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เที่ยง

กรุงเทพฯ-เชียงของ
คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ ม ปตท.ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับ บริการเรื่อง
สัมภาระ
เดินทางสู่ด่ำนเชียงของ ที่จงั หวัดเชียงราย (870KM) พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
เชียงของ-ห้ วยทรำย-หลวงน้ำทำ-บ่ อเตน-บ่ อหำน-เชียงรุ่ง
เดินทางถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย ให้ท่านเปลี่ยนอิริยาบถ ทาภารกิจส่วนตัว อาบน้ า เปลี่ยนเสื้อผ้า
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านผ่านแดนออกจากเมืองไทยที่บา้ นดอนมหาวัน อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าสู่ ประเทศ
ลาวที่บา้ นดอนเมือง ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว โดยข้ ำมสะพำนมิตรภำพ 4 (เชียงของ-ห้ วยทรำย) ข้ามแม่น้ าโขง
มีระยะทาง 2.48 กม รู ปแบบของสะพานเป็ นคอนกรี ตรู ปกล่อง มีเสา 4 เสา กว้าง 14.70 เมตร เป็ นสะพาน
ขนาด 2 เลน แต่ละเลนกว้าง 3.50 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,624 ล้านบาท โดยการสมทบทุน
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ส่ วนรัฐบาลลาวรับผิดชอบค่าชดเชยให้แก่ประชาชนที่ไ ด้รับผลกระทบ
โดยก่อสร้างตัวสะพานเสร็จไปเมื่อ 12 ธันวาคม พ.ศ.2555 และได้เปิ ดให้บริ การอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 11
ธันวาคม พ.ศ.2556 และเดินทางต่อโดยผ่ ำนเส้ นทำง R3A (R คือ Road, 3 คือ ไทย จีน และลาว, A คือ Asia)
เส้นทางหมายเลข 3A เป็ นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่าง จีน-ลาว-ไทย ภายในโครงการสี่ เหลี่ยมเศรษฐกิจ มีตน้
ทางเริ่ มจาก เชียงของ ไทย บ่อแก้ว หลวงน้ าทา บ่อเต็น ลาว บ่อหาน เชียงรุ ้ง หรื อจิ่งหง ในแคว้นสิบสองปั นนา
นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน จีน โดยมีระยะทางจากกรุ งเทพฯถึงคุนหมิงรวมกว่า 1,800 กม จุดหมายแรกของ
เราแขวงหลวงน้ำทำ (195KM) ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นชาวไทลื้อ เดินทางผ่าน ห้วยทราย เวียงภูคา หลวงน้ า
ทา เมื่อเข้าสู่ ลาวรถก็เปลี่ยนไปวิ่งด้านขวา ถนนบางตอนก็คดเคี้ยว ตัดผ่านหมู่บา้ น สัมผัสวิถีชีวิตและความ
เป็ นอยูข่ องชนเผ่าต่างๆ ตลอดจนธรรมชาติที่ยงั อุดมสมบูรณ์
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
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เดินทางจากแขวงหลวงน้ าทา มุ่งหน้าสู่ด่ำนบ่ อเต็น (60KM) ชายแดนลาว-จีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่
ประเทศจีนที่ด่ำนบ่ อหำน และเปลี่ยนเป็ นรถจีน เดินทางสู่เชียงรุ่ง (250KM) หรื อจิ่งหงในภาษาจีน เป็ นเมือง
เอกในเขตปกครองพิเศษไท-สิบสองปั นนา ในมณฑลยูนนาน มีตานานเล่าว่า เมื่อครั้งองค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์ถึงยังดินแดนริ มฝั่งแม่น้ าของอาณาจักรชาวไทลื้อแห่งนี้ก็เป็ นเวลารุ่ งอรุ ณของวันใหม่
พอดี จึงเรี ยกที่แห่งนี้วา่ เชียง ที่แปลว่า เมือง และ รุ่ ง ที่แปลว่า รุ่ งอรุ ณ คาว่าเชียงรุ่ ง จึงแปลได้วา่ เมืองแห่งรุ่ ง
อรุ ณอันสดใส
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสู่ตลำดมืด เลือกซื้อสินค้าพืน้ เมือง และเข้าสู่ที่พกั Wu Yu Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
เชียงรุ่ง
รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนาท่านชมวัดหลวงเมืองลือ้ เป็ นวัดที่บริ ษทั พัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จากัด สิบสองปั นนา ได้ทุ่ม
เงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิ กายหิ นยานหรื อเถรวาท และพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ที่สุดใน
แถบนี้มาตั้งแต่ พ.ศ.2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีวา่ ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอนั ยาวนานในสิ บสอง
ปั นนาพอๆ กับแถบเอเชียอาคเนย์ อย่าง ไทย ลาว กัมพูชา พม่า ศิลปะการก่อสร้างวัดแห่ งนี้ เป็ นการผสมผสาน
ศิลปะพุทธทั้งหิ นยาน มหายาน และทิเบต รอบๆ วัดมีทา้ งจุตรบาลแบบจีน ยืนตะหง่านอยูส่ ุ ดเชิงบันไดนาค
ตรงกลางของที่พกั ช่ วงแรกเป็ นที่สถิ ตของพระพรหมสี่ หน้าองค์ทองอร่ าม ถึ งขึ้นไปเป็ นพระพุทธรู ปปาง
ประสู ติ ซึ่ งเป็ นรู ปปั้ นเด็ก มีเพียงผ้าคลุมกายพองาม ประทับยืนชี้นิ้วขึ้นฟ้ าและลงดิน เหมือนกับเป็ นปริ ศนา
ธรรมให้ขบคิด ที่นี่ยงั เป็ นที่ต้งั ของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปั นนา เพือ่ ใช้เป็ นที่ศึกษาวิจยั ศาสนาพุทธนิ กาย
เถรวาท เป็ นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิ กายเถรวาท และเป็ นสถานที่ชาวไทลื้อใช้สืบค้น
เรื่ องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นาท่านชมสวนป่ ำดงดิบ มี สภาพเป็ นป่ าเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ซ่ ึ งมีพนั ธุ์ไ ม้เขตร้อนและสัตว์ป่านานาชนิ ด
อาศัยอยู่ ชมการแสดงการเลี้ยงนกยูงที่สวยงามน่าประทับใจ ดูการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และชม
การแสดงของชนพื้นเมืองและพิธีแต่งงานของชนเผ่าไอนี (อีกอ้ ) จากนั้นชมเมืองใหม่ 9 จอม 12 เชี ยง เป็ น
โครงการร่ วมมื อ ทางการค้าและวัฒนธรรมไทยภาคเหนื อ กับเมื องสิ บสองปั นนา บนพื้นที่ 600 ไร่ ในเขต
ศูนย์กลางเขตใหม่ ช้างเจี้ยง มูลค่าโครงการไม่ต่ากว่า 6 หมื่นล้านบาท โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็ น อัญมณี แห่ ง
สามเหลี่ ยมทองคาใหญ่ แหล่ งรวม 1 แม่ น้ า 2 ประตู 9 เจดี ย ์ (จอม) และ 12 หมู่ บา้ น (เจียง) ผสมผสาน
วัฒนธรรมดั้งเดิ มของไทลื้ อ และประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่ เป็ นเมื อ งแห่ งการท่อ งเที่ยว เมื อ งแห่ งธุ รกิ จ
นานาชาติ เมืองแห่งชีวติ ไทยและไทลื้อ
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รับประทานอาหารในภัตตาคาร พร้อมชมโชว์ Beautiful South เป็ นโชว์ที่สวยงามที่สุดในสิ บสองปั นนา ตื่น
ตาตื่นใจกับการแสดงโชว์วฒั นธรรมชนเผ่าต่างๆ มากมาย เช่ น นกยูงราแพน ราสิ บสองปั นนา แสง สี เสี ยง
อลังการ
เข้าสู่ที่พกั Wu Yu Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
เชียงรุ่ง-เมืองหล้ ำ
รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนาท่านไปเที่ยวชมหมู่บ้ำนไทลือ้ ม่ ำนเฮ่ อป้ อง หมู่บา้ นนี้เป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่ของไทลื้อ อยูน่ อกเมืองของ
เชียงรุ่ ง ท่านสามารถเข้าไปชมบ้านไทลื้อที่มีคนอาศัยอยู่ และสามารถสัมผัสวิถีชีวติ และความเป็ นอยูข่ องชาว
ไทลือ้ จากนั้นนาท่านชมภูเขำชำโบรำณ ซึ่งเป็ นภูเขาสวยงามมากเต็มไปด้วยต้นชาโบราณที่มีอายุ 200 ปี ขึ้นไป
หมื่นกว่าต้น สามารถไปชมเจ้าต้นชาที่มีอายุ 750 ปี ได้ชดั เจน อีกอย่างหนึ่ งภูเขานี้ ยงั เป็ นต้นกาเนิ ดของเผ่าอา
ข่าสิบสองปั นนา ระหว่างทางแวะดูตลาดนัดเล็กๆของเผ่าอาข่าแต่ได้เห็นสิ่ งที่แปลกๆ ของธรรมชาติเก็บจาก
ภูเขา เช่น เห็ ดหลินจือ รังผึ่งป่ า หนอนไม้ไ ผ่ และผลไม้ป่ากับผักป่ าเป็ นต้น แล้วนาท่านไปชมพิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมเผ่ ำอำข่ ำ เรี ยนรู ้ความสัมพันธ์เผ่าอาข่าระหว่างประเทศไทย ลาว ทุกท่านยังได้โอกาสเข้าร่ วมลงมือ
เรี ยนวิธีทาชาของเผ่าอาข่า และมีหนุ่มๆ สาวๆ อาข่าร้องเพลงชงชาให้ชมอย่างสนุกสนาน
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
ไปชมสวนม่ ำ นทิ ง สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ข องที่ นี่ พื้ น ที่ ก ว่ า 400 ไร่ เต็ม ไปด้ว ยต้น ไม้ร่ ม รื่ น
สวนสาธารณะประจาเมืองเชียงรุ่ งซึ่ งมีความหมายว่าสวนแห่ งวิญญาณ บริ เวณด้านหน้าสวนมี อนุสำวรี ย์ของ
โจวเอินไหล อดีตนายกรัฐมนตรี ของจีน ที่แต่งกายด้วยชุดของชาวไทลื้อ มือหนึ่งถือขันน้ าแสดงท่าทางว่ากาลัง
เล่นสงกรานต์ อนุสาวรี ยน์ ้ ีสร้างไว้เพือ่ ราลึกถึงอดีตนายกท่านนี้เมื่อครั้งที่โจวเอินไหลได้มาร่ วมเล่นสงกรานต์
กับชาวไทลื้อเมื่อปี 1962 ทาให้ชาวไทลื้อในสิบสองปั นนาประทับใจมาก และไม่ไกลกับอนุ สาวรี ยน์ ัก ก็ยงั มี
ต้นโพธิ์ 2 ต้น ที่สมเด็จพระพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ มาทรงปลูกไว้ดว้ ยเมื่อ ค.ศ.1985
จากนั้นเดินเข้าไปภายในสวนอีกหน่อยทุกท่านสามารถชมเจดีย์หน่ อไม้ จากนั้นนาท่านชมวัดป่ ำเจ วัดป่ าเจเป็ น
วัดพุทธหิ นยาน (เถรวาท) ซึ่ งตั้งอยุท่ างทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้ อที่ 3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่ งนี้
เป็ นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปั นนาใช้เป็ นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวหิ ารและอุโบสถ และ
กุฏิซ่ ึงเป็ นที่จาวัดของพระสงค์ รวมทั้งอาคารซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัดป่ าเจ
นับเป็ นศาสนสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งเมืองเชียงรุ ้ง จากนั้นเดินทางสู่อำเภอเมืองหล้ ำ
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พกั Peng Ji Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
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วันที่ห้ำ
เช้ ำ

ตลำดเช้ ำเมืองหล้ ำ-เมืองหล้ำ-บ่ อหำน-บ่ อเต็น-หลวงน้ำทำ-ห้ วยทรำย-เชียงของ
รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนาท่านเที่ยวชมวิถีชีวติ ของคนสิบสองปั นนาที่ตลำดเช้ ำเมืองหล้ ำ อิสระช้อปปิ้ งซื้อผลไม้สดๆ
หลังจากนั้นเตรี ยมออกเดินทางต่อสู่ด่านบ่อหาน ผ่านพิธีการเข้า-ออกเมืองแล้วเดินทางมุ่งตรงสู่แขวง
หลวงน้ำทำ
เที่ยง
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่ ำย
เดินทางสู่หว้ ยทราย
1700
ถึงเมืองห้ วยทรำย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วข้ามโขงสู่ ฝั่งไทย ที่อำเภอเชี ยงของ
จังหวัดเชียงรำย
คำ่
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่หก กรุงเทพฯ
0500
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตรำค่ำบริกำร
วันเดินทำง/ค่ำบริกำร
ผู้ใหญ่
10,900.10-15 ก.ค. 57
10,900.8-13 ส.ค. 57
10,900.22-27 ต.ค. 57

เด็กเสริมเตียง
10,900.10,900.10,900.-

อัตรำค่ำบริกำรรวม
 ค่ารถนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าวีซ่าจีน (ทาหน้าด่าน)
 ค่าผ่านด่านชายแดน
 ค่าที่พกั ห้ องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าน ้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตรำค่ำบริกำรไม่ รวม
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่ านละ 500 บาททั้งทริป

เด็กไม่ เสริมเตียง
9,900.9,900.9,900.-

พักเดี่ยว
2,500.2,500.2,500.-
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 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าทาหนังสือเดินทาง
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
 ทิปหัวหน้ าทัวร์ และสต๊ าฟ ตามความพึงพอใจ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศจีน/ลาว สาหรั บต่ างชาติ
เอกสำรในกำรเดินทำง และยื่นวีซ่ำ
**หนังสื อเดินทำงไทยไม่ ต้องยื่นวีซ่ำในส่ วนของประเทศลำว**
ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
กำรสำรองที่นั่ง
 กรอกรายละเอียดในใบสารองที่นงั่ และส่งอีเมลหรื อแฟกซ์กลับมาที่บริ ษัท
 แนบสาเนาหนังสือเดินทางมาพร้ อมกับใบสารองที่นงั่
กำรชำระเงิน
 มัดจา ท่านละ 5,000 บาท เมื่อมีการยืนยันการเดินทางของกรุ๊ป
 ชาระยอดเต็มก่ อนการเดินทาง อย่ างน้ อย 14 วันทาการ
กำรเปลี่ยนแปลงและกำรยกเลิก
 แจ้ งล่วงหน้ าก่ อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 30 วันทาการ ไม่ ริบเงินมัดจา
 ยกเลิกก่ อนเดินทางภายใน 30 วันทาการ แต่ ไม่ ถึง 14 วันทาการ หักค่ าธรรมเนียม
 ยกเลิกก่ อนเดินทางภายใน 14 วันทาการ ไม่ คืนเงินทัง้ หมด
ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขอื่นๆ
 กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผ้ เู ดินทางครบ 30 ท่ านขึน้ ไป
 อัตราค่าบริ การคิดคานวนจากอัตราแลกเปลีย่ นในปั จจุบนั บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี
ทีอ่ ตั ราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั เดินทาง
 หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศนันๆ
้ ปฏิเสธการเข้ าเมือง ออกเมือง ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือ
เป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษัท ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั ้งหมดหรื อบางส่วน
 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ ทา่ นไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ทา่ นอื่นๆ
รวมถึงไกด์ไม่สามารถรอท่านได้ จาเป็ นต้ องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษัทจะทาหน้ าที่
ประสานงานช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
การจลาจล หรื อสิง่ ของสูญหายตามสถานที่ตา่ งๆ ที่เกิดเหนืออานาจควบคุมของบริ ษัท
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 ในระหว่างท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่วา่ จะบางส่วนหรื อทังหมด
้
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ อง
ขอคืนค่าบริ การได้
 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะทัวร์ ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าบริ การในส่วนที่ทา่ นยังไม่ได้ ใช้ บริ การได้
 ค่าบริ การที่ทา่ นชาระกับทางบริ ษัท เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษัทได้ ชาระให้ กบั บริ ษทั ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนันหากท่
้
านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ ทา่ นไม่ได้ ทอ่ งเที่ยวพร้ อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
 ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรื อเปลี่ยนกาหนดการเดินทาง หากมีผ้ รู ่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กาหนดไว้
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ต่างๆ ทัง้ นีอ้ ยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหน้ าทัวร์ เป็ นสาคัญ

