รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - เชียงราย – เชียงของ
06.00 น.
07.30น.
08.45น.

12.30น.

18.00 น.

4 วัน 3 คืน
- บ่อเต็น – บ่อหาน – เชียงรุ้ง

(- /L /D)

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง
เหินฟ้าสู่เชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8714
ถึงสนามบิน เชียงราย นาท่านขึ้นรถ ตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อ .เชียงของ สู่ สะพานมิตรภาพ
ไทย – ลาว แห่งที่ 4 ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกด่านอาเภอเชียงของ เพื่อข้ามแม่น้าโขงไปยัง
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าที่ด่านเมืองห้วยทราย สปป-ลาว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศลาว
บริการอาหารกลางวัน(1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนาท่านเดินทางไปตาม เส้นทางหมายเลข R3A ซึ่ง
เป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ในการลาเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย
ลาว พม่า เวียดนาม เดินทางสู่ หลวงน้้าทา สภาพเส้นทางจะมีลักษณะเป็นภูเขา ชมทัศนียภาพสองข้าง
ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ าไม้ ถึง ด่านบ่อเต็น (ด่าน ตม.ลาว) เป็นด่ านชายแดนประเทศลาวและประเทศ
จีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ด่านบ่อหาน (ด่าน ตม.จีน) ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองฝั่งประเทศจีน เดินทางตาม เส้นทางซุปเ ปอร์ไฮเวย์เส้นทางสายใหม่ นาท่านเข้า
เดินทางสู่เมืองเชียงรุ้ง
ถึงเมืองเชียงรุ้ง(12ปันนา) บริการอาหารเย็น (2) ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเข้าพัก โรงแรม STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

สวนป่าดงดิบ-โชว์นกยูง-หมู่บ้านเผ่าไอ้หนี-น้้าตกมังกรเก้าตัว-วัดป่าเจย์-ล่องเรือแม่น้าโขง
+ พร้อมดูโชว์
(B/L/D)

07.00น.
09.00น.

บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านชม สวนป่าดงดิบ หรือ ป่าเขตร้อน ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์นานาชนิด
นาท่าน นั่งรถกอล์ฟไฟฟ้า สู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่างๆสวยงาม ชมการแสดงของนกยูงจานวนหลาย
ร้อยตัวบินลงมาจากยอดเขา จากสัญญาณเป่านกหวีดของผู้คุม เป็นที่ชื่นชอบของแขกผู้มาเยือน ถ่ายรูป
กันอย่างจุใจ นาท่านสู่ หมู่บ้านชนกลุ่มน้อย ชมการแสดงจากชาวเขาเผ่าต่างๆ อาทิ การแสดงของเผ่า
ไอ้หนี หรือชนเผ่าอีก้อ ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ น้้าตกเก้ามังกร จากนั้นนาท่านสู่ลานแสดงหลักของ
อุทยานสวนป่าดงดิบ ชมการแสดงพื้นเมืองของแต่ละชนเผ่า เช่น งานเทศกาลสงกรานต์ และงานลอ ย
กระทงของชนเผ่าไต หรือชนเผ่าไทลื้อ

12.00น.
14.00น.
16.00น.

18.00น.

บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร
นาท่านไปเยี่ยมชม สถาบันเผยแพร่สมุนไพรไทลื้อ รับบริการนวดฝ่าเท้าและตรวจสุขภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนจีนฟรี
นาท่านเที่ยวชม วัดป่าเจ ซึ่งเป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาส ) ตั้งอยู่ทาง ทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่
3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบ
ศาสนกิจภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จาวัดของพระสงค์รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของ
วิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัดป่าเจนับเป็นศาสนสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของแขวงสิบสองปัน
นา
รับประทานอาหารเย็น(5) ณ.ภัตตคาร หลังอาหาร นาท่านขึ้นเรือชมวิว ล่องชมความงามของเมืองเชียง
รุ้งในยามราตรี เรือลานี้จะล่องไปตามแม่น้า ล่านชังเจียงหรือแม่น้าโขงตอนบน ผ่านชมความงามของ
เมืองเชียงรุ้งยามพลบค่า พร้อมชมชุมชนน้อยใหญ่ริมฝั่งแม่น้าโขง ชมการแสดงพื้นเมืองบนเรือระหว่าง
ล่องเรือ ได้เวลานาท่านกลับเข้าพัก โรงแรม STARWAY
HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตาม
อัธยาศัย

วันที่สาม

ตลาดเช้า-หมู่บ้านไทลื้อ – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ - เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง
น้้าพุดนตรีแม่น้าโขง
(B/L/D)

07.00น.

บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านชม ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ้ง ซึ่งคราครั่งไปด้วยพ่อค้าแม่ขาย และชาวบ้านที่มา
จับจ่ายตลาดอย่างคึกคัก ภายในตลาดเช้านอกจากจะมีสินค้าจาพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลาน้าจืด ของ
ป่ามากมาย อีกทั้งอาหารกิ่งสาเร็จรูป เครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ
จากนั้นนาท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านห่อน่า ตั้งอยู่นอกเมืองเชียงรุ้ง มีประวัติศาสตร์พันกว่าปี เป็น
หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในสิบสองปันนา ให้ท่านเที่ยวชมวัดเก่าแก่ม่านห่อน่า หรือเลือกซื้อผลไม้พื้นเมืองและ
ของที่ระลึกต่างๆที่ ตลาดหมู่บ้านม่านห่อน่า จากนั้นนา ท่านชม ร้านหยก สินค้าขึ้นชื่อของจีน
บริ การอาหาร กลางวัน (7) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบ
สองปันนา ยูนนานการลงทุนรวม 155 ล้านหยวนซึ่งสร้างขึ้นในสถาบันคุ้มครองสิบสองปันนาจากรอบ
นอกของเมืองเชียงรุ้งพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้งหมดสามชั้น ชั้น 1เป็นห้อ งที่แสดง
ประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ชั้น 2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนา ชั้น 3เป็นห้อง
แสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น สั ตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา พิพิธภัณฑ์นี้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนาที่ดีที่สุด
จากนั้นพาไปชม เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ที่ได้รับการขนานนามว่า อัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคา
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รวมเอา 1 แม่น้า 2 ประตู 9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ไว้อย่างลง
ตัว ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทย กับวิ ถีสมัยใหม่ เป็นศูนย์แห่งการท่องเที่ยว
ธุรกิจนานาชาติ ตั้งอยู่ ริ มฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้าโขง บนเนื้อที่ 1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้า น
ตะวันออกของเมืองเชียงรุ่ง
จากนั้นนาท่าน ชมการทามีด ณ ร้านจาหน่ายมีดแห่งเมืองเชียงรุ้ง
รับประทานอาหารเย็น(8) ณ.ภัตตคาร
จากนั้นนาท่านไปชม น้้าพุดนตรีแม่น้าโขง เป็นการแสดงน้าพุแสงสีเลเซอร์ที่วิจิตรงดงาม ริมแม่น้าโขง
โดยมีแสงสีในยามราตรีของอุทยาน 9 จอม 12 เชียง เป็นฉากหลัง
ได้เวลานาท่านกลับเข้าพัก โรงแรม STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00น.

18.00น.

วันที่สี่
07.00น.
08.00น.

12.00น.

19.40น.
21.05น.

เชียงรุ้ง – เชียงของ - เชียงราย – กรุงเทพฯ

(B/L/-)

บริการอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เก็บสัมภาระ อ้าลาเมืองเชียงรุ้ง(สิบสองปันนา) เดินทางสู่ ด่านบ่อหาน (ด่าน ตม.จีน)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งประเทศจีน เดินทางต่อสู่ ด่านบ่อเต็น (ด่าน ตม.ลาว)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว
บริการอาหารเที่ยง (10) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร เดินทางสู่ ห้วยทราย (สปป.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองฝั่งลาว นาข้าม สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าด่าน
อาเภอเชียงของของไทย เดินทางสู่ สนามบิน จ.เชียงราย
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไลออแอร์ เที่ยวบินที่ SL545
ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

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

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
อัตราค่าบริการ/ท่าน
วันที่เดินทาง
17-20 ส.ค. 61
31ส.ค.-3/14-17 ก.ย. 61

ผู้ใหญ่

เด็ก อายุไม่เกิน 10 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

13,900

12,900

2,000

14,900

13,900

2,500

15,900

14,900

3,500

16-19/17-20/28-31 ต.ค.61 (FD)
7-10/21-24 พ.ย. 61
6-9/19-22 ธ.ค 61
ปีใหม่ 30ธค.61-2 มค.62 (FD)

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-เชียงราย-กรุงเทพฯ (FD/DD/SL)
- น้าหนักกระเป๋า สายการบินไลอ้อนแอร์ 10 กก.
- ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ ไทย-จีน
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ไทย/ท้องถิ่น (บรรยายไทย)
- ค่าวีซ่าท่องเที่ยวแบบกรุ๊ป ประเทศจีน
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าชักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก เป็นต้น
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ
- ค่าทิปไกด์/คนขับ/หัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท
เอกสารที่ใช้ในการยื่นท้าวีซ่า
- หนังสือเดินทางตัวจริง ( PASSPORT )
ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)
*** กรุณาส่ง PASSPORT และเอกสารให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน **

