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ทัวร์สิบสองปันนา ห้วยทราย หลวงน้ำทา บอ่เต็น บอ่หาน เชยีงรุ้ ง
4 วัน 3 คืน พัก 4 ดาว ต้ังแต่ 8 คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

วัดและธรรมชาติ

วัดหลวงเมืองลื้ อ 
วัดป่าเจย์
สวนป่าดงดิบ

ศิลปวัฒนธรรม

หมู่บ้านกาหลั่นป้า
หมู่บ้านเก่าหอ่นา่



สบายๆช้อบ

โชว์พาราณสี  
ตลาดเช้าไทลื้ อ

 ราคา

จำนวนคนเดินทาง / กรุ๊ป ราคา/คน

เดินทาง 10 คน 9,600.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน กรงุเทพฯ - เชียงราย ราคา/คน

ค่าต๋ัวเครือ่งบินนกแอร์ ไป - กลับ กทม. - เชียงราย ประมาณ 3,700.-

ราคารถรับสง่จากเชียงราย - เชียงของ ราคา

รถตู้ นัง่ได้ 10 คน 1,900.-

รถบัส 45 ท่ีนัง่ 8,500.-

หมายเหตุ :
- รับลูกค้าจากสนามบิน หรอื สถานขีนส่ง

 รายละเอียด



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

การเดินทาง ช่วงเช้า
จากกรงุเทพฯ - เชียงของเดินทางโดยรถทัวร์ วีไอพี สมบัติทัวร์
ถึงเชียงของช่วงเช้าตรู ่(ลูกค้าเดินทางเอง หรอืจะให้บรษัิท จัดให้ก็ได้
ค่าเดินทางไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)

07:30   คณะพร้อมกัน ณ บรเิวณท่าเรอืบ๊ัก อำเภอเชียงของ
ผ่านการตรวจสอบเอกสารท่ีด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ
แล้วนัง่รถบัสข้ามสะพานสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของลาว
 แล้วเดินทางต่อสู่ด่านชายแดนระหว่างลาวกับจีน
 หยุดพักทานอหารกลางวันท่ีหนองน้ำทา

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อยังชายแดนจีน ผ่านตรวจคนเข้าเมืองของจีน แล้วเดินทางต่อยังเมืองเชียงรุ้ ง



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำท่านข้ึนรถปรับอากาศลาว ตามเส้นทางหมายเลข R3a
ซึ่งเป็นถนนท่ีรัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics
ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม
โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนนุเงินจากธนาคารพัฒนาแหง่เอเซีย (ADB)
ปัจจุบันได้สร้างเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว เปิดใช้เม่ือเดือนมีนาคม 2551 ท่ีผ่านมา

ผ่านเมืองสำคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางในช่วงนี้
เป็นทางราบสลับกับข้ึนเขาเป็นบางช่วง...

ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี
ลัดเลาะไปตามไหล่เขา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้ นบ้านของชาวลาว
ซึ่งย้อนอดีตของเมืองไทยเม่ือหลายสิบปีก่อน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่สามแยกนาเตย
แล้วไปยังด่านชายแดนลาวท่ีบ้านบ่อเต็นซึ่งเป็นเขตเช่าท่ีรัฐบาลจีนทำสัญญาเช่าต่อรัฐบาล
สปป.ลาวในระยะยาวให้นักลงทุนชาวจีนได้มาเปิดทำธรุกิจการค้าชายแดนระหว่างจีน-
ลาวรวมท้ังคาสิโนให้บรกิารแก่นักท่องเท่ียว และชายแดนจีนท่ีบ้านบ่อหาน

ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของลาว/จีนแล้วออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า
โดยรถบัสปรับอากาศจากประเทศจีน...

15:00  เดินทางถึงเมืองหล้า เมืองหน้าด่านของจีนท่ีติดกับประเทศลาว 

18:00  เดินทางถึงเมืองเชียงรุ้ ง ซึ่งเป็นเมืองเอกเมืองหลวงของสิบสองปันนา
เป็นเมืองท่ีสวยงามแหง่หนึง่ มีสมญานามว่า เมืองนกยูง...

อาหาร มื้ อกลางวัน
ร้านอาหารกลางวัน ณ เมืองหลวงน้ำทา

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

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



ท่ีพัก Wuyue hotel or Jinse hotel or Pengji hotel or Jing Tai hotel
หรอืเทียบเท่าระดับสามดาว ++

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

วันท่ี 2
ตลาดเช้าไทล้ือ – หมู่บ้านกาหล่ันป้า – สวนม่านทิง

การเดินทาง ช่วงเช้า 
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองเชียงรุ้ ง ตลาดเช้าไทลื้ อ หมู่บ้านกาหลั่นป้า

ช่วงบ่าย
ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อยัง สวนม่านทิง  อิสระช้อบป้ิงตลาดกลางเมืองสิบสองปันนา

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำท่านช้อปป้ิง ตลาดเช้าไทลื้ อ จากน้ันนำท่านโดยสารรถทัวร์ไปตามรมิแม่น้ำล้านช้าง
ซึ่งเป็นต้นแหล่งน้ำแม่น้ำโขง

ชมหมู่บ้านกาหลั่นป้าท่ีอุดมไปด้วย ผัก-ผลไม้ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของพี่น้องไทยปันนา
(ไทลื้ อ) พร้อมชมตลาดนัดของชนเผ่าน้อย และวัดไทยใหญ่

ช่วงบ่าย
จากน้ันนำคณะชมสวนม่านทิง
หรอืบ้านถิ่นซึ่งเป็นสวนสาธารณะต้ังแต่สมัยก่อนท่ีกษัตรย์ิไตลื้ อใช้เดินเล่น
และพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นสวนท่ีท่านโจวเอินไหล
มารว่มงานประเพณสีงกรานต์กับพี่น้องชาวไตลื้ อ โดยท่านแต่งชุดไตลื้ อ
และทางรัฐบาลสิบสองปันนาก็เลยสร้างอนสุาวรย์ีท่านไว้เป็นท่ีระลึก...

ชมเจีดย์ขาวและเจดีย์แปดเหลี่ยม ซึ่งสร้างจำลอง
 ชมและถ่ายภาพไว้เป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย

นำท่านกลับท่ีพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรอื
ช้อปป้ิงท่ีศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิบสองปันนา 



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคารพื้ นเมือง... พร้อมชมการแสดงของสาวชาวไทยลื้ อ

ท่ีพัก Wuyue hotel or Jinse hotel or Pengji hotel or Jing Tai hotel
หรอืเทียบเท่าระดับสามดาว ++

วันท่ี 2
ตลาดเช้าไทล้ือ – หมู่บ้านกาหล่ันป้า – สวนม่านทิง

วันท่ี 3
วัดหลวงเมืองล้ือ – สวนป่าดงดิบ - โชว์พาราณสี

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางเท่ียวชม วัดหลวงเมืองลื้ อ

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อเท่ียวชม  สวนป่าดงดิบ ชมการแสดงสัตว์แสนรู้



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำท่านเท่ียว วัดหลวงเมืองลื้ อ สิบสองปันนา
ซึ่งบรษัิทพัฒนาการท่องเท่ียวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน
ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนกิายหนิยานหรอืเถรวาท
และพระพุทธรปูขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบนี้  มาต้ังแต่ปี 2548
สืบเนือ่งจากตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนกิายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสอง
ปันนาพอๆ กับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่นไทย ลาว กัมพูชา
พม่าสถานท่ีแหง่นี้ นอกจากจะเป็นท่ีแสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้ น
เมืองท่ีตกทอดมาช้านานแล้ว...

ยังจะเป็นท่ีต้ังของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา
เพื่อใช้เป็นท่ีศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนกิายเถรวาท และท้ายสุด
จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนกิายเถรวาท
อีกท้ังยังเป็นสถานท่ีชาวไต
หรอืไทลื้ อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรือ่งราวบรรพบุรษุของตัวเองได้
(ปัจจุบันทางการจีนได้รื้ อวัดป่าเจและย้ายมาอยู่ท่ีนีท้ั่งหมด)   

ช่วงบ่าย
นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ ุ์นานาชนดิ...

ชมการแสดงสัตว์แสนรู้  มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ต่าง ๆ อาทิ
เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้ นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อ
เป็นสิรมิงคล...

ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอน ี(อีก้อ) เย้าฯลฯ 

ช่วงค่ำ
นำท่านชมโชว์พาราณสี อันตระการตา จากนักแสดงนับร้อยชีวิต
จากน้ันเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก เชิญท่านตามอัธยาศัย

วันท่ี 3
วัดหลวงเมืองล้ือ – สวนป่าดงดิบ - โชว์พาราณสี



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Wuyue hotel or Jinse hotel or Pengji hotel or Jing Tai hotel
หรอืเทียบเท่าระดับสามดาว ++

วันท่ี 3
วัดหลวงเมืองล้ือ – สวนป่าดงดิบ - โชว์พาราณสี

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

การเดินทาง ช่วงเช้า
นำท่านเดินทาง กลับไปยังด่านบ่อหาน เพื่อกลับสู่ลาวท่ีด่านบ่อเต็น

10:00  เดินทางถึงด่านบ่อหาน นำท่านผ่านด่านเข้าสู่ด่านบ่อเต็น ประเทศลาว
 
17:00  เดินทางถึงเมืองห้วยทราย
นำท่านผ่านพิธกีารศุลกากรแล้วนัง่รถข้ามสะพานกลับสู่เชียงของ

ช่วงบ่าย
17:30  เดินทางถึงท่าเรอืเชียงของ ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง...
โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ...

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
อาหารกลางวัน ณ เมืองหลวงน้ำทา 



[เงื่อนไข] 
ราคานี้ รวม

เข้าร้านช้อปป้ิง 4 ร้าน สวนวิจัยสมุนไพร  ร้านมีด ร้านหยก ร้านเย่ือไม้ใผ
รถปรับอากาศท่ีลาว-จีน
ไกด์ท้องถิ่นลาว - จีน
ค่าวีซ่าจีนหน้าด่าน
ค่าเชมวัดเมืองลื้ อ
ค่ารถป่าดงดิบ หมู่บ้านก๋าหลั่นป้า
ค่าบัตรชมพาราณสีค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ี
ค่าบรกิารผ่านด่าน ไทย - ลาว
ค่ารถขนกระเป๋า
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
น้ำดื่มวันละ ขวด

ราคาไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่ารถ Transfer 45 ท่ีนัง่ เชียงราย - เชียงของ เท่ียวละ 8,300.-
รถตู้ เท่ียวละ 1,900.-/ 10 คน (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้)
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/china/787

https://www.atsiamtour.com/china/787
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