
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง  ม.ค. - พ.ค. 62                                                            4 วนั 3 คนื 

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

05.30 น.   คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ประต ู9-10 เคานเ์ตอร ์สายการบนิแอรเ์อเชยี 

  โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารในการเดนิทาง 

07.20น.  เหนิฟ้าสูเ่ชยีงราย โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่FD // DD  

09.15น. ถงึสนามบนิ เชยีงราย น าทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศ ออกเดนิทางสู ่อ.เชยีงของ สู ่สะพาน

มติรภาพไทย – ลาว แหง่ที ่4 ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงขาออกดา่นอ าเภอเชยีงของ เพือ่ขา้ม

แมน่ ้าโขงไปยัง ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงขาเขา้ทีด่า่นเมอืงหว้ยทราย สปป-ลาว หลังพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศลาว 

12.30น. บรกิารอาหารกลางวัน(1) ณ รา้นอาหาร  หลังอาหารน าท่านเดนิทางไปตาม เสน้ทางหมายเลข 

R3A  ซึง่เป็นถนนทีรั่ฐบาลจนีพยายามผลักดันใหเ้ป็นเสน้ทาง Logistics ในการล าเลยีงสนิคา้จนี

สูป่ระเทศไทย ลาว พม่า เวยีดนาม  เดนิทางสู่  หลวงน า้ทา สภาพเสน้ทางจะมลีักษณะเป็น

ภูเขา ชมทัศนียภาพสองขา้งทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าไม ้ถงึดา่นบอ่เต็น (ด่าน ตม.ลาว) เป็น

ดา่นชายแดนประเทศลาวและประเทศจนี  ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงฝ่ังลาว จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่ดา่นบอ่หาน (ดา่น ตม.จนี) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงฝ่ังประเทศจนี เดนิทางตาม

เสน้ทางซปุเปอรไ์ฮเวยเ์สน้ทางสายใหม ่น าทา่นเขา้เดนิทางสูเ่มอืงเชยีงรุง้ 

18.00 น. ถงึเมอืงเชยีงรุง้(12ปันนา) บรกิารอาหารเย็น (2) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารน าทา่นเขา้พัก 

โรงแรม STARWAY  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง       สวนป่าดงดบิ-โชวน์กยงู-หมูบ่า้นเผา่ไอห้น-ีน า้ตกมงักรเกา้ตวั-วดัป่าเจย-์ลอ่งเรอืแมน่ า้ 

                   โขงพรอ้มดโูชว ์                                                      (B/L/D) 

07.00น. บรกิารอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00น. หลังอาหารน าทา่นชม สวนป่าดงดบิ หรอื ป่าเขตรอ้น ซึง่เป็นป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยพชืพันธ์

นานาชนดิ น าทา่นน ัง่รถกอลฟ์ไฟฟ้า สูเ่นนิเขาทีจั่ดเป็นสวนตา่งๆสวยงาม ชมการแสดงของ

นกยงูจ านวนหลายรอ้ยตัวบนิลงมาจากยอดเขา จากสญัญาณเป่านกหวดีของผูค้มุ เป็นทีช่ ืน่ชอบ

ของแขกผูม้าเยอืน ถา่ยรูปกันอยา่งจใุจ น าทา่นสูห่มูบ่า้นชนกลุม่นอ้ย ชมการแสดงจาก

ชาวเขาเผา่ตา่งๆ อาท ิการแสดงของเผา่ไอห้น ีหรอืชนเผา่อกีอ้ ชมและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึที ่

น า้ตกเกา้มงักร จากนัน้น าทา่นสูล่านแสดงหลักของอทุยานสวนป่าดงดบิ ชมการแสดง



พืน้เมอืงของแตล่ะชนเผา่ เชน่ งานเทศกาลสงกรานต ์และงานลอยกระทงของชนเผา่ไต หรอื

ชนเผา่ไทลือ้  

12.00น. บรกิารอาหารกลางวนั (4) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร  

14.00น. น าทา่นไปเยีย่มชม สถาบนัเผยแพรส่มนุไพรไทลือ้ รับบรกิารนวดฝ่าเทา้และตรวจสขุภาพ

จากผูเ้ชีย่วชาญแพทยแ์ผนจนีฟร ี

16.00น. น าทา่นเทีย่วชม วดัป่าเจ ซึง่เป็นวดัพทุธหนิยาน ( เถรวาส ) ตัง้อยูท่างทศิใตข้องสวนมา่นทงิ 

บนเนือ้ที ่3000 ตารางเมตร ในอดตีวดัแหง่นี ้เป็นวดัทีเ่จา้ปกครองสบิสองปันนาใชเ้ป็นทีไ่หว ้

พระและประกอบศาสนกจิ  ภายในวดัมวีหิารและอโุบสถ และกฏุซิ ึง่เป็นทีจ่ าวดัของพระสงค์

รวมทัง้อาคารซึง่เป็นทีต่ัง้ของวทิยาลัยพทุธศาสนาของมณฑลยนูาน วดัป่าเจนับเป็นศาสน

สถานทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของแขวงสบิสองปันนา 

18.00น. รับประทานอาหารเย็น(5) ณ.ภัตตคาร หลังอาหาร น าทา่นขึน้เรอืชมววิ ลอ่งชมความงามของ

เมอืงเชยีงรุง้ในยามราตร ีเรอืล านีจ้ะลอ่งไปตามแมน่ ้า ลา่นชงัเจยีงหรอืแมน่ ้าโขงตอนบน ผา่น

ชมความงามของเมอืงเชยีงรุง้ยามพลบค า่ พรอ้มชมชมุชนนอ้ยใหญร่มิฝ่ังแมน่ ้าโขง ชมการ

แสดงพืน้เมอืงบนเรอืระหวา่งลอ่งเรอื ไดเ้วลาน าทา่นกลับเขา้พัก โรงแรม STARWAY  

HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่าม ตลาดเชา้-หมูบ่า้นไทลือ้ – พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิ- เมอืงใหม ่9 จอม 12 

เชยีง - น า้พดุนตรแีมน่ า้โขง                   (B/L/D) 

07.00น. บรกิารอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลังอาหารน าทา่นชม ตลาดเชา้เมอืงเชยีง

รุง้ ซึง่คราคร่ังไปดว้ยพอ่คา้แมข่าย และชาวบา้นทีม่าจับจา่ยตลาดอยา่งคกึคกั ภายในตลาดเชา้

นอกจากจะมสีนิคา้จ าพวกผัก ผลไม ้เนือ้สตัว ์ปลาน ้าจดื ของป่ามากมาย อกีทัง้อาหารกิง่

ส าเร็จรปู เครือ่งใชใ้นชวีติประจ าวนั เสือ้ผา้ รองเทา้ ฯลฯ   

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้นไทลือ้มา่นหอ่นา่ ตัง้อยูน่อกเมอืงเชยีงรุง้ มปีระวตัศิาสตรพั์น

กวา่ปี เป็นหมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงในสบิสองปันนา ใหท้่านเทีย่วชมวดัเกา่แกม่า่นหอ่น่า หรอืเลอืก

ซือ้ผลไมพ้ืน้เมอืงและของทีร่ะลกึตา่งๆที ่ตลาดหมูบ่า้นมา่นหอ่น่า จากนัน้น า ทา่นชม รา้น

หยก สนิคา้ขึน้ชือ่ของจนี 

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

ในสบิสองปนันา ยนูนานการลงทนุรวม 155  ลา้นหยวนซึง่สรา้งขึน้ในสถาบันคุม้ครองสบิสอง

ปันนาจากรอบนอกของเมอืงเชยีงรุง้พืน้ที ่100,000 ตารางเมตร พพิธิภัณฑ ์นีร้วมทัง้หมดสาม

ชัน้ ชัน้1เป็นหอ้งทีแ่สดงประวตัศิาสตรส์บิสองปันนา  ชัน้ 2 เป็นหอ้งแสดงวฒันธรรมชนชาติ

ตา่งๆของสบิสองปันนา ชัน้3เป็นหอ้งแสดงความงามทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของป่าดบิชืน้  สตัวแ์ละพชื

ตา่งๆนาๆในสบิสองปันนา พพิธิภัณฑน์ีเ้ป็น สถานทีท่อ่งเทีย่ว ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ประวตัศิาสตรแ์ละ

วฒันธรรมของสบิสองปันนาทีด่ทีีส่ดุ จากนัน้พาไปชม เมอืงใหม ่9 จอม 12 เชยีง ทีไ่ดรั้บการ

ขนานนามวา่ อัญมณีแหง่สามเหลีย่มทองค า  โครงการลงทนุขนาดใหญท่ีร่วมเอา 1 แมน่ ้า 2 

ประต ู9 เจดยี(์จอม) และ 12 หมูบ่า้น (เจยีง) ไวอ้ยา่งลงตัว ผสมผสานวฒันธรรมดัง้เดมิของไท

ลือ้และประเทศไทยกับวถิสีมัยใหม ่เป็นศนูยแ์หง่การทอ่งเทีย่ว ธรุกจินานาชาต ิตัง้อยู ่รมิฝ่ังลั่น

ซา้งเจยีงหรอืแมน่ ้าโขง บนเนือ้ที ่1,200 หมูห่รอืประมาณ 600 ไรด่า้นตะวนัออกของเมอืงเชยีง

รุง่ จากนัน้น าทา่น ชมการท ามดี ณ รา้นจ าหน่ายมดีแหง่เมอืงเชยีงรุง้  

18.00น. รับประทานอาหารเย็น(8) ณ.ภัตตคาร จากนัน้น าทา่นไปชม น า้พดุนตรแีมน่ า้โขง เป็นการ

แสดงน ้าพแุสงสเีลเซอรท์ีว่จิติรงดงาม รมิแมน่ ้าโขง โดยมแีสงสใีนยามราตรขีองอทุยาน 9 จอม 

12 เชยีง เป็นฉากหลัง ไดเ้วลาน าทา่นกลับเขา้พัก โรงแรม STARWAY  HOTEL  หรอื

เทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่ ี ่         เชยีงรุง้ – เชยีงของ - เชยีงราย – กรงุเทพฯ                         (B/L/-) 

07.00น.  บรกิารอาหารเชา้ (9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

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

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงฝ่ังประเทศจนี  เดนิทางตอ่สู ่ดา่นบอ่เต็น (ดา่น ตม.ลาว) 



ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงฝ่ังลาว  

12.00น.  บรกิารอาหารเทีย่ง (10) ณ รา้นอาหาร หลังอาหาร เดนิทางสู ่หว้ยทราย (สปป.ลาว) ผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงฝ่ังลาว น าขา้ม สะพานมติรภาพไทย – ลาว แหง่ที ่4 ผา่นดา่นตรวจคน

เขา้เมอืงขาเขา้ดา่นอ าเภอเชยีงของของไทย เดนิทางสู ่สนามบนิ จ.เชยีงราย 

22.35น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่FD // DD  

23.55น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทับใจ 

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

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 
แล้วจงึวางมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง *** 

อตัราคา่บรกิาร/ทา่น  

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก อายไุมเ่กนิ 10 ปี พกัเดีย่วเพิม่ 

27 - 30 ม.ค 62 , 10-13/17-

20/24-27 ก.พ. 62 
15,900 14,900 3,500 

3-6/10-13/17-20/24-27 ม.ีค. 62 15,900 14,900 3,500 

31 ม.ีค. - 3 เม.ย./21-24 เม.ย. 62 , 

12-15/26-29 พ.ค. 62 
15,900 14,900 3,500 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ-เชยีงราย-กรงุเทพฯ  (FD//DD) 
- น ้าหนักกระเป๋า สายการบนิ 15 กก. 
- คา่อาหาร 10 มือ้  ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่ทีพั่ก 3 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 
- คา่รถตูป้รับอากาศ ไทย-จนี 
- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 - คา่วซีา่เดีย่ว ทอ่งเทีย่ว ประเทศจนี 

          - คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์    

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
- ภาษีมลูคา่เพิม่ , ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย   
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ชกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ 

- คา่ทปิไกด/์คนขบั/หวัหนา้ทวัร ์ 1,000 บาท 

 
เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ท าวซีา่  
          - หนงัสอืเดนิทางตวัจรงิ  ( PASSPORT )   

ทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่  6  เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง (กรณุาตรวจสอบวนัหมดอาย)ุ    
*** กรณุาสง่ PASSPORT และเอกสารใหท้างบรษิทัฯ กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั ** 

 


