
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง  ม.ีค.  - พ.ค.63                                                            4 วนั 3 คนื 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - เชยีงราย – เชยีงของ - บอ่เต็น – บอ่หาน – เชยีงรุง้        (- /L /D) 

05.30 น.   คณะพรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ประต ู9-10 เคานเ์ตอร ์สายการบนิแอรเ์อเชยี 

  โดยมเีจา้หนา้ที�จากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและเอกสารในการเดนิทาง 

07.20น.  เหนิฟ้าสูเ่ชยีงราย โดยสายการบนิ เที�ยวบนิที� FD // DD  

09.15น. ถงึสนามบนิ เชยีงราย นําทา่นขึ�นรถตูป้รับอากาศ ออกเดนิทางสู ่อ.เชยีงของ สู ่สะพาน

มติรภาพไทย – ลาว แหง่ที� 4 ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงขาออกดา่นอําเภอเชยีงของ เพื�อขา้ม

แมนํ่�าโขงไปยงั ผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมอืงขาเขา้ที�ด่านเมอืงหว้ยทราย สปป-ลาว หลังพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นขึ�นรถตูป้รับอากาศลาว 

12.30น. บรกิารอาหารกลางวัน(1) ณ รา้นอาหาร  หลังอาหารนําทา่นเดนิทางไปตาม เสน้ทางหมายเลข 

R3A  ซึ�งเป็นถนนที�รัฐบาลจนีพยายามผลักดันใหเ้ป็นเสน้ทาง Logistics ในการลําเลยีงสนิคา้จนี

สู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวยีดนาม  เดนิทางสู่  หลวงนํ �าทา สภาพเสน้ทางจะมลีักษณะเป็น

ภเูขา ชมทัศนียภาพสองขา้งที�อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าไม ้ถงึดา่นบอ่เต็น (ด่าน ตม.ลาว) เป็น

ด่านชายแดนประเทศลาวและประเทศจนี  ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงฝั�งลาว จากนั�นนําทา่น

เดนิทางสู ่ดา่นบอ่หาน (ดา่น ตม.จนี) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงฝั�งประเทศจนี เดนิทางตาม

เสน้ทางซปุเปอรไ์ฮเวยเ์สน้ทางสายใหม ่นําทา่นเขา้เดนิทางสูเ่มอืงเชยีงรุง้ 

18.00 น. ถงึเมอืงเชยีงรุง้(12ปันนา) บรกิารอาหารเย็น (2) ณ ภตัตาคาร หลังอาหารนําทา่นเขา้พัก 

โรงแรม STARWAY  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

วนัท ี�สอง       สวนป่าดงดบิ-โชวน์กยงู-หมูบ่า้นเผา่ไอห้น-ีนํ�าตกมงักรเกา้ตวั-วดัป่าเจย-์ลอ่งเรอืแมนํ่ �า 

                   โขงพรอ้มดโูชว ์                                                      (B/L/D) 

07.00น. บรกิารอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00น. หลังอาหารนําทา่นชม สวนป่าดงดบิ หรอื ป่าเขตรอ้น ซึ�งเป็นป่าที�อดุมสมบรูณ์ดว้ยพชืพันธ์

นานาชนดิ นําทา่นน ั�งรถกอลฟ์ไฟฟ้า สูเ่นนิเขาที�จัดเป็นสวนตา่งๆสวยงาม ชมการแสดงของ



นกยงูจํานวนหลายรอ้ยตัวบนิลงมาจากยอดเขา จากสญัญาณเป่านกหวดีของผูคุ้ม เป็นที�ชื�นชอบ

ของแขกผูม้าเยอืน ถา่ยรปูกนัอยา่งจใุจ นําทา่นสูห่มูบ่า้นชนกลุม่นอ้ย ชมการแสดงจาก

ชาวเขาเผา่ตา่งๆ อาท ิการแสดงของเผา่ไอห้นี หรอืชนเผา่อกีอ้ ชมและถา่ยรูปเป็นที�ระลกึที� 

นํ �าตกเกา้มงักร จากนั�นนําทา่นสูล่านแสดงหลักของอทุยานสวนป่าดงดบิ ชมการแสดง

พื�นเมอืงของแตล่ะชนเผ่า เชน่ งานเทศกาลสงกรานต ์และงานลอยกระทงของชนเผ่าไต หรอื

ชนเผ่าไทลื�อ  

12.00น. บรกิารอาหารกลางวนั (4) ณ ภตัตาคาร หลังอาหาร  

14.00น. นําทา่นไปเยี�ยมชม สถาบนัเผยแพรส่มนุไพรไทลื�อ รับบรกิารนวดฝ่าเทา้และตรวจสขุภาพ

จากผูเ้ชี�ยวชาญแพทยแ์ผนจนีฟร ี

16.00น. นําทา่นเที�ยวชม วดัป่าเจ ซึ�งเป็นวัดพุทธหนิยาน ( เถรวาส ) ตั �งอยูท่างทศิใตข้องสวนมา่นทงิ 

บนเนื�อที� 3000 ตารางเมตร ในอดตีวัดแหง่นี� เป็นวดัที�เจา้ปกครองสบิสองปันนาใชเ้ป็นที�ไหว ้

พระและประกอบศาสนกจิ  ภายในวัดมวีหิารและอโุบสถ และกฏุซิ ึ�งเป็นที�จําวัดของพระสงค์

รวมทั �งอาคารซึ�งเป็นที�ตั �งของวทิยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยนูาน วัดป่าเจนับเป็นศาสน

สถานที�สําคัญแหง่หนึ�งของแขวงสบิสองปันนา 

18.00น. รับประทานอาหารเย็น(5) ณ.ภตัตคาร หลังอาหาร นําทา่นขึ�นเรอืชมววิ ลอ่งชมความงามของ

เมอืงเชยีงรุง้ในยามราตร ีเรอืลํานี�จะลอ่งไปตามแมนํ่�า ลา่นชงัเจยีงหรอืแมนํ่�าโขงตอนบน ผา่น

ชมความงามของเมอืงเชยีงรุง้ยามพลบคํ�า พรอ้มชมชมุชนนอ้ยใหญร่มิฝั�งแมนํ่�าโขง ชมการ

แสดงพื�นเมอืงบนเรอืระหวา่งลอ่งเรอื ไดเ้วลานําทา่นกลับเขา้พัก โรงแรม STARWAY  

HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

วนัท ี�สาม ตลาดเชา้-หมูบ่า้นไทลื�อ – พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิ- เมอืงใหม ่9 จอม 12 

เชยีง - นํ �าพดุนตรแีมนํ่�าโขง                   (B/L/D) 

07.00น. บรกิารอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนําทา่นชม ตลาดเชา้เมอืงเชยีง

รุง้ ซึ�งคราครั�งไปดว้ยพอ่คา้แมข่าย และชาวบา้นที�มาจับจา่ยตลาดอยา่งคกึคกั ภายในตลาดเชา้

นอกจากจะมสีนิคา้จําพวกผัก ผลไม ้เนื�อสตัว ์ปลานํ�าจดื ของป่ามากมาย อกีทั �งอาหารกิ�ง

สําเร็จรปู เครื�องใชใ้นชวีติประจําวัน เสื�อผา้ รองเทา้ ฯลฯ   

จากนั�นนําทา่นเที�ยวชมหมูบ่า้นไทลื�อมา่นหอ่นา่ ตั �งอยูน่อกเมอืงเชยีงรุง้ มปีระวัตศิาสตรพั์น

กวา่ปี เป็นหมูบ่า้นที�มชี ื�อเสยีงในสบิสองปันนา ใหท้า่นเที�ยวชมวัดเกา่แกม่า่นหอ่น่า หรอืเลอืก

ซื�อผลไมพ้ื�นเมอืงและของที�ระลกึตา่งๆที� ตลาดหมูบ่า้นมา่นหอ่น่า จากนั�นนํา ทา่นชม รา้น

หยก สนิคา้ขึ�นชื�อของจนี 

12.00น. บรกิารอาหารกลางวนั (7) ณ ภตัตาคาร หลังอาหาร  ชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาติ

ในสบิสองปนันา ยนูนานการลงทนุรวม 155  ลา้นหยวนซึ�งสรา้งขึ�นในสถาบนัคุม้ครองสบิสอง

ปันนาจากรอบนอกของเมอืงเชยีงรุง้พื�นที� 100,000 ตารางเมตร พพิธิภัณฑ ์นี�รวมทั �งหมดสาม

ชั �น ชั �น1เป็นหอ้งที�แสดงประวัตศิาสตรส์บิสองปันนา  ชั �น 2 เป็นหอ้งแสดงวฒันธรรมชนชาติ

ตา่งๆของสบิสองปันนา ชั �น3เป็นหอ้งแสดงความงามที�น่าตื�นตาตื�นใจของป่าดบิชื�น  สตัวแ์ละพชื

ตา่งๆนาๆในสบิสองปันนา พพิธิภณัฑน์ี�เป็น สถานที�ทอ่งเที�ยว ที�ไดเ้รยีนรู ้ประวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมของสบิสองปันนาที�ดทีี�สดุ จากนั�นพาไปชม เมอืงใหม ่9 จอม 12 เชยีง ที�ไดร้ับการ

ขนานนามวา่ อญัมณีแหง่สามเหลี�ยมทองคํา  โครงการลงทนุขนาดใหญท่ี�รวมเอา 1 แมนํ่�า 2 

ประต ู9 เจดยี(์จอม) และ 12 หมูบ่า้น (เจยีง) ไวอ้ย่างลงตัว ผสมผสานวัฒนธรรมดั �งเดมิของไท

ลื�อและประเทศไทยกบัวถิสีมัยใหม ่เป็นศนูยแ์หง่การทอ่งเที�ยว ธรุกจินานาชาต ิตั �งอยู ่รมิฝั�งลั�น

ซา้งเจยีงหรอืแมนํ่�าโขง บนเนื�อที� 1,200 หมูห่รอืประมาณ 600 ไรด่า้นตะวนัออกของเมอืงเชยีง

รุง่ จากนั�นนําทา่น ชมการทํามดี ณ รา้นจําหน่ายมดีแหง่เมอืงเชยีงรุง้  

18.00น. รับประทานอาหารเย็น(8) ณ.ภตัตคาร จากนั�นนําทา่นไปชม นํ �าพดุนตรแีมนํ่�าโขง เป็นการ

แสดงนํ�าพแุสงสเีลเซอรท์ี�วจิติรงดงาม รมิแมนํ่�าโขง โดยมแีสงสใีนยามราตรขีองอทุยาน 9 จอม 

12 เชยีง เป็นฉากหลัง ไดเ้วลานําทา่นกลับเขา้พัก โรงแรม STARWAY  HOTEL  หรอื

เทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 



 

วนัท ี�สี�          เชยีงรุง้ – เชยีงของ - เชยีงราย – กรงุเทพฯ                         (B/L/-) 

07.00น.  บรกิารอาหารเชา้ (9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00น. เก็บสมัภาระ อําลาเมอืงเชยีงรุง้(สบิสองปนันา) เดนิทางสู ่ดา่นบอ่หาน (ดา่น ตม.จนี)  

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงฝั�งประเทศจนี  เดนิทางตอ่สู ่ดา่นบอ่เต็น (ดา่น ตม.ลาว) 

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงฝั�งลาว  

12.00น.  บรกิารอาหารเที�ยง (10) ณ รา้นอาหาร หลังอาหาร เดนิทางสู ่หว้ยทราย (สปป.ลาว) ผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงฝั�งลาว นําขา้ม สะพานมติรภาพไทย – ลาว แหง่ที� 4 ผา่นดา่นตรวจคน

เขา้เมอืงขาเขา้ดา่นอําเภอเชยีงของของไทย เดนิทางสู ่สนามบนิ จ.เชยีงราย 

22.35น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ เที�ยวบนิที� FD // DD  

23.55น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทบัใจ 

 

  ****************************************************** 

หมายเหตุ :  รายการทวัร์สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบนิ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

 

*** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื�อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที�พอใจ 
แล้วจึงวางมัดจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง *** 

 

อตัราคา่บรกิาร  

 

วนัท ี�เดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก อายไุมเ่กนิ 10 ปี พกัเดี�ยวเพิ�ม 

วนัท ี� 1-4 / 15-18 /22-25 ม.ีค.63 

 

วนัท ี�5-8 / 19-22 / 26-29 เม.ย.63 

 

วนัท ี� 3-6 / 17-20 พ.ค.63 

 

15,900 14,900 3,500 

 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

- คา่ตั�วเครื�องบนิ กรงุเทพฯ-เชยีงราย-กรุงเทพฯ  (FD//DD) 
- นํ�าหนักกระเป๋า สายการบนิ 20 กก. 
- คา่อาหาร 10 มื�อ  ตามที�ระบใุนรายการ 
- คา่ที�พัก 3 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 
- คา่รถตูป้รับอากาศ ไทย-จนี 
- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ  ตามที�ระบใุนรายการ 

 - คา่วซีา่เดี�ยว ทอ่งเที�ยว ประเทศจนี 

          - คา่ประกันอบุตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์    
 - ครบ 8 ทา่น ออกเดนิทาง  

 
 
 
 



 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

- ภาษีมลูคา่เพิ�ม , ภาษีหกั ณ ที�จา่ย   
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอื�นๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ชกัรดี และคา่เครื�องดื�มในหอ้งพัก เป็นตน้ 
- คา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ 
- คา่ทปิไกด/์คนขบั/หวัหนา้ทวัร ์ 1,000 บาท 

 

การยกเลกิ 

- หลังจากชําระมัดจําแลว้ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิทกุกรณี 

 
เอกสารที�ใชใ้นการยื�นทําวซีา่  
          - หนงัสอืเดนิทางตวัจรงิ  ( PASSPORT )   

ที�มอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่  6  เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง (กรุณาตรวจสอบวันหมดอาย)ุ    
 
*** กรณุาสง่ PASSPORT และเอกสารใหท้างบรษิทัฯ กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั ** 

 


