 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

ทัวร์สิบสองปันนา หลวงน้ำทา เชยี งร้ งุ 4 วัน 3 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาเรมิ่ ต้นที่ดา่ น อ.เชียงของ จ. เชียงราย
วัดและธรรมชาติ

วัดหลวงเมืองลื้อ
วัดป่าเจย์
สวนป่าดงดิบ
ศิลปวัฒ นธรรม

หมบู่ ้ านกาหลั่นป้ า
หมบู่ ้ านเกา่ หอ่ นา่
สบายๆ ช้อบ

โชว์พาราณสี
ตลาดเช้าไทลื้อ


ราคา
จำนวนคนเดินทาง / กร๊ ปุ

เดินทาง
8 - 10
คน
เดินทาง 11 - 15 คน (ไมม่ ีหัวหน้าทัวร์)
พักเดี่ยวเพิ่ม
หมายเหตุ : ราคานี้ลงร้าน Shopping 4 ร้าน คือ
ร้านยาสมุนไพรไตลื้อ , ร้านหยก , ร้านมีด และ ร้านสินค้าพื้นเมือง


ราคา / คน
8,900
9,900
3,500

รายละเอียด

วันที่ 1

ดา่ นเชียงของ - แขวงบอ่ แก้ว - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บอ่ เต็น - บอ่ หาน (ชายแดนจีน) เมืองหล้า (เมืองหน้าดา่ นจีน) - เชียงร้ งุ

วันที่ 1

ดา่ นเชียงของ - แขวงบอ่ แก้ว - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บอ่ เต็น - บอ่ หาน (ชายแดนจีน) เมืองหล้า (เมืองหน้าดา่ นจีน) - เชียงร้ งุ
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย (วันเดินทาง)

1. เดินทางโดยรถทัวร์ (วีไอพี) สมบัติทัวร์ กรงุ เทพฯ - เชียงของ เมื่อถึง บขส. อ.เชียงของ
- ท่านเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมือง อ. เชียงของ ด้วยตนเอง
(การเดินทางนี้ไมร่ วมในคา่ ทัวร์ - ลูกค้ามีคา่ ใช้จา่ ยส่วนตัว)
2. เดินทางโดยเครือ่ งบิน สนามบินดอนเมือง - สนามบินเชียงราย ควรเดินทางลว่ งหน้า
1 วัน เพื่อไปพักค้างคืนที่ อ. เชียงของ (เช้าวันรงุ่ ขึ้น จะได้เดินทางข้ามดา่ นจาก เชียงของ
- เชียงร้ งุ ได้ทันเวลากอ่ นดา่ นปิด)
07:30 คณะผา่ นพิธกี ารตรวจคนออกเมืองไทยเรยี บร้อยแล้ว
ออกเดินทางสเู่ มืองห้วยทราย แขวงบอ่ แก้ว สปป.ลาว โดย Shuttle bus
ระหวา่ งสะพานพรมแดนผา่ นพิธกี ารเข้าเมืองของ สปป.ลาวเรยี บร้อยแล้ว
(คณะผ่านด่าน และซื้อตั ๋ ว Shuttle bus ด้วยตนเอง (30 บาท/่เที่ยว/ท่าน) - ไกด์ท้องถิ่นของบริษัทฯ รอให้การต้อนรั บที่ฝั่งลาวค่ะ)

เดินทางตอ่ ยังชายแดนจีน ผา่ นตรวจคนเข้าเมืองของจีน
แล้วเดินทางตอ่ ยังเมืองเชียงร้ งุ

วันที่ 1

ดา่ นเชียงของ - แขวงบอ่ แก้ว - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บอ่ เต็น - บอ่ หาน (ชายแดนจีน) เมืองหล้า (เมืองหน้าดา่ นจีน) - เชียงร้ งุ
ขั อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ไกด์ท้องถื่นพร้อมต้อนรับ นำทา่ นออกเดินทางบนเส้นทาง R3A
ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็น เส้นทาง Logistics ในการลำ
เลียงสินค้าจีนสปู่ ระเทศไทย ลาว พมา่ เวียดนาม
โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนนุ เงินจาก ธนาคารพัฒนาแหง่ เอเซีย (ADB)
ปัจจบุ ั นได้สร้างเสรจ็ เรยี บร้อยแล้ว เปดิ ใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ที่ผา่ น
คุนหมิง-ลาว-กรงุ เทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย (ออกเดินทางจากห้วยทราย 111
กม.คณะแวะที่หมู่บ้านน้ำฟ้ า)
จากนั้ นนำคณะออกเดินทางตอ่ ผา่ นเมืองเวียงภูคา
ซึ่งเป็นเมืองเหมืองแรล่ ิกไนซ์ที่สำคัญของประเทศลาว ระหวา่ งทาง
ทา่ นจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยขู่ องชุมชนพี่น้องชาวลาว
รวมทั้ งหมบู่ ้ านชาวเขาเผา่ ๆตา่ ง และป่าเขาอันอุดม สมบูรณ์
13:00 จากนั้ นนำทา่ นออกเดินทางจากหลวงน้ำทาไปยังดา่ นพรมแดนลาว/จีน
ที่ดา่ นบอ่ เต็น(ลาว)/โมฮ่ าน(จีน)
14:00 คณะเดินทางดา่ นพรมแดนบอ่ เต็น สปป.ลาว ผา่ นพิธอี อกเมือง สปป.ลาว
เรยี บร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อสู่ด่านพรมแดน โม่ฮานของจีน
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองของจีนเรยี บร้อยแล้ว
นำคณะออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า ซึ่งเป็นเมือง หน้าด่านสำคัญของจีนตอนใต้
(มณฑลยูนนาน) เพื่อมงุ่ หน้าสู่เมืองเชียงร้ งุ
18:00 เดินทางถึงเมืองเชียงร้ งุ ซึ่งเป็นเมืองเอกเมืองหลวงของสิบสองปันนา
เป็นเมืองที่สวยงามแหง่ หนึง่ มีสมญานามวา่ เมืองนกยูง..
หลังอาหารคำ่ พาทุกทา่ นสำรวจ เมืองเก้าจอมสิบสองเจียง (Nine Tower & Twelve
Walled) โครงการซึ่งเนรมิต
แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนของจี
นใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทาง สายไหมถนนสายคุนหมิง-กรงุ เทพฯโดยโครงการนี้ กอ่ สร้างบนพื้นที่กวา่ 600
ไรใ่ นเขตศูนย์กลางเขตใหมข่ องจิ่งหงโดย มงุ่ หมายให้เป็น“อัญมณแี หง่ เอเชีย”
แหลง่ รวม 1 แมน่ ้ ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมบู่ ้ าน (เจียง)และผสมผสาน
วัฒนธรรมไทลื้อวัฒนธรรมไทยกับวิถี สมัยใหมเ่ ข้าด้วยกัน
นำทา่ นสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดิน และ ตลาดกลั่นไป๋
ที่มีเสนห่ ์ และดึงดูดนักทอ่ งเที่ยวจากทั่วประเทศ
จีนสนกุ สนานกับการเที่ยวตรอกสงกรานต์ที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่นา่ สนกุ สนาน

วันที่ 1

ถ้ามีเวลาท่านยังสามารถไปช้อปป้ ิงบรเิ วณห้างใต้ดิน DaXingได้

ดา่ นเชียงของ -กลางวัแขวงบ
อแก้ว - ห้วยทราย
้ ำทา้ ำ-ทาบอ่ เต็น - บอ่ หาน (ชายแดนจีน) ั น ณ- หลวงน
อาหาร
น ร่ ้ านอาหารกลางว
เมืองหลวงน
ีน) - เชียงร้ งุ
เมืองหล้า (เมืองหน
เย็น ้ าดา่ นจ
ภัตตาคาร
ที่พัก
Xing Cheng Hotel หรอื Vienna Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 2

สวนป่าดงดิบ - วัดป่าเจย์ - บ้านไทยรมิ น้ำ - DAI SHOW
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองเชียงร้ งุ เชน่ สวนป่าดงดิบ หมบู่ ้ านเกา่ แกเ่ ผา่ ไอนี่
ชมนกยูงนับพันบินลงมาจากภูเขา
หลังอาหารกลางวัน เดินทางชม วัดป่าเจย์ บ้านไทยรมิ น้ำบ้านต้า Dai Show

วันที่ 2

สวนป่าดงดิบ - วัดป่าเจย์ - บ้านไทยรมิ น้ำ - DAI SHOW
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

หรอื

สวนป่าดงดิบ
ศูนย์วัฒ นธรรมเผ่าไอนี อีก้อ

ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ นุ านาชนดิ เป็นสวนสร้างขึ้น
ใหม่ ทา่ นจะได้สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่รม่ รืน่ พบความมหัศจรรย์กับต้นนกยูง
ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูง
ซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อวา่ เป็นสถานที่ศักด์ สิ ิทธ์ ขิ องเหลา่ นกยงู
การแสดงสัตว์แสนร้ ู มากมายทา่ นสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ตา่ ง ๆ อาทิ เสือ หมี
ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้ นเมืองของชาวเขาเผา่ ตา่ งๆ
และสาดน้ำกันเพื่อเป็นสิรมิ งคล...
หมบู่ ้ านเกา่ แกข่ องเผา่ ไอนี 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
ซึ่งอาจจะเป็นเรือ่ งเล่าของที่นแ่ี ละแม่น้ำหลั่นช้าง แม่น้ำโขง เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้าไ
ปเยอะๆ ก็จะมีการแสดง
ทำบุญไหว้พระที่ วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวัดพุทธหนิ ยาน ตั้ งอยทู่ างทิศใต้ของสวนมา่ นทิง
บนเนื้ อที่กวา่ 3.000 ตารางเมตร
ิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาส
ในอดีตวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าผ้ ปกครองส
ู
นกิจ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เป็นวัดที่ใหญ่ท่สี ุด
เมืองใหม่ว่านต๋า บริเวณบ้านไทยริมน้ำ หรอื Wanda River City
ซึ่งสวยงามมากภายในบรเิ วณนี้มีทั้งร้านอาหารชายหาดจำลองและเส้นทางเดินรมิ น้
ำ ซึ่งมองเหน็ Dai Show theatre อาคารโดมสีทองขนาดยักษ์
โชว์ร ะดับโลก DAI SHOW โชว์แฟนตาซีที่ยิ่งใหญส่ ดุ อลังการ พร้อมด้วยระบบแสงสีเสียง
ด้วยการทมุ่ ทุนสร้างมหาศาล ยิ่งใหญท่ ี่สุดในมณฑลยูนนาน
เวทีออกแบบให้ดูได้แบบ 320 องศา เป็นโชว์ใหมล่ า่ สุดของสิบสองปันนา
พบกับฉากสดุ อลังการและการแสดงโชว์กายกรรมโลดโผนสดุ ตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ

วันที่ 2

สวนป่าดงดิบ - วัดป่าเจย์ - บ้านไทยรมิ น้ำ - DAI SHOW
อาหาร
ที่พัก

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

วันที่ 3

ตลาดเช้าไทลื้อ - หมบุ่ ้ านไทลื้อมา่ นหัวนา - พิพิธภัณฑ์ - น้ำพดุ นตรรี มิ แมน่ ้ ำโขง
การเดินทาง

ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางเที่ยวชม วัดหลวงเมืองลื้อ และ ในเมืองเชียงร้ งุ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

ให้ทกุ ทา่ นเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวสิบสองปันนาที่ตลาดเช้า
จะมีสินค้าพื้นบ้านให้ได้เลือกซื้อ หรอื ชิมตามอัธยาศัย
หมู่บ้านโบราณไทลื้อ “ม่านหัวนา” ซึ ่งถูกอนรุ ั กษ์ไว้อยา่ งดี พาทา่ นเดินลัดเลาะไปบนเนนิ
เขาเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ สักการะวัดไทลื้อท้องถิ่นซึ่งตั้ งอยู่บนเนนิ เขา
จากมุมนี้ท่านสามารถมองเหน็ หมู่บ้านไท ลื้อโบราณรายล้อมไปด้วยภูเขา
และความเจรญิ ของเมืองจ่งิ หงยุคใหม่ หรึอภาษาไทยเหนอื ส่อื สารกับเผ่าไทลื้อได้
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติในสิบสองปันนา สร้างขึ้ นในสถาบันค้ มุ ครองสิบสองปันนาจากรอบน
อกของเมืองเชียงร้ งุ พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้ งหมดสามชั้ น
ชั้ น1เป็นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ชั้ น 2
เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆ ของสิบสองปันนา ชั้ น 3
เป็นห้องแสดงความงามที่นา่ ตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น
สัตว์และพืชตา่ งๆนาๆในสิบสองปันนา
เพื่อให้นักทอ่ งเที่ยวได้เรยี นร้ ู ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนา
ชม นํ้ าพุดนตร ีแม่น้ ํ าโขง เป็นนํ้าพุที่สวยงามให้ทิวทัศน์กลางคืนเมืองใหม่ 9 จอม 12
เชียงเป็นฉาก หลัง เป็นโชว์ท่แี สดง เทคโนโลยีแสง สี
เสียงและเป็นโชว์ท่แี สดงความสวยงามรมิ แม่น้ าํ โขง
ตลาดเช้าไตลื้อ

วันที่ 3

ตลาดเช้าไทลื้อ - หมบุ่ ้ านไทลื้อมา่ นหัวนา - พิพิธภัณฑ์ - น้ำพุดนตรรี มิ แมน่ ้ ำโขง
อาหาร
ที่พัก

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

วันที่ 4

เชียงร้ งุ - บอ่ หาน - บอ่ เต็น - หลวงน้ำทา - เชียงของ
การเดินทาง

ชว่ งเช้า+บา่ ย

นำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าไทลื้อ เมืองหล้า ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเมืองหล้า
ก่อนออกเดินทางไปยังด่านพรมแดน โม่ฮาน (จีน) และด่านพรมแดนบ่อเต็น (ลาว)
09:30 คณะเดินทางถึงดา่ นพรมแดนจีน/ลาว ผา่ นพิธกี ารผา่ นแดนจีนและลาว
เรยี บร้อยแล้ว
นำคณะออกเดินทางตอ่ ไปยังเมืองหลวงน้ำทาระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
11:00 คณะเดินทางถึงหลวงน้ำทา รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 10)
12:00 ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา
พร้อมชมบรรยากาศของชมุ ชนชาวลาว
15:30 เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำคณะผา่ นพิธกี ารผา่ นแดนของ สปป.ลาวแล้ว
นำคณะขึ้นรถShuttle bus
บรกิ ารระหว่างสะพานเพื่อเดินทางกลับมายังอำเภอเชียงของ ประเทศไทย
16:00 คณะเดินทางถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โดยสวัสด์ ภิ าพพร้อมความประทับใจ
**โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ซึ่งยึดถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ **

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
อาหารกลางวัน ณ เมืองหลวงน้ำทา

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 -3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
คา่ วีซา่ จีน (แบบกร๊ ปุ )
คา่ แสตมป์ Passport - VIP ผา่ นดา่ นลาว
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง + คา่ ภาษผี า่ นดา่ น ตา่ งๆ
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าวหมายเหตุ
ค่ารถ Shuttel Bus (ด่านเชียงของ - ด่านฝั่งลาว)
คา่ รถบัส 45 ที่นัง่ (Transfer) เชียงราย - เชียงของ เที่ยวละ 8,500.- (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่ารถต้ ู 10 ที่นัง่ (Transfer) เชียงราย - เชียงของ เที่ยวละ 2,000.- (ราคาอาจเปลี่ยนแปลง)
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

