
  
  
 
 
 
 
 
ไปรถ-กลับรถ 4 วนั 3 คืน 
 
 
 
 

เชา้           รับคณะออกเดินทางไปด่าน อาํเภอเชียงของ  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นัง่เรือขา้มแม่นํ้าโขง 
                สู่ลาวท่ี เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแกว้ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองหลวงนํา้ทา ตามเสน้ทางใหม่ 
                และท่ีดีท่ีสุดของลาว ผา่นหมู่บา้นลาวสูง บนยอดดอย ภูเขาสูงสลบัซบัซอ้นสวยงามมาก 

      บ่าย          เขา้สู่ประเทศจีนท่ี เมืองบ่อหาน ผา่นเมืองหลา้ บรรยากาศสองขา้งถนนตดัใหม่สวยงามผา่น 
                       ภูเขาลอดอุโมงคก์วา่ 26 อุโมงค ์
      เยน็           ถึง เมืองเชียงรุ้ง เมืองเอกของสิบสองปันนา ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสวยงามแห่งหน่ึงไดรั้บสมญานาม 
                       เมืองนกยูง เดินชมบรรยากาศยามคํ่าคืนท่ีถนนคนเดินก่อนเขา้ท่ีพกั 
 

 
 
 

เยอืนสบิสองปนันาKL9.1 

วนัแรก   :    เชยีงของ – เชยีงรุง้ 

บรษิทั เขยลาว จํากดั 34 ม.2 ต.คําเขือ่นแกว้ อ.สรินิธร จ.อบุลราชธาน ี34350 
โทร.045-476828,087-8703909 แฟกซ ์045-476809  E-mail : phairot@kl-tour.com 
ใบอนุญาตนําเทีย่วในและตา่งประเทศเลขที ่51/0235 

วนัทีส่อง   :    วดัเมอืงลือ้ – สวนป่าดงดบิ 

      
     เชา้           เขา้ชม วดัเมืองลือ้ วดัใหม่ท่ีจีนทุ่มเงินสร้างมหาศาลเพ่ือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ มีพระพทุธรูป 
                      องคใ์หญ่ยนืเด่นบนเชิงเขาใหญ่ท่ีสุดในแถบน้ี ดว้ยศาสนาพทุธนิกายเถรวาทมีประวติัอนัยาวนานใน 
                      สิบสองปันนาพอๆ กบัในแถบเอเชียอาคเนย ์เช่นไทย ลาว กมัพชูา  พม่า ใชเ้ป็นท่ีศึกษาวิจยัศาสนา 
                      พทุธนิกายเถรวาท และเป็นศูนยก์ลางแลกเปล่ียนวฒันธรรมศาสนาพทุธนิกายเถรวาท อีกทั้งยงัเป็น 
                      สถานท่ีชาวไต หรือไทล้ือในแถบเอเชียอาคเนย ์ไดสื้บคน้เร่ืองราวบรรพบุรุษของตวัเองได ้ 
     บ่าย          เขา้ชม สวนป่าดงดิบ ชมการแสดงของสตัวน์านาชนิด มีนกยงู มากกวา่500 ตวัท่ีบินลงมารับอาหาร  
                      คณะสามารถใหอ้าหารและถ่ายรูปกบันกยงูได ้หลงัจากนั้นพาคณะไปชมการแสดงศิลปะวฒันธรรม 
                      ของชนเผ่าไอนี หรือ อก้ีอ แลว้เดินเลยไปชม นํา้ตกมงักร  
      เยน็          กลบัถึงเมืองเชียงรุ้ง รับประทานอาหารแบบไตลือ้ พร้อมชมการแสดงทางวฒันธรรมท่ีสวยงามระหวา่ง 
                      รับประทานอาหาร ก่อนเขา้ชมการแสดงยิง่ใหญ่ตระการตา โชว์พาราณศรี วฒันธรรมท่ีหลงเหลือ 
                     ศิลปะชั้นยอดท่ีหาชมไดย้ากยิง่   
      
 
 

mailto:phairot@kl-tour.com


 
        
 
        
 
      เชา้             เขา้ สวนม่านทงิ ซ่ึงเป็นสวนท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึง ตั้งแต่สมยัก่อนท่ีกษตัริยไ์ตล้ือใชเ้ดินเล่น 
                        และพกัผอ่นหยอ่นใจ และยงัเป็นสวนท่ีท่านโจวเอนิไหล ท่านไดรั้บการยกยอ่งและกล่าวขวญั 
                        เป็นอยา่งมาก วา่เป็นผูน้าํจีนมาสู่ความเป็นสาธารณรัฐ เคียงบ่าเคียงไหล่กบัท่านประธานเหมาเจ๋อตุง 
                        มาร่วมงานประเพณีสงกรานตก์บัพี่นอ้งชาวไตล้ือ ทางรัฐบาลสิบสองปันนา จึงสร้างอนุสาวรีย ์
                        ท่านไวเ้ป็นท่ีระลึก มีเจดียข์าว หรือเจดีย ์8 เหล่ียมสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเคร่ืองพิสูจน์วา่ วฒันธรรม 
                        ของเผา่ไทยใหญ่ และชาวไทยใกลชิ้ดกนัมาก  
                        เดินทางไปเมือง กาลนัป้า หรือ เมืองฮัม เขา้ชม หมู่บ้านอนุรักษ์วฒันธรรมไตลือ้ วฒันธรรมตน้ 
                        กาํเนิดของชาวลา้นนา สมัผสัวฒันธรรมไตล้ือแท้ๆ ท่ียงัคงอนุรักษไ์ว ้โดยเฉพาะการสร้างบา้น ท่ี 
                        ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไตล้ือ ภายในหมู่บา้นมี วดัมหาสุทธาวาส หรือ วดัสวนหม่อน            
                        ท่ีมีความงดงามมาก ศิลปกรรมชั้นสูง อ่อนชอ้ย ตน้กาํเนิดศิลปะลา้นนาและลา้นชา้งท่ีโดดเด่น 
       บ่าย           เขา้ชม ถํา้เมืองหยวน ท่ีมาของตาํนาน พ่อทรพาลูกทรพ ีท่ีเล่าขานมานานจากทุ่งนากวา้งใหญ่แห่ง  
                        สิบสองพนันา ภายในมีหินงอกหินยอ้ย ลาํธารเลียบขา้งทางเดินประดบัไฟสวยงามบริเวณดา้นหนา้ 
                        ทางเขา้ถํ้าจะมี วดัหลวงเมืองหยวง  นาํท่านสกัการะบูชาเทวรูปท่ีน่ี เพือ่ความเป็นสิริมงคล แลว้ 
                        เดินทางต่อไปเมืองหลา้ 
       เยน็           เดินย ํา่ราตรีเมืองหลา้ หาซ้ือสินคา้ราถูก และชิมอาหารพ้ืนเมือง   
 
 
 

บรษิทั เขยลาว จํากดั 34 ม.2 ต.คําเขือ่นแกว้ อ.สรินิธร จ.อบุลราชธาน ี34350 
โทร.045-476828,087-8703909 แฟกซ ์045-476809  E-mail : phairot@kl-tour.com 
ใบอนุญาตนําเทีย่วในและตา่งประเทศเลขที ่51/0235 

วนัทีส่าม   :    เชยีงรุง้ – เมอืงหลา้ 

วนัทีส่ ี ่  :    เมอืงหลา้ – หว้ยทราย – เชยีงของ 

       เชา้            เดินทางไปยงัด่านชายแดนจีน-ลาว ผา่นพิธีการเดินทางเขา้สู่ลาว แลว้เดินทางต่อมุ่งหนา้สู่เมือง     
                        หว้ยทรายขา้มแม่นํ้าโขงสู่ อาํเภอเชียงของ ก่อนเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ  รับ – ส่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
 

  ท่าน ท่าน ท่าน ท่าน จาํนวน/คน 8 – 10 15 – 17 18 – 20 30 – 35 40 ท่านข้ึนไป 
                            ราคา 
 

10,900 10,500 9,500 9,000 8,500 

  อตัรานีร้วม       1.  ค่าวีซ่า  
                           2.  ค่ารถยนตน์าํเท่ียวลาว-สิบสองปันนา ตลอดรายการ 
                           3.  ค่าอาหารจาํนวน 11 ม้ือ 
                           4.  ค่าเขา้ชมการแสดงโชว ์พารานาศรี คนละ 750 บาท 
                           5.  ค่าท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว 
                           6.  ค่าเขา้ชมสถานท่ี การแสดงต่าง ๆ ท่ีระบุ 
อตัรานีไ้ม่รวม  :   1.   ค่ารถยนตเ์ดินทางจากต่างจงัหวดัฝ่ังประเทศไทย 

                               2.    ค่าใชจ่้ายนากจากท่ีระบุในรายการ และเคร่ืองด่ืมท่ีแอลกอฮอล ์
เอกสารเดินทาง    พาสปอร์ตท่ีมีอายเุหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน  และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย  2 หนา้ 
                                  ถ่ายสาํเนาหรือส่งเล่มจริงส่งก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั  
                             เงินมดัจาํล่วงหนา้คนละ 2,000 บาท ก่อนเดินทาง 7 วนัส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 
                            โอนเขา้บญัชี นายไพโรจน์  แก้ววงษา 

                                    ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมงัสาหาร บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี 361-239008-7 
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