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ทัวร์สิบสองปันนา หลวงน้ำทา เชยีงรุ้ ง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาเริม่ต้นท่ีด่าน อ.เชียงของ จ. เชียงราย

วัดและธรรมชาติ

วัดหลวงเมืองลื้ อ 
วัดป่าเจย์
สวนป่าดงดิบ

ศิลปวัฒนธรรม



หมู่บ้านกาหลั่นป้า
หมู่บ้านเก่าหอ่นา่

สบาย  ๆช้อบ

โชว์พาราณสี  
ตลาดเช้าไทลื้ อ

 ราคา

จำนวนคนเดินทาง / กรุ๊ป ราคา / คน

เดินทาง              8 - 10            คน 8,900

เดินทาง 11 - 15 คน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 9,900

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500

หมายเหตุ : ราคานี้ ลงร้าน Shopping 4 ร้าน คือ
ร้านยาสมุนไพรไตลื้ อ , ร้านหยก , ร้านมีด และ ร้านสินค้าพื้ นเมือง

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
ด่านเชียงของ - แขวงบ่อแก้ว - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - บ่อหาน (ชายแดนจีน) -
เมืองหล้า (เมืองหน้าด่านจีน) - เชียงรุ้ ง



การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย (วันเดินทาง)

1. เดินทางโดยรถทัวร์ (วีไอพี) สมบัติทัวร์ กรงุเทพฯ - เชียงของ เม่ือถึง บขส. อ.เชียงของ
- ท่านเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมือง อ. เชียงของ ด้วยตนเอง
(การเดินทางนี้ ไม่รวมในค่าทัวร์ - ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
2. เดินทางโดยเครือ่งบิน  สนามบินดอนเมือง - สนามบินเชียงราย  ควรเดินทางล่วงหน้า
1 วัน เพื่อไปพักค้างคืนท่ี อ. เชียงของ (เช้าวันรุง่ข้ึน จะได้เดินทางข้ามด่านจาก เชียงของ
- เชียงรุ้ งได้ทันเวลาก่อนด่านปิด)
07:30    คณะผ่านพิธกีารตรวจคนออกเมืองไทยเรยีบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดย Shuttle bus
ระหว่างสะพานพรมแดนผ่านพิธกีารเข้าเมืองของ สปป.ลาวเรยีบร้อยแล้ว 

(คณะผ่านด่าน และซ้ือต๋ัว Shuttle bus ด้วยตนเอง (30 บาท/่เท่ียว/ท่าน) - ไกด์ท้องถ่ินของบริษัทฯ รอให้การต้อนรับท่ีฝ่ังลาวค่ะ)

เดินทางต่อยังชายแดนจีน ผ่านตรวจคนเข้าเมืองของจีน
แล้วเดินทางต่อยังเมืองเชียงรุ้ ง

วันท่ี 1
ด่านเชียงของ - แขวงบ่อแก้ว - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - บ่อหาน (ชายแดนจีน) -
เมืองหล้า (เมืองหน้าด่านจีน) - เชียงรุ้ ง



ขัอมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ไกด์ท้องถื่นพร้อมต้อนรับ นำท่านออกเดินทางบนเส้นทาง R3A
ซึ่งเป็นถนนท่ีรัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็น เส้นทาง Logistics ในการลำ
เลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม
โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนนุ เงินจาก ธนาคารพัฒนาแหง่เอเซีย (ADB)
ปัจจุบันได้สร้างเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว เปิดใช้เม่ือเดือนมีนาคม 2551 ท่ีผ่าน
คุนหมิง-ลาว-กรงุเทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย (ออกเดินทางจากห้วยทราย 111
กม.คณะแวะท่ีหมู่บ้านน้ำฟ้า)
จากน้ันนำคณะออกเดินทางต่อ ผ่านเมืองเวียงภูคา
ซึ่งเป็นเมืองเหมืองแรล่ิกไนซ์ท่ีสำคัญของประเทศลาว ระหว่างทาง
ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนพี่น้องชาวลาว
รวมท้ังหมู่บ้านชาวเขาเผ่าๆต่าง และป่าเขาอันอุดม สมบูรณ์ 
13:00   จากน้ันนำท่านออกเดินทางจากหลวงน้ำทาไปยังด่านพรมแดนลาว/จีน
ท่ีด่านบ่อเต็น(ลาว)/โม่ฮาน(จีน)
14:00   คณะเดินทางด่านพรมแดนบ่อเต็น สปป.ลาว ผ่านพิธอีอกเมือง สปป.ลาว
เรยีบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อสู่ด่านพรมแดน โม่ฮานของจีน
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองของจีนเรยีบร้อยแล้ว
นำคณะออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า ซึ่งเป็นเมือง หน้าด่านสำคัญของจีนตอนใต้
(มณฑลยูนนาน) เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองเชียงรุ้ ง
18:00   เดินทางถึงเมืองเชียงรุ้ ง ซึ่งเป็นเมืองเอกเมืองหลวงของสิบสองปันนา
เป็นเมืองท่ีสวยงามแหง่หนึง่ มีสมญานามว่า เมืองนกยูง..
หลังอาหารค่ำพาทุกท่านสำรวจ เมืองเก้าจอมสิบสองเจียง (Nine Tower & Twelve
Walled) โครงการซึ่งเนรมิต
แหล่งท่องเท่ียวท่ีสร้างข้ึนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการลงทุนของจี
นใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทาง สายไหมถนนสายคุนหมิง--
กรงุเทพฯโดยโครงการนี้ ก่อสร้างบนพื้ นท่ีกว่า 600
ไรใ่นเขตศูนย์กลางเขตใหม่ของจิ่งหงโดย มุ่งหมายให้เป็น“อัญมณแีหง่เอเชีย”
แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง)และผสมผสาน
วัฒนธรรมไทลื้ อวัฒนธรรมไทยกับวิถี สมัยใหม่เข้าด้วยกัน
นำท่านสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดิน และ ตลาดกล่ันไป๋

ท่ีมีเสนห์่และดึงดูดนักท่องเท่ียวจากท่ัวประเทศ
จีนสนกุสนานกับการเท่ียวตรอกสงกรานต์ท่ีเต็มไปด้วยร้านค้าท่ีนา่ สนกุสนาน

วันท่ี 1
ด่านเชียงของ - แขวงบ่อแก้ว - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - บ่อหาน (ชายแดนจีน) -
เมืองหล้า (เมืองหน้าด่านจีน) - เชียงรุ้ ง



ถ้ามีเวลาท่านยังสามารถไปช้อปป้ิงบรเิวณห้างใต้ดิน DaXingได้

อาหาร กลางวัน    ร้านอาหารกลางวัน ณ เมืองหลวงน้ำทา
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Xing Cheng Hotel  หรอื Vienna Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
ด่านเชียงของ - แขวงบ่อแก้ว - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - บ่อหาน (ชายแดนจีน) -
เมืองหล้า (เมืองหน้าด่านจีน) - เชียงรุ้ ง

วันท่ี 2
สวนป่าดงดิบ - วัดป่าเจย์ - บ้านไทยรมิน้ำ - DAI SHOW

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองเชียงรุ้ ง เช่น สวนป่าดงดิบ หมู่บ้านเก่าแก่เผ่าไอนี่
ชมนกยูงนับพันบินลงมาจากภูเขา
หลังอาหารกลางวัน เดินทางชม วัดป่าเจย์ บ้านไทยรมิน้ำบ้านต้า Dai Show



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

สวนป่าดงดิบ หรอื
ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี อีก้อ ซึ่งเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ ุ์นานาชนดิ เป็นสวนสร้างข้ึน
ใหม่ 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 แม่น้ำโขง เม่ือมีนักท่องเท่ียวเข้าไ
ปเยอะๆ ก็จะมีการแสดง
ทำบุญไหว้พระท่ี วัดป่าเจย์  ซึ่งเป็นวัดพุทธหนิยาน ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง
บนเนื้ อท่ีกว่า 3.000 ตารางเมตร 
ในอดีตวัดนี้ เป็นวัดท่ีเจ้าผู้ ปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นท่ีไหว้พระและประกอบศาส
นกิจ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุด 
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
สวนป่าดงดิบ - วัดป่าเจย์ - บ้านไทยรมิน้ำ - DAI SHOW



อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Xing Cheng Hotel  หรอื Vienna Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
สวนป่าดงดิบ - วัดป่าเจย์ - บ้านไทยรมิน้ำ - DAI SHOW

วันท่ี 3
ตลาดเช้าไทล้ือ - หมุ่บ้านไทล้ือม่านหัวนา - พิพิธภัณฑ์ - น้ำพุดนตรรีมิแม่น้ำโขง

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางเท่ียวชม วัดหลวงเมืองลื้ อ และ ในเมืองเชียงรุ้ ง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ตลาดเช้าไตล้ือ  ให้ทุกท่านเท่ียวชมวิถีชีวิตของชาวสิบสองปันนาท่ีตลาดเช้า
จะมีสินค้าพื้ นบ้านให้ได้เลือกซื้ อ หรอืชิมตามอัธยาศัย
หมู่บ้านโบราณไทล้ือ “ม่านหัวนา” ซึ่งถูกอนรัุกษ์ไว้อย่างดี พาท่านเดินลัดเลาะไปบนเนนิ
เขาเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้ อ สักการะวัดไทลื้ อท้องถิ่นซึ่งต้ังอยู่บนเนนิเขา
จากมุมนี้ ท่านสามารถมองเหน็หมู่บ้านไท ลื้ อโบราณรายล้อมไปด้วยภูเขา
และความเจรญิของเมืองจิ่งหงยุคใหม่ หรึอภาษาไทยเหนอืสื่อสารกับเผ่าไทลื้ อได้
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนา สร้างข้ึนในสถาบันคุ้ มครองสิบสองปันนาจากรอบน
อกของเมืองเชียงรุ้ ง พิพิธภัณฑ์ นี้ รวมท้ังหมดสามช้ัน
ช้ัน1เป็นห้องท่ีแสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ช้ัน 2
เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆ ของสิบสองปันนา ช้ัน 3
เป็นห้องแสดงความงามท่ีนา่ตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้ น
สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา
เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เรยีนรู้  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนา 
ชม น้ําพุดนตรีแม่น้ําโขง เป็นนํ้ าพุท่ีสวยงามให้ทิวทัศน์กลางคืนเมืองใหม่ 9 จอม 12
เชียงเป็นฉาก หลัง เป็นโชว์ท่ีแสดง เทคโนโลยีแสง สี
เสียงและเป็นโชว์ท่ีแสดงความสวยงามรมิแม่นํ้ าโขง



อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Xing Cheng Hotel  หรอื Vienna Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
ตลาดเช้าไทล้ือ - หมุ่บ้านไทล้ือม่านหัวนา - พิพิธภัณฑ์ - น้ำพุดนตรรีมิแม่น้ำโขง

วันท่ี 4
เชียงรุ้ ง - บ่อหาน - บ่อเต็น - หลวงน้ำทา - เชียงของ

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

นำคณะเท่ียวชมตลาดเช้าไทลื้ อ เมืองหล้า ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเมืองหล้า
ก่อนออกเดินทางไปยังด่านพรมแดน โม่ฮาน (จีน) และด่านพรมแดนบ่อเต็น (ลาว)

09:30    คณะเดินทางถึงด่านพรมแดนจีน/ลาว ผ่านพิธกีารผ่านแดนจีนและลาว
เรยีบร้อยแล้ว 
นำคณะออกเดินทางต่อไปยังเมืองหลวงน้ำทาระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
11:00    คณะเดินทางถึงหลวงน้ำทา รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี 10)
12:00    ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา
พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาว
15:30    เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำคณะผ่านพิธกีารผ่านแดนของ สปป.ลาวแล้ว
นำคณะข้ึนรถShuttle bus
บรกิารระหว่างสะพานเพื่อเดินทางกลับมายังอำเภอเชียงของ ประเทศไทย
16:00    คณะเดินทางถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โดยสวัสดิ์ ภาพพร้อมความประทับใจ

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ซ่ึงยึดถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ **

อาหาร เช้า         ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   อาหารกลางวัน ณ เมืองหลวงน้ำทา 



ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 -3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าวีซ่าจีน (แบบกรุ๊ป)
ค่าแสตมป์ Passport - VIP ผ่านด่านลาว
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง + ค่าภาษผี่านด่าน ต่างๆ
ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าวหมายเหตุ
ค่ารถ Shuttel Bus (ด่านเชียงของ - ด่านฝั่งลาว)
ค่ารถบัส 45 ท่ีนัง่ (Transfer) เชียงราย - เชียงของ เท่ียวละ 8,500.- (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่ารถตู้  10 ท่ีนัง่ (Transfer) เชียงราย - เชียงของ เท่ียวละ 2,000.- (ราคาอาจเปลี่ยนแปลง)
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/sibsongbanna/1011
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