนาน
ล่องเร ือทะเลสาบม่านเฟยหลง  ManFeilong เพื่อชมนกเหย่ียวจับปลาโดยนก เหย่ียวพันธ์นี้ คือ
นกเหย่ียวออสเปร  Osprey ถือเป็นความลับกว่า 1,000 ปี ในการจับปลา ของ
ชาวประมงจีน ท่ีใช้กันสืบต่อมาต้ังแต่ ปี ค.ศ. 960 พวกเขาใช้
นกเหย่ียวน้ำชนดิหนึง่ในการจับปลาในช่วงเช้าชาวประมงจะนัง่อยู่บนแพไม้ไผ่ของพ
วกเขา และใช้แสงสว่างจากตะเกียงเพื่อดึงดูดปลา
นกแต่ละตัวจะถูกใส่บ่วงกับวงแหวนรอบคอของมัน
ชาวประมงจะให้มันดำน้ำลงไปเพื่อจับปลา แต่
วงแหวนจะป้องกันไม่ให้นกกินปลาตัวใหญ่ได้ นกจะได้กินตัวเล็กๆแทนเม่ือมันข้ึนม
าจากน้ำมันจะ คายปลาท่ีคาบอยู่ท่ีจะงอยปากออกมาให้กับชาวประมง
ทะเลสาบม่านเฟยหลง หรอืท่ีชาวไทลื้ อขนานนามว่า ทะเลสาบมังกรบิน  เนือ่งมาจาก
เรือ่งเล่าขานในอดีตว่ามีต้นไทรใหญ่ต้นหนึง่ต้ังอยู่ทางทิศเหนอืของทะเลสาบ
ต้นไทรต้นนี้ เองได้แผ่กิ่งก้านสาขากว้างใหญ่ออกไปยังทะเลสาบและสามารถต้นลมฝ
น และพายุได้อย่างนา่อัศจรรย์ใจย่ิงเม่ือฤดูใบไม้ผลิมาเยือน
ใบของต้นไทรต้นนี้ จะบิดปลิวตามแรงลม
และพริ้ วไหวมีรปูรา่งดุจมังกรทองทะยานอยู่เหนอืท้องฟ้า
และบินไปทางทิศใต้ของทะเลสาบ  ทุกคร้ังท่ีมังกรปรากฎตัวเหนอืทะเลสาบ
ชาวไทลื้ อเชื่อว่าพืชพรรณธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ และฝนจะตกต้องตามฤดูกาล
ถ้าได้ดื่มน้ำจากทะเลสาบจะทำให้ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาซึ่
งเป็นท่ีมาของชื่อทะเลสาบแหง่นี้  
อิสระชิม ช้อบ แชะ ตาม ถนนคนเดินริมโขง ซึ่งมีสินค้าพื้ นเมืองให้เลือกซื้ อมากมาย

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Xing Cheng Hotel  หรอื Vienna Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยงูบิน - หมู่บ้านเผ่าไอนี ่- น้ำตก 9 มังกร - ล่องเรอืทะเลสาบม่านเฟยหลง -
ถนนคนเดินรมิโขง



วันท่ี 4
สนามบินเชียงรุั ง - สนามบินเชียงใหม่

การเดินทาง ช่วงเช้า

หลังอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ เดินทางสู่สนามบินเมืองเชียงรุง่ เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
08:40   เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน รยุลี่ แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี DR
5023
08:45   ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิ์ ภาพ (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

อาหาร เช้า   ห้องอาหารโรงแรม

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ
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ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/sibsongbanna/1010
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