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เยอืนถิน่ไทลือ้...สบิสองปนันา 

(3 คนื 4วนั)โรงแรม 3 ดาว 
ออกจากเชยีงใหม ่

เชยีงใหม-่เชยีงของ – หว้ยทราย – หลวงน า้ทา – บอ่เต็น – บอ่หาญ (สบิสองปนันา) –  เชยีงของ 
 (ไป- กลบัทางรถ ผา่นเสน้ทาง R3a ลาว )  

เพยีง 10,900 บาท รวมอาหารทกุมือ้ 
 

หมายเหต*ุ**  8-9 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวร ์พนักงานขับรถของบรษัิทจะรับทา่น ณ จุดนัดหมาย สง่ทา่น

ชายแดนไทย-ลาวพนักงานเดนิเอกสารเตรยีมรอรับทา่นทีห่นา้ดา่น สง่ทา่นขา้มดา่นลาวโดยมไีกดล์าว
รับชว่งตอ่ สง่ใหไ้กดจ์นี ณ ชายแดนจนี( ครบ 15 ทา่น มหีวัหนา้ทวัร)์ 

เมอืงเชยีงรุง้   หรอืเมอืงสบิสองปันนา เมอืงแหง่นกยงูประเทศจนี ประเทศเพือ่นบา้นทีม่คีวามเกีย่วพัน

กับไทยมาชา้นาน อารยธรรม-เชือ้ชาต  ิทีใ่กลเ้คยีงกันอยา่งแทบจะแยกออกจากกันไมไ่ด ้หากทา่นเป็น

ผูห้นึง่ทีต่อ้งการยอ้นอดตีวถิชีวีติชืน่ชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดัง้เดมิของพีน่อ้งชาวไทยใหญ่-ไทย

ลือ้ ซึง่เป็นตน้ก าเนดิไทยลือ้แถบภาคเหนือของไทย จงึน่าไปสมัผัสยิง่ 

ก าหนดเดนิทาง  ทา่นสามารถเลอืกวันเดนิทางไดด้ว้ยตัวเอง 

 

 

วนัแรก เชยีงใหม-่เชยีงของ-หลวงน า้ทา-สบิสองปันนา  BLD   B=Breakfast 

 

01.00 รับคณะ ณ จุดนัดหมาย จ.เชยีงใหม.่........ออกเดนิทางเชา้ เวลา 03.00 น. 

07.30 น าทา่นเดนิทางสู ่อ.เชยีงของ / รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมน ้าโขงรเิวอรไ์ซด ์

08.30 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ะพานมติรภาพไทย-ลาว  ผ่านการตรวจสอบเอกสารทีด่า่น

ตรวจคนเขา้เมอืงเชยีงของ -ผ่านดา่นสากลหว้ยทราย สปป.ลาว น าทา่นขึน้รถปรับ

อากาศ ตามเสน้ทางหมายเลข R3a ซึง่เป็นถนนทีรั่ฐบาลจนีพยายามผลักดันใหเ้ป็น

เสน้ทาง Logistics ในการล าเลยีงสนิคา้จนีสูป่ระเทศไทย ลาว พมา่ เวยีดนาม โดยทาง

รัฐบาลลาวไดรั้บการสนับสนุนเงนิจากธนาคารพัฒนาแหง่เอเซยี (ADB) ปัจจุบันไดส้รา้ง

เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ เปิดใชเ้มือ่เดอืนมนีาคม 2551 ทีผ่่านผ่านเมอืงส าคัญคอื เมอืงเวยีงภู
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คา สภาพเสน้ทางในชว่งนี้  เป็นทางราบสลับกับขึน้เขาเป็นบางชว่ง ผ่านชมทวิทัศน์สอง

ขา้งทาง  ทา่นจะไดส้มัผัสกับธรรมชาตขิองป่าอันอดุมสมบรูณ์ เขยีวขจ ีลัดเลาะไปตาม

ไหลเ่ขา และวถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบพืน้บา้นของชาวลาว ซึง่ยอ้นอดตีของเมอืงไทย

เมือ่หลายสบิปีกอ่น 

13.00          ถงึเมอืงหลวงน า้ทา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

14.00 จากหลวงน ้าทาเดนิทางสูส่ามแยกนาเตย  แลว้ไปยังดา่นชายแดนลาวทีบ่า้นบอ่เต็นซึง่

เป็นเขตเชา่ทีรั่ฐบาลจนีท าสญัญาเชา่ตอ่รัฐบาล สปป.ลาวในระยะยาวใหนั้กลงทนุชาวจนี

ไดม้าเปิดท าธรุกจิการคา้ชายแดนระหวา่งจนี- ลาวรวมทัง้คาสโินใหบ้รกิารแก่

นักทอ่งเทีย่ว  และชายแดนจนีทีบ่า้นบอ่หาน ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

ของลาว/จนีแลว้ออกเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงหลา้โดยปรับอากาศจากประเทศจนี 

15.00          เดนิทางถงึเมอืงหลา้ เมอืงหนา้ดา่นของจนีทีต่ดิกับประเทศลาวน าทา่นเดนิทางตอ่ไป 

                   ยังเมอืงจิง่หงหรอืเชยีงรุง้เมอืงเอกของเขตปกครองพเิศษชนชาตไิทลือ้สบิสองปันนา  

                   มณฑลยนูาน 

19.00 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้พาทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก ณ เมอืงเชยีงรุง้ / HuaFa Hotelหรอืเทยีบเทา่ระดับ

สามดาว อสิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง   เชยีงรุง้- ตลาดเชา้ชนไทลือ้-เมอืงฮ า ( หมูบ่า้นกาหลนัป้า)-สวนมา่นทงิ-ศนูยว์จิยั 

สมุนไพรไทลือ้ BLD 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง

เชยีงรุง่ ชอ้ปป้ิง ตลาดเชา้ไทลือ้จากนัน้พาทา่นออกเดนิทางไปตามรมิแมน่ ้าลา้นชา้ง 

ซึง่เป็นตน้แหลง่น ้าแมน่ ้าโขง ชม หมูบ่า้นกาหล ัน่ป้าทีอ่ดุมไปดว้ยผัก-ผลไม ้เป็น

หมูบ่า้นเกา่แกข่องพีน่อ้งไทยปันนา (ไทลือ้) พรอ้มชมตลาดนัดของชนเผ่านอ้ย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 

บา่ย  น าทา่นชมสวนมา่นทงิ เป็นสวนสาธารณะทีร่ม่รืน่ ชมสวนนกยงูสญัลักษณ์ของเมอืง

เชยีงรุง้ เทีย่ววัดเชยีงเจงิ และชมิชาชัน้ด ีชาผูเออ่เป็นชาทีเ่มอืงยนูานตอ้งสง่ไปเป็น

เครือ่งบรรณาดการใหก้ษัตรยิส์มัย 

โบราณ และชม ศนูยว์จิยัสมุนไพรไทลือ้  เป็นแหลง่รวบรวบสมนุไพรเพือ่การวจัิยทีม่ี

ชือ่เสยีงของสบิสองปันนาเพือ่ผลติยารักษาโรค ซึง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้เยีย่มชมได ้

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พืน้เมอืง พรอ้มชมการแสดงของสาวชาวไทยลือ้ 

หลังอาหาร พาทา่นกลับทีพั่ก อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรอื ชอ้ปป้ิงทีศ่นูยก์ารคา้ใจ

กลางเมอืงสบิสองปันนา  หลังอาหาร พาทา่นกลับทีพั่กโรงแรม HuaFahotel หรอื

เทยีบเทา่ระดับสามดาว อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรอืชอ้ปป้ิงทีศ่นูยก์ารคา้ยา่นโรงแรม 

 

วนัทีส่าม  วดัหลวงเมอืงลือ้ –สวนป่าดงดบิ-บา้นไทลือ้รุน่ใหม-่โชวพ์าราณส ีBLD 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารพาทา่นเทีย่ว วดัหลวง

เมอืงลือ้ สบิสองปันนา ซึง่บรษัิทพัฒนาการทอ่งเทีย่วหยวนหา้ว จ ากัดสบิสองปันนา ยนู

นาน ไดทุ้ม่เงนิลงทนุเองถงึ 350 ลา้นหยวนเพือ่สรา้งวัดนกิายหนิยานหรอืเถรวาท และ

พระพทุธรปูขนาดใหญ่ทีส่ดุในแถบนี้มาตัง้แตปี่ 2548 สบืเนื่องจากตระหนักดวีา่ศาสนา

พทุธนกิายเถรวาทมปีระวัตอิันยาวนานในสบิสองปันนาพอๆกับในแถบเอเชยีอาคเนย ์
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เชน่ไทย ลาว กัมพชูา พมา่สถานทีแ่หง่นี้นอกจากจะเป็นทีแ่สดงวัฒนธรรมทางดา้น

ศาสนาและวัฒนธรรมพืน้เมอืงทีต่กทอดมาชา้นานแลว้ยังจะเป็นทีต่ัง้ของวทิยาลัย

ศาสนาพทุธสบิสองปันนาเพือ่ใชเ้ป็นทีศ่กึษาวจัิยศาสนาพทุธนกิายเถรวาท และทา้ยสดุ

จะเป็นศนูยก์ลางแลกเปลีย่นวัฒนธรรมศาสนาพทุธนกิายเถรวาท อกีทัง้ยังเป็นสถานที่

ชาวไตหรอืไทลือ้ในแถบเอเชยีอาคเนยไ์ดส้บืคน้เรือ่งราวบรรพบรุษุของตัวเองได ้

(ปัจจุบันทางการจนีไดร้ือ้วัดป่าเจและยา้ยมาอยูท่ีน่ี่ทัง้หมด ) 

สาย น าชมหมูบ่า้นไทลือ้รุน่ใหม ่ชมบา้นตมีดีไทลือ้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทอ้งถิน่ตาม

อัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย หลังอาหารเดนิทางสู ่ สวนป่าดงดบิ  ซึง่เป็นป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยพชืพันธุน์านาชนดิ 

น าทา่นชมการแสดงสตัวแ์สนรู ้มากมาย ทา่นสามารถสมัผัสกับธรรมชาตขิองสตัว ์ตา่งๆ 

อาทเิสอื หม ีลงิ สนัุข ฯลฯและการแสดงพืน้เมอืงของชาวเขาเผ่าตา่งๆและสาดน ้ากัน

เพือ่เป็นสริมิงคลชมหมูบ่า้น เกา่แกข่องเผ่าไอนี (อกีอ้) เยา้ ฯลฯและการสาธติพธิี

แตง่งาน ของเผ่าอกีอ้ 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  แลว้น าทา่นชมโชวพ์าราณส ีอันตระการตา  

จากนักแสดงนับรอ้ยชวีติ  จากนัน้เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก เชญิทา่นตามอัธยาศัย 

 โรงแรมHuaFa หรอืเทยีบเทา่ระดับสีด่าว 

 

วนัทีส่ ี ่ เชยีงรุง้ – บอ่หาน-บอ่เต็น-หลวงน า้ทา-เชยีงของ-เชยีงราย-เชยีงใหม ่BLD 

 

06.00           รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  หลังอาหารน าทา่นเดนิทาง กลับไปยังดา่นบอ่หาญเพือ่กลับสูล่าวทีด่า่นบอ่เต็น  

10.00  เดนิทางถงึดา่นบอ่หาญ  น าทา่นผ่านดา่นเขา้สูด่า่นบอ่เต็น ประเทศลาว  

12.00           พกัรบัประทานอาหารกลางวนัทีเ่มอืงหลวงน า้ทา 

ออกเดนิทางกลับสูเ่มอืงหว้ยทราย โดยรถตูป้รับอากาศลาว  

17.00  เดนิทางถงึเมอืงหว้ยทราย น าทา่นผ่านพธิกีารศลุกากรแลว้น าทา่นสูฝ่ั่งไทย 

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงไทยน าทา่นเดนิทางสู ่จ.เชยีงใหม ่

(รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ) 

20:00 ถงึ จ.เชยีงใหมโ่ดยสวัสดภิาพ  

 

อตัราคา่บรกิาร  

ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2 ทา่นๆละ    10,900 บาท 

พักเดีย่วเพิม่              3,000 บาท 

                   ไมม่รีาคาเดก็ / มาสามทา่นพักเป็นหอ้ง 3 เตยีง 

อตัรานีร้วม  

- คา่รถปรับอากาศเริม่จากเชยีงใหม-่ประเทศลาว-เขา้ประเทศจนี เดนิทางตาม

โปรแกรม  

- คา่ทีพั่ก, คา่อาหารระดับมาตรฐานตามรายการ 

- คา่ VISA หนา้ดา่นเขา้ประเทศจนี  

- คา่โชวพ์าราณส ี

- คา่รถบรกิารทอ่งเทีย่วตลอดรายการ 
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- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานีตา่ง ๆ 

- ไกดท์อ้งถิน่ทีม่คีวามช านาญคอยดแูลทา่นตลอดการเดนิทาง 

- คา่ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทาง (Personal Accident) วงเงนิทา่นละ่ 1,000,000 

บาท คา่รักษาพยาบาล (Accident Medical Expense) วงเงนิทา่นละ500,000 บาท  

และการประกันความรับผดิสว่นบคุคล (Personal Liability) วงเงนิทา่นละ200,000 

บาท 

 อตัรานีไ้มร่วม  

- คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ 

- ทปิมัคเุทศกล์าว-จนี และคนขับรถลาว-จนี  

( กรณุาเตรยีมทปิไวท้า่นละ 300-400 บาท ) 

 -    คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีขอบลิ) 

 

 

เอกสารในการยืน่วซี่า  

หนังสอืเดนิทางทีม่อีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

 รปูถา่ยหนา้ตรง 2 นิว้2 รปู(ส)ี 

 

 


