 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 4 พ.ค. 2020 16:24

ทัวร์สิบสองปันนา ลอ่ งเรอื สำราญ 4 วัน 3 คืน บินเชยี งใหม-่
สิบสองปันนา กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ / สายการบิน Ruili Airlines บินทกุ วันจันทร์ /
วันพุธ / วันศุกร์ / วันอาทิตย์ , สามารถเดินทางได้ 2 ชว่ ง คือ วันศุกร์ - กลับวันจันทร์ (หรอื ) วันอาทิตย์ กลับวันพธุ
วัดและธรรมชาติ

วัดหลวงเมืองลื้อ
วัดป่าเจย์
สวนป่าดงดิบ

ศิลปวัฒ นธรรม

หมบู่ ้ านกาหลั่นป้ า
หมู่บ้านเก่าหอ่ นา่
สบายๆ ช้อบ

ตลาดเช้าไทลื้อ
ชมโชว์ระดับโลก DAI SHOW


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม
หมายเหตุ : ราคานี้ลงร้าน Shopping 3 ร้าน คือ
ร้านยาสมุนไพรไตลื้อ , ร้านหยก และ ร้านสินค้าพื้นเมือง


ราคา / คน
17,500
15,500
14,500
13,500
12,500
3,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินเชียงร้ งุ - พิพิธภัณฑ์ชนชาติ - 9 จอม 12 เชียง - ตลาดกลางคืน

วันที่ 1

สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินเชียงร้ งุ - พิพิธภัณฑ์ชนชาติ - 9 จอม 12 เชียง - ตลาดกลางคืน
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

08:00 คณะพร้อม ณ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน รยุ ลี่ แอร์ไลน์
**กรณุ าเช็คอิน และโหลดสัมภาระ ด้วยตนเอง**
09:45 ออกเดินทางสู่เมืองเชียงร้ งุ (สิบสองปันนา) เที่ยวบินที่ DR 5024
11:55 ถึงสนามบินนานาชาติ Xishuangbanna Gasa Airport
เมืองเชียงร้ งุ ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักทอ่ งเที่ยว
นำชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนาม,
ชม 9 จอม 12 เชียง, อิสระช้อบปป้ งิ ไนท์บาซา่

วันที่ 1

สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินเชียงร้ งุ - พิพิธภัณฑ์ชนชาติ - 9 จอม 12 เชียง - ตลาดกลางคืน
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Sipsongpanna คนจีนออกเสียงวา่ ซีสวงปันนา
Xishuangpanna เป็นนครเมิงไตของชาวไทลื้อและชนกลุ่มน้อย
ตั้ งอยู่ในภาคใต้สุดของมณฑลยูนนาน ในอดีตแบ่งเขตการปกครองเป็น 12
หัวเมืองใหญ่ โดยจัดแบง่ หัวเมืองใหญ่ 28 เมืองเป็น 12 เขตปกครอง
จึงเรยี กวา่ สิบสองปันนา หรอื สิบสองพันนา
เมืองเชียงร้ งุ หรอื ในภาษาจ ีนคือ จ ิ่งหง เจ ียงฮงุ่ หรอื ออกเสียงในภาษาไทลื้ อวา่ เจงฮงุ่
เป็นเมืองเอกในเขตปกครองตนเองชนชาติไท - สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน
ประเทศจีน
มีชายแดนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศพมา่ และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ติดกับประเทศลาว
เมืองเชียงร ุ่ง นั้ นมีประชากรเป็นชาวไทลื้อเป็นหลัก คือประมาณร้อยละ 67
ของประชากรทั้ งหมด ส่วนที่เหลือจะเป็นชาวไท ชาวฮัน่ ร้อละ 33
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติในสิบสองปันนา สร้างขึ้ นในสถาบันค้ มุ ครองสิบสองปันนาจากรอบ
นอกของเมืองเชียงร้ งุ พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้ งหมดสามชั้ น
ชั้ น1เป็นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ชั้ น 2
เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติตา่ งๆของสิบสองปันนา
ชั้ น3เป็นห้องแสดงความงามที่นา่ ตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น
สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรยี นร้ ู ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนา
แหลง่ ทอ่ งเที่ยว 9 จอม 12 เชียง สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการทอ่ งเที่ยว
บนพื้นที่ 600 ไร่ ณ เมืองเชียงรงุ่
สิบสองปันนามลู คา่ โครงการใช้วงเงินลงทนุ ไมต่ ำ่ กวา่ 6 หมื่นล้านบาท
สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทลื้อ เพื่อให้เป็นเมืองแหง่ การท่องเที่ยวและ
ธรุ กิจนานาชาติประกอบด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่,ศูนย์กระจายสินค้า หัตถกรรม,
โรงแรมระดับ 5 ดาว, รสี อร์ท, สปา, ร้านอาหาร สวนสุขภาพ
พิพิธภัณฑ์สามเหลี่ยมทองคำ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน
ตลอดจนอาคารบ้านเรอื นแบบไทลื้อ 300 กวา่ หลัง
อิสระช้อบป้ งิ ที่ ตลาดกลางคืน สิบสองปันนาตามอัธยาศัย
ก่อนที่จะเดินทางเข้าเช็คอินที่พัก
สิบสองปันนา

วันที่ 1

สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินเชียงร้ งุ - พิพิธภัณฑ์ชนชาติ - 9 จอม 12 เชียง - ตลาดกลางคืน
อาหาร
ที่พัก

ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Xing Cheng Hotel หรอื Vienna Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
กลางวั น

วันที่ 2

ตลาดเช้า - หมบู่ ้ านวัฒนธรรมไตลื้อกาหลั่นป้ า - อทุ ยานประวัติศาสตร์มา่ นทิง - วัดป่าเจย์ บ้านไทยรมิ น้ำวา่ นต๋า - โชว์ Dai Show
การเดินทาง

ช่วงเช้า + บ่าย

อาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก นำเดินทางชมตลาดเช้าไตลื้อ
ชมหมบู่ ้ านวัฒนธรรมกาหลั่นป้ า
เดินทางชม อุทยานประวัติศาสตร์มา่ นเทิง วัดป่าเจย์ บ้านไทยรมิ น้ำบ้านต้า Dai
Show

วันที่ 2

ตลาดเช้า - หมบู่ ้ านวัฒนธรรมไตลื้อกาหลั่นป้ า - อทุ ยานประวัติศาสตร์มา่ นทิง - วัดป่าเจย์ บ้านไทยรมิ น้ำวา่ นต๋า - โชว์ Dai Show
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ให้ทุกทา่ นเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวสิบสองปันนาที่ตลาดเช้า
จะมีสินค้าพื้นบ้านให้ได้เลือกซื้อ หรอื ชิมตามอัธยาศัย
หมู่บ้านกาหลั่นป้ า หมู่บ้านกั่นหลั่นป้ า เป็นหมู่บ้านไทลื้ อตั้ งอยู่บรเิ วณรมิ แม่น้ำโขง
เป็นชมุ ชนที่มีขนาดใหญบ่ นเนื้อที่ ราว ๆ 50 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ของชมุ ชนมีรปู รา่ งลักษณะคล้ายกับมะขามป้ อม โดยคำวา่ กั่นหลั่น
หมายถึงมะขามป้ อม สว่ นคำวา่ ป้ า นั้ นหมายถึง พื้นที่ราบ จึงได้ชื่อวา่ กั่นหลั่นป้ า
สวนม่านทิง หรอื สวนบ้านถิ่นในคำไทลื้อ มีเนื้อที่ 1.54 หมื่นตารางเมตร เป็นสวนที่มีอายุกว่า
1300 ปี เป็นสวนที่เกา่ แกท่ ี่สุดของเมืองเชียงร้ งุ
ในอดีตสวนแหง่ นี้ เป็นสวนดอกไม้ของเจ้าผ้ ปู กครองแขวนสิบสองปันนา
จึงเป็นสถานที่พักผอ่ นของเจ้าแผน่ ดินและขนุ นางชั้ นสงู และนางสนม
ด้านหน้าของสวน มีรปู ปั้นทองเหลือของทา่ นนายก โจวเอินไหล ในชดุ ไทลื้อ
ในมืออ้ มุ ขันน้ำและใบมะกอกและเล่นสงกรานต์กับชาวบ้าน รปู ปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่
อระลึกถึงท่านเมื่อครั้ งที่ท่านเดินทางมาดูงานที่
สิบสองปันนาและได้รว่ มเล่นสงกรานต์กับชาวไทลื้อ
ซึ่งสร้างความประทับใจแกช่ าวบ้านเป็นอยา่ งมาก
ไหว้พระที่ วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวัดพุทธหนิ ยาน ตั้ งอยทู่ างทิศใต้ของสวนมา่ นทิง
บนเนื้ อที่กว่า 3.000 ตารางเมตร
ิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาส
ในอดีตวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าผ้ ปกครองส
ู
นกิจ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เป็นวัดที่ใหญ่ท่สี ุด
เพราะเป็นที่ตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนา ของมณฑลยูนนาน
เมืองใหมว่ า่ นต๋า บริเวณบ้านไทยริมน้ำ หรอื Wanda River City
ซึ่งสวยงามมากภายในบรเิ วณนี้มีทั้งร้านอาหารชายหาดจำลองและเส้นทางเดินรมิ น้
ำ ซึ่งมองเหน็ Dai Show theatre อาคารโดมสีทองขนาดยักษ์
โชว์ร ะดับโลก DAI SHOW โชว์แฟนตาซีท่ยี ่งิ ใหญ่สุดอลังการ
พร้อมด้วยระบบแสงสีเสียง ด้วยการทมุ่ ทนุ สร้างมหาศาล
ยิ่งใหญท่ ี่สดุ ในมณฑลยนู นาน เวทีออกแบบให้ดไู ด้แบบ 320 องศา
เป็นโชว์ใหมล่ า่ สดุ ของสิบสองปันนา
พบกับฉากสุดอลังการและการแสดงโชว์กายกรรมโลดโผนสุดตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ
ตลาดเช้าไตลื้อ

วันที่ 2

ตลาดเช้า - หมบู่ ้ านวัฒนธรรมไตลื้อกาหลั่นป้ า - อทุ ยานประวัติศาสตร์มา่ นทิง - วัดป่าเจย์ บ้านไทยรมิ น้ำวา่ นต๋า - โชว์ Dai Show
อาหาร
ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Xing Cheng Hotel หรอื Vienna Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 3

สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยงู บิน - หมบู่ ้ านเผา่ ไอนี่ - น้ำตก 9 มังกร - ลอ่ งเรอื ทะเลสาบมา่ นเฟยหลง ถนนคนเดินรมิ โขง
การเดินทาง

ชว่ งเช้า+บา่ ย

หลังอาหารเช้า นำเดินทางสสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองเชียงร้ งุ เชน่ สวนป่าดงดิบ
หมู่บ้านเก่าแก่เผ่าไอนี่ ชมนกยูงนับพันบินลงมาจากภูเขา
หลังอาหารกลางวัน เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อเช่น ล่องเรอื ทะเลสาบม่านเฟย
เดินชม ช้อบถนนคนเดินรใิ โขง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

หรอื

สวนป่าดงดิบ
ศูนย์วัฒ นธรรมเผา่ ไอนี

อีก้อ ซึ่งเป็นป่าที่อดุ มสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ นุ านาชนดิ เป็นสวนสร้างขึ้
นใหม่ ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ท่รี ม่ รืน่ พบความมหัศจรรย์กับต้นนกยูง
ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูง
ซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อวา่ เป็นสถานที่ศักด์ สิ ิทธ์ ขิ องเหลา่ นกยูง
การแสดงสัตว์แสนร้ ู มากมายทา่ นสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ตา่ ง ๆ อาทิ เสือ หมี
ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้ นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ
และสาดน้ำกันเพื่อเป็นสิรมิ งคล...
หมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี อีก้อ เย้า ฯลฯ ชมการโชว์การแสดงของชนเผา่ ตา่ งๆ อาทิ
โชว์การแสดงของชาวไทลื้อ
โชว์วัฒนธรรมเผา่ ไอนี อีก้อ และชมการสาธติ พิธกี ารแตง่ งานของเผา่ อีก้อ
น้ำตกเก้ามังกร เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากเขาสูงหลายสิบเมตร

ด้านล่างมีรปู ปั้นชาวประมงถือดาบส้ กู ั บมังกร เป็นมังกร 9 หัว
วันที่ 3
ซึ่งอาจจะเป็นเรือ่ งเล่าของที่นแ่ี ละแม่น้ำหลั่นช้าง แม่น้ำโขงเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้าไป
สวนป่าดงดิบ - โชว์นเยอะๆ
กยงู บินก็จ-ะมหมีการแสดง
บู่ ้ านเผา่ ไอนี่ - น้ำตก 9 มังกร - ลอ่ งเรอื ทะเลสาบมา่ นเฟยหลง ถนนคนเดินรมิ โขง ไหว้พระที่ วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวัดพุทธหนิ ยาน ตั้ งอยทู่ างทิศใต้ของสวนมา่ นทิง
บนเนื้ อที่กวา่ 3.000 ตารางเมตร
ิบสองปันนาใช้เปน็ ที่ไหว้พระและประกอบศาส
ในอดีตวัดนี้เปน็ วัดที่เจ้าผ้ ปกครองส
ู
นกิจ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เป็นวัดที่ใหญ่ท่สี ุด
เพราะเป็นที่ตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนา ของมณฑลยูนนาน
ล่องเร ือทะเลสาบม่านเฟยหลง ManFeilong เพื่อชมนกเหยี่ยวจั บปลาโดยนก เหยี่ยวพันธ์ นคี้ ือ
นกเหยี่ยวออสเปร Osprey ถือเป็นความลับกวา่ 1,000 ปี ในการจับปลา ของ
ชาวประมงจีน ที่ใช้กันสืบตอ่ มาตั้ งแต่ ปี ค.ศ. 960 พวกเขาใช้
นกเหยี่ยวน้ำชนดิ หนึง่ ในการจับปลาในช่วงเช้าชาวประมงจะนัง่ อยู่บนแพไม้ไผ่ของพ
วกเขา และใช้แสงสว่างจากตะเกียงเพื่อดึงดูดปลา
นกแต่ละตัวจะถูกใส่บ่วงกับวงแหวนรอบคอของมัน
ชาวประมงจะให้มันดำน้ำลงไปเพื่อจับปลา แต่
วงแหวนจะป้ องกันไมใ่ ห้นกกินปลาตัวใหญไ่ ด้ นกจะได้กินตัวเล็กๆแทนเมื่อมันขึ้นม
าจากน้ำมันจะ คายปลาที่คาบอยทู่ ี่จะงอยปากออกมาให้กับชาวประมง
ทะเลสาบมา่ นเฟยหลง หรอื ที่ชาวไทลื้อขนานนามวา่ ทะเลสาบมังกรบิน เนือ่ งมาจาก
เรือ่ งเล่าขานในอดีตว่ามีต้นไทรใหญ่ต้นหนึง่ ตั้ งอยู่ทางทิศเหนอื ของทะเลสาบ
ต้นไทรต้นนี้เองได้แผก่ ิ่งก้านสาขากว้างใหญอ่ อกไปยังทะเลสาบและสามารถต้นลมฝ
น และพายุได้อยา่ งนา่ อัศจรรย์ใจยิ่งเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือน
ใบของต้นไทรต้นนี้จะบิดปลิวตามแรงลม
และพริ้วไหวมีรปู รา่ งดุจมังกรทองทะยานอยเู่ หนอื ท้องฟ้ า
และบินไปทางทิศใต้ของทะเลสาบ ทกุ ครั้ งที่มังกรปรากฎตัวเหนอื ทะเลสาบ
ชาวไทลื้อเชื่อวา่ พืชพรรณธัญญาหารจะอดุ มสมบูรณ์ และฝนจะตกต้องตามฤดูกาล
ถ้าได้ดื่มน้ำจากทะเลสาบจะทำให้ครอบครัวมีสขุ ภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาซึ่
งเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบแหง่ นี้
อิสระชิม ช้อบ แชะ ตาม ถนนคนเดินริมโขง ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมาย
อาหาร
ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Xing Cheng Hotel หรอื Vienna Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 4

สนามบินเชียงรั งุ - สนามบินเชียงใหม่
การเดินทาง

ชว่ งเช้า

หลังอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ เดินทางสสู่ นามบินเมืองเชียงรงุ่ เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
08:40 เดินทางสสู่ นามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน รยุ ลี่ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DR
5023
08:45 ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสด์ ิภาพ (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
อาหาร

เช้า

ห้องอาหารโรงแรม

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3%

รูปภาพ

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

