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เชียงของ-หลวงนํ�าทา-เชียงร ุง้ (สิบสองปันนา) 

3 คืน  4 วนั (ไปรถกลบัรถ) 
ท่องเที"ยวบนเสน้ทางอารยธรรมไทยลื�อ  

ผา่นกาลเวลา เพื"อคน้หาและศึกษาวฒันธรรมล ุม่นํ�าโขง 

 

พ.ีด.ีทัวร์  เชียงราย มคีวามยนิดทีี�จะนําท่านเดนิทางตามรอยอารยธรรมสิบสองปันนา  เมอืงคนไตดนิแดนใต้สุดของมณฑลยูน

นาน ดนิแดนที�ได้รับสมญานามว่า “เมอืงแห่งนกยูง“  ชมสถาปัตยกรรมและวถิีชีวติของพี�น้องไทยสิบสองปันนา  แวะเยอืนเมอืงฮําที�สื�อ

ภาษาคําเมอืงได้พอเข้าใจ  ชมธรรมชาตแิม่นํ2าล้านช้าง (แม่นํ2าโขงตอนบน) พรมแดนธรรมชาตทิี�เชื�อมโยงสายใยระหว่าง ไทย- ลาว- จนี 
 

 

วนัแรก  เชียงของ - ห้วยทราย – หลวงนํ2าทา - บ่อเตน็ – เมอืงหล้า - เชียงรุ้ง 
06.00 น.  รับคณะทีUจุดนดัพบ เพืUอเดินทางไปเชียงของ นาํคณะแวะพกัและรับประทานอาหารเชา้ จากนั]นทาํเอกสารผา่นแดนออก

จากประเทศไทย นาํท่านนัUงเรือขา้มแม่นํ]าโขงเขา้สู่ประเทศลาว 
08.00น. หลงัทาํเรืUองผา่นแดนเขา้สู่ประเทศลาวเรียบร้อยแลว้  นาํคณะเดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ วีไอพี หรือรถบสัปรับอากาศ

ชั]น 1 ออกจากหมูบ่า้นหว้ยทรายแขวงบ่อแกว้สู่เมืองหลวงนํ]าทา (196 กม.=3 ชม) 

12.00น. �รับประทานอาหารกลางวนัทีUร้านอาหารเฮือนลาว  เมืองหลวงนํ]าทา  จากนั]นนาํคณะเดินทางต่อไปยงับ่อเตน็ และ

โมหาญ (60 กม.=1.5 ชม) เพืUอทาํเรืUองผา่นแดน  จากนั]นขึ]นรถบสัของจีนเดินทางต่อไปยงัเมืองหลา้และเมืองเชียงรุ้ง 

(230 กม.=3 ชม) 

เยน็ ถึงเมืองเชียงรุ้ง �รับประทานอาหารเยน็ทีUร้านสุกี2เห็ด เช็คอินเขา้�โรงแรม HuoFa หรือเทียบเท่า 
จากนั]นอิสระ ใหท่้านเดินช็อปปิ] งถนนคนเดิน  กลบัเขา้ทีUพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที�สอง   เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) 
07.00 น. �รับประทานอาหารเชา้ทีUหอ้งอาหารของโรงแรมทีUพกั  

08.00 น. นาํคณะเดินทางเขา้ชมวดัหลวงไทลื2อ สถาปัตยกรรมแบบไทยทีUวิจิตรงดงาม

แหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรมทางศาสนาของแต่ละชนชาติในภมิูภาคลุ่มแม่นํ]า
โขง  ซึU งมีพระภิกษุจากนานาประเทศมาจาํพรรษาทีUวดัแหล่งนี]  วดัทีUตั]งอยูบ่นเขา
เกือบทั]งลกูโดยงบลงทุนจากรัฐบาลจีนนบัพนัลา้น  

12.00 น. �รับประทานอาหารกลางวนัทีUร้านกวางตุง้ซีฟู้ ด 

13.00 น. นาํคณะเดินทางไปยงัสวนป่าเขตร้อน ขา้มสะพานลวดสลิงไปหมู่บ้านเผ่าอ้ายหนี�   จากนั]นชมการแสดงของชาวเขาทีUนํ]า

ตกเกา้มงักร แลว้กลบัลงมาชมการสาธิตการใหอ้าหารนกยงู  
18.00 น. �รับประทานอาหารเยน็ทีUภัตตาคารไต้เย่นฟู่ 



20.00 น. นาํท่านไปชมการแสดงนาฏศิลป์ของเมืองพาราณสี ซึUงมีความหมายวา่ เมืองทีUสวย

งามวิจิตรพิสดาร คาํวา่เมืองพาราณสีนี]  มีประวติัความเป็นมานบัพนัปีแลว้ พบได้
บ่อยในคาํขบัค่าวและเอกสารทางประวติัศาสตร์ของชนชาติไทย  ทางแควน้สิบ
สองปันนาจึงไดผ้ลกัดนัเรืUองนี] ขึ]นมาเป็นผลงานทางวฒันธรรมประจาํชาติโดยใช้
เงินลงทุนสร้างเมืองพาราณสีถึง 13 ลา้นหยวน หรือ 65 ลา้นบาท  เมืองพาราณสี

เป็นการแสดงทีUมีลกัษณะคงทีU  โดยมีการจดัแสดงแสง สี เสียง ฉากและการฟ้อน  รํา โดยทีมกาํกบันกัแสดงระดบัมือ
อาชีพ  จึงทาํใหผ้ลงานโดดเด่น มีเอกลกัษณ์ประจาํทอ้งถิUน รายการแสดงเรืUองเมืองพาราณสี ไดน้าํวิสยัทศันอ์นัใหม่
เอีUยม  มาใหผู้ช้มไดอิ้Uมตา  ประทบัใจกบัการร่ายรําทีUสวยงาม ดนตรีทีUไพเราะ  แสงไฟและฉากทีUเหมือนความฝัน รวมถึง
ชุดประจาํชาติทีUสวยงาม จึงไดรั้บการตอบรับและการชมเชยอยา่งกวา้งขวาง หากท่านมาสิบสองปันนาแลว้ท่านไม่ไดม้า
ดูการแสดงชุดนี]  ถือวา่ท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา  ปกติราคาเขา้ชม 1 ท่าน / 160 หยวน หรือ 800 บาท  แต่ พี.ดี. ทวัร์

เชียงราย ขอมอบใหเ้ป็นของขวญักบัท่านผูมี้เกียรติทุกท่านไดช้มฟรี  ไม่คิดมลูค่า เพืUอใหท่้านไดเ้กบ็ภาพและความ
ประทบัใจของเมืองพาราณสีไวต้ราบนานเท่านาน   

วนัที�สาม  เชียงรุ้ง – หมู่บ้านกาหลั�นป้า ไทลื2อ – โรงงานหยก – ถํ2ามณีสวรรค์   

07.00 น. �รับประทานอาหารเชา้ทีUหอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นาํคณะเทีUยวเมอืงกนัหลั�นป่า  หรือเมอืงฮํา ในอดีตเป็นหวัเมืองฝ่ายในของ

อาณาจกัรเชียงรุ้ง  แต่เดิมมีหนา้ทีUปลกูดอกไมถ้วายพระราชวงั  ปัจจุบนัมี
การกาํหนดให ้3 หมูบ่า้น อยูภ่ายใตก้ารจดัการเดียวกนัเป็น “ไตเยียน” หรือ

หมูบ่า้นไต  นาํท่านนมสัการพระพุทธรูปเพืUอเป็นสิริมงคลทีUวดัมหาราช
ฐานสุทธาวาส ( วดัสวนม่อน ) และชุมชนทีUมีวิถีชีวิตเหมือนเดิมของหมู่
บา้นไตลื]อ 

12.00 น. �รับประทานอาหารกลางวนัทีUภัตตาคารหอแดง 

13.00 น. จากนั]นพาท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองหลา้  เพืUอชมถํ2ามณีสวรรค์ ถ ํ]าเขากระทิงทีUสวยงามน่ามหศัจรรย ์

18.00 น. �รับประทานอาหารเยน็ทีUภตัตาคารอาหารในเมืองหลา้ เขา้พกัทีU�โรงแรมโกลเด้นแลนด์หรือเทียบเท่า พกัผอ่นตาม

อธัยาศยั ราตรีสวสัดิr  
วนัที�สี�  เมอืงหล้า – บ่อหาญ - บ่อเตน็- ห้วยทราย – เชียงของ - เชียงราย 
06.00 น. �รับประทานอาหารเชา้ทีUหอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. คณะเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม จากนั]นทาํเรืUองผา่นแดนจากจีนเขา้สู่ลาว พาท่านชมเมืองเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตน็ ชอ้ปปิ] ง 

เสีUยงโชค ตามอธัยาศยั 
12.00 น. �รับประทานอาหารกลางวนัทีUร้านอาหารเฮือนลาว  เมืองหลวงนํ]าทา  เทีUยวตลาดหลวงนํ]าทา 

16.30 น. คณะเดินทางถึงเมืองหว้ยทราย  เขา้ชมตลาดอินโดจีน   ไดเ้วลาทาํเรืUองผา่นแดนจากลาว  ขา้มแม่นํ]าโขงเขา้สู่ฝัUงไทย

โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

อัตราคาบริการอัตราคาบริการอัตราคาบริการอัตราคาบริการ                8,5008,5008,5008,500            บบบบาท าท าท าท ((((2222 ทาน ทาน ทาน ทาน////1111หองหองหองหอง))))    

พักเดี่ยวเพิ่มอีก พักเดี่ยวเพิ่มอีก พักเดี่ยวเพิ่มอีก พักเดี่ยวเพิ่มอีก 3333,,,,000 000 000 000 บาทบาทบาทบาท    

ในอัตรา ในอัตรา ในอัตรา ในอัตรา 40 40 40 40 ทานขึ้นไปทานขึ้นไปทานขึ้นไปทานขึ้นไป    
 



 

ราคานี2รวม 
-    อาหาร 12 มื]อและนํ] าดืUมตลอดการเดินทาง 
-    คา่รถบริการนาํเทีUยวตลอดรายการ  และคา่เขา้ชมสถานทีUท่องเทีUยวตามรายการ 
-    คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิUนทีUมีความชาํนาญคอยดูแลท่าน 
-    คา่วซ่ีา  และคา่ธรรมเนียมการผา่นแดน ลาว  จีน 
-    การประกนัอุบติัเหตุการเดินทางใหท่้านละ 1,000,000  บาท   
ราคานี2ไม่รวม 

- คา่ใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากทีUรายการระบุ  อาทิ มินิบาร์ในโรงแรมทีUพกั  คา่ซกัรีด  คา่โทรศพัท ์ และอืUนๆ  
- ทิปมคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถ 
เอกสารที�ต้องเตรียม 

-  รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 นิ]ว จาํนวน 3 ใบ (ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) เขียนชืUอไวด้า้นหลงัรูปทุกใบ 
- หนงัสือเดินทาง ทีUมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนในวนัเดินทาง 
- เอกสารตอ้งยืUนก่อนวนัเดินทาง  20 วนั 
การยกเลกิ 
1. สาํหรับผูโ้ดยสารทีUไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย  และบริษทัฯ เป็นผูย้ืUนวซ่ีาให ้ เมืUอผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิก  
       การเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิr ในการคืนคา่มดัจาํทั]งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ]นไป คืนเงินทั]งหมด 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ]นไป เก็บคา่ใชจ่้าย ท่านละ 5,000บาท 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7- 14 เก็บคา่ใชจ่้าย  50% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-6 วนัเก็บคา่ใชจ่้ายทั]งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
6. ยกเวน้กรุ๊ปทีUเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลทีUตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือคา่มดัจาํทีUพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ

หรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเทีUยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํ  หรือคา่ทวัร์ทั]ง
หมดเนืUองจากคา่ตัwวเป็นการเหมาจ่ายในเทีUยวบินนั]นๆ 

หมายเหต ุ
1. บริษทัฯ มีสิทธิr ทีUจะมีการเปลีUยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี]   เมืUอเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ทีUเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอืUน ๆ ทีUอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ หรือ

คา่ใชจ่้ายเพิUมเติมทีUเกิดขึ]นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย,การถูกทาํร้าย,การสูญหาย,ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทีUยวจะสิ]นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิr และจะไม่รับผิดชอบ 

คา่บริการทีUท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีๆ ทั]งสิ]น 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศอนัเนืUองมาจากมีสิUงผิดกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืUน ๆ 
5. รายการนี] เป็นเพียงขอ้เสนอทีUตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกครั] งหนึUง หลงัจากไดส้าํรองทีUนัUงบนเครืUอง และ 
       โรงแรมทีUพกัในตา่งประเทศเป็นทีUเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี]อาจเปลีUยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานี] คิดตามราคาตัwวเครืUองบินในปัจจุบนั  หากราคาตัwวเครืUองบินปรับสูงขึ]น บริษทัฯ สงวนสิทธิr ทีUจะปรับราคาตัwวเครืUองบินตามสถานการณ์

ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน  หรือ หน่วยงานทีUเกีUยวขอ้งจนมีการยกเลิก ล่าชา้เปลีUยนแปลง การบริการจาก 

สายการบินบริษทัฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานทีUใหบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีUจะจดับริการทวัร์อืUนทดแทนใหแ้ตจ่ะไม่คืน
เงินใหส้าํหรับคา่บริการนั]นๆ 

8. ในกรณีทีUเกิดการสูญหายของกระเป๋าเดินทางในระหวา่งการเดินทางท่องเทีUยว บริษทัจะรับผิดชอบใบละไม่เกิน 2,000 บาทแลว้แตก่รณี  
9. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิr ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั]งสิ]นแทนบริษทัฯ นอกจากมี 

เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯกาํกบัเท่านั]น 



10. ทีUเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) ใชเ้ฉพาะเงินสกลุหยวนเท่านั]น โดยทางบริษทัมีบริการรับแลกเงินเพืUออาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 


