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อ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประตูสู่อนิโดจีน สปป.ลาว, เวียดนาม, จีน  ผู้ช านาญเส้นทาง GATEWAY 
INDOCHINA  เชิญทา่นสมัผัสวิถีชีวิติและวัฒนธรรมชนชาติไตล้ือ เขตปกครองตนเองสบิสองปันนา หรือที่รู้จักกนัในช่ือว่า  
เชียงรุ่ง, เชียงรุ้ง, เชียงฮุ้ง หรือ สบิสองปันนา ปัจจุบันจีนเปล่ียนช่ือเป็น “จ่ิงหง เขตปกครองตนเองของชาวไตล้ือสบิสองปัน
นา ประกอบด้วย 2 อ าเภอ 1 เมือง คืออ าเภอเมืองฮัม หรือกานหลันป้า อ าเภอเมืองไห่ และเมืองเชียงรุ่ง  ซ่ึงเป็นที่อยู่อาศัย
ของชาวไตล้ือ โดยผ่านเส้นทางที่ชาวไตล้ืออพยพมาจากจีน สู่ประเทศลาว และต้ังรกรากอยู่ที่ สปป.ลาว ส่วนหน่ึง อกีส่วน

เดินทางมาต้ังรกรากที่ประเทศไทย และสัมผัสเสน้ทำงสำย R3a คุนหมิง-กรุงเทพฯ ระยะทาง 1,880 กโิลเมตร เร่ิมต้น
จากนครคุนหมิง เมืองเอกของมณทลยูนาน   ลงมาทางเมืองซือเหมา สบิสองปันนา เมืองหล้า บ่อหาน ผ่านเข้า สปป.ลาว 

ที่เมืองบ่อเตน(แขวงหลวงน า้ทา) ผ่านเมืองเวียงภคูา เมืองห้วยทราย(แขวงบ่อแก้ว) ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกบัอ าเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย โดยจะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น า้โขงแห่งที่ 4 ภายในปี 2554 แล้วเสรจ็ภายในปี 2556 (เปิด
สะพำน วนัที ่11 ธนัวำคม 2556)   ชมเมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง วัดหลวงเมืองล้ือ สวนป่าดงดิบ สวนม่านทงิ วิหารวัดป่า
เจ และเย่ียมชมหมู่บ้านไตล้ือบ้านฮ่อป้อง ชมพิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตร์ธรรมชาติสบิสองปันนา และรับประทานอาหาร

พ้ืนเมืองขันโตกไตล้ือพร้อมการแสดง เชิญทา่นไปสมัผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก่อนใคร ชมศิลปะตื่นตาตื่นใจ สมัผัสเส้นทาง

ธรรมชาติในเส้นทางดังกล่าว ท่ำนจะไม่ไปสมัผสัสกัครั้งหนึง่ในชีวิต? 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง       25-30 พค.,20-25 มยิ.,26-31 กค.,9-14 สค., 19-24 กย.    ทำ่นละ  12,900 บำท 
 

วันแรก   กรงุเทพฯ-เชียงของ(จังหวัดเชียงราย) 
 

16.30 น. คณะพร้อมกนัที่สี่แยกเกยีกกาย ด้านโรงเรียนกองทพับกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ติดกบัโรงเรียนโยธนิ

บูรณะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

17.00 น. ออกเดินทางสู่อ  าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารกล่องและน า้ดื่มบน

รถ  พักผ่อนนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสด์ิ 
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วันท่ีสอง         เชียงของ-สะพานมติรภาพไทย-ลาว-ห้วยทราย(แขวงบ่อแก้ว)-หลวงน ้าทา-บ่อเตน
(ชายแดนลาว-จีน)-บอ่หาน-สิบสองปันนา(เชียงรุ้ง) 

06.00 น. ถึงอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ท าภาระกจิส่วนตัว(เปิดหอ้งอำบน ้ ำ 4-5 ท่ำน/หอ้ง) ที่โรงแรมน า้โขง
ริเวอร์ไซด์ หรือ เชียงของรีสอร์ท  แล้วรับประทานอาหารเช้า 

07.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว(สปป.ลำว) 

ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว แล้วน าทา่นข้ามสะพานแม่น า้โขง มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 
(เชียงของ-ห้วยทราย) สู่เส้นทาง R3A   ซ่ึงเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics 

ในการล าเลียงสนิค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนเงินจาก

ธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ปัจจุบันได้สร้างเสรจ็เรียบร้อยแล้ว เปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ที่

ผ่าน  ผ่านเมืองส าคัญคือ เมืองเวียงภคูา สภาพเส้นทางในช่วงน้ี  เป็นทางราบสลับกบัขึ้นเขาเป็นบางช่วง 

ผ่านชมทวิทศัน์สองข้างทาง  ทา่นจะได้สัมผัสกบัธรรมชาติของป่าอนัอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตาม

ไหล่เขา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพ้ืนบ้านของชาวลาว ซ่ึงย้อนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสบิปีก่อน 

เที่ยง ถึงเมืองหลวงน า้ทา รับประทานอาหารกลางวันรำ้นครวัไทย(หลวงน ้ ำทำ) หลังอาหารเดินทางต่อสู่สาม

แยกนาเตย-ชายแดนลาว-จีนที่บ้านบ่อเตน็ 
 เดินทางถึงชายแดนลาว-จีน ที่ด่านบ่อเตน(ลาว) ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วเดินทางสู่

ด่านบ่อหาน(จีน) ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองฝั่งจีน (เวลำจีนเร็วกว่ำไทย 1 ชัว่โมง) ออกเดินทางสู่สบิ
สองปันนา โดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ คุนมั่ง-กงลู่(คุนหมิง-กรุงเทพฯ) ซ่ึงประเทศจีนทุม่ทุนมหาศาล

สร้างเส้นทางเส้นนี้ เพ่ือเปิดเป็นเส้นทางเศรษฐกจิสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถนนสายน้ีมีการเจาะอุโมงค์

ลอดภเูขา จากชายแดนจีน-ลาว ถึงนครคุนหมิง จ านวน 50 กว่าอุโมงค์ ระหว่างทางผ่านเมืองหล้าทา่นจะ
ได้สมัผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องชาวไตล้ือเมืองหลำ้เป็น 1 ใน 3 อ าเภอ ของเขตปกครองตนเอง 
จังหวัดสบิสองปันนา ผ่านเส้นทางการอพยพของพ่ีน้องชาว “ไตล้ือ”  เมื่อคร้ังต้นกรุงรัตนโกสนิทร์สู่

ประเทศไทยที่จังหวัดน่าน และพะเยา ดังปรากฏหลักฐานเป็นช่ือบ้าน เช่น บ้านแวน บ้านเชียงค า บ้านหย่

วน บ้านเมืองมาง บ้านเชียงบาน(ช่ือตามแม่น า้บาน ในพ้ืนที่)  
19.00 น. ถึงสบิสองปันนา หรือเชียงรุ้ง ปัจจุบันจีนเรียกว่าจิงหง น าทา่นรับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลัง

อาหารเข้าที่พกั WUYUE HOTEL(3 ดำว) หรือเทยีบเทา่ พักผ่อนอสิระ หรือช้อปป้ิงถนนคนเดิน อสิระ
ตามอธัยาศัย 

วันท่ีสาม  วัดหลวงเมอืงล้ือ-สวนป่าดงดิบ-เมอืงใหมเ่ก้าจอม 12 เชียง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น. ออกเดินทางสู่วดัหลวงเมืองลื้ อ และไปท าบุญในวัด  วัดหลวงเมืองล้ือ สบิสองปันนา ซ่ึงบริษัทพัฒนาการ

ทอ่งเที่ยวหยวนห้าว จ ากดั สบิสองปันนา ยูนนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพ่ือสร้างวัด
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นิกายหินยานหรือเถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สดุในแถบน้ี มาตั้งแต่ปี 2548 สบืเน่ืองจาก

ตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอนัยาวนานในสบิสองปันนาพอๆ กบัในแถบเอเชียอาคเนย์ 

เช่นไทย ลาว กัมพูชา พม่าสถานที่แห่งน้ีนอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม

พ้ืนเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้ว ยังจะเป็นที่ต้ังของวิทยาลัยศาสนาพุทธสบิสองปันนา เพ่ือใช้เป็นที่

ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสดุ จะเป็นศูนย์กลางแลกเปล่ียนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกาย

เถรวาท อกีทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไต หรือไทล้ือในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สบืค้นเร่ืองราวบรรพบุรุษของ

ตัวเองได้    จากน้ันน าทา่นไปเย่ียมชมสถาบันเผยแพร่สมุนไพรไตล้ือ และ ซ้ือสนิค้า ของฝากจากจีน ฝาก

คนทางบ้าน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  เดินทางสู่ “สวนป่ำดงดิบ” ซ่ึงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วย พืชพันธุน์านาชนิด น าชมการแสดงนกยูงบิน มี

นกยูงประมัณ 200 ก่วาตัว บินมาจากภเูขา และดูการแสดงพ้ืนเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และชมหมู่บ้าน

เก่าแก่ของเผ่าไอ้หนี(อก้ีอ) ทา่นจะได้ชมวัฒนาธรรมของเผ่าไอ้หนี จากน้ันพาไปชมเมืองใหม่เกำ้จอม 12 

เชียง ซ่ึงเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็นอญัมณีแห่งสามเหล่ียมทองค าใหญ่ แหล่งรวม 1 แม่น า้ 2 ประตู 

9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน(เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทล้ือและประเทศไทยกบัวิถี

สมัยใหม่  เป็นเมืองแห่งการทอ่งเที่ยว เมืองแห่งธุรกจินานาชาติ เมืองแห่งชีวิตไทยและไทล้ือ  ณ ริมฝั่งห

ลันซางเจียงหรือแม่น า้โขง บริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เน้ือที่ 1,200 หมู่ หรือประมาณ 600 ไร่ ด้าน

ตะวันออกของเมืองจ่ิงหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสบิสองปันนา ก าลังกลายเป็นที่ต้ัง

เจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกสร้างข้ึนเป็น 1 ใน 9 เจดีย์ของโครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 

200,000 ล้านหยวน หรือราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารแบบพ้ืนเมืองไตล้ือ(ขันโตกไตล้ือ) พร้อมชมการแสดงพ้ืนเมือง 

จากน้ันกลับที่พกั WUYUE HOTEL(3 ดำว) หรือเทยีบเทา่ พักผ่อนอสิระ 

วันท่ีส่ี         สวนมา่นทิง-วัดปาเจ-หมูบ่า้นไตล้ือม่านฮ่อป้อง-พพิธิภัณฑ์ชนชาติ 12 ปันนา-สิบสอง
ปันนา-เมอืงหล้า 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น. น าชมสวนม่ำนทิง สวนม่านทงิเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของที่น่ี พ้ืนที่กว่า 400 ไร่ เตม็ไปด้วยต้นไม้

ร่มร่ืน สวนสาธารณะประจ าเมืองเชียงรุ่ง ซ่ึงมีความหมายว่าสวนแห่งวิญญาณ บริเวณด้านหน้าสวนมี

อนุสาวรีย์ของโจวเอนิไหล อดีตนายกรัฐมนตรีของจีน ที่แต่งกายด้วยชุดของชาวไตล้ือ มือหน่ึงถือขันน า้

แสดงทา่ทางว่าก าลังเล่นสงกรานต์อยู่อนุสาวรีย์น้ีสร้างไว้เพ่ือร าลึกถึงอดีตนายกทา่นน้ีเม่ือคร้ังที่โจวเอนิ

ไหลได้มาร่วมเล่นสงกรานต์กบัชาวไตล้ือเมื่อปี ค.ศ.1962  ท าให้ชาวไตล้ือในสบิสองปันนาประทบัใจมาก 

และไม่ไกลกบัอนุสาวรีย์นัก กยั็งมีต้นโพธิ์ 2 ต้น ที่สมเดจ็พระพ่ีนางเธอฯ กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์ 

มาทรงปลูกไว้ด้วยเมื่อปี ค.ศ.1985 เม่ือพระองค์ได้เสดจ็มาเยือนที่น่ี จากน้ันเดินเข้าไปภายในสวนอกี
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หน่อย ทุกทา่นสามารถชมเจดยีห์น่อไม ้และชมวดัป่ำเจ ซ่ึงวัดป่าเจเป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาท) ซ่ึงตั้งอ

ยุ่ทางทศิใต้ของสวนม่านทงิ บนเน้ือที่ 3,000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งน้ีเป็นวัดที่เจ้าปกครองสบิสอง

ปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกจิ ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏซ่ึิงเป็นที่จ าวัดของพระ

สงค์ รวมทั้งอาคารซ่ึงเป็นที่ต้ังของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน  วัดป่าเจนับเป็นศาสนสถานที่

ส าคัญอกีแห่งหน่ึงเมืองเชียงรุ้ง ชมวิหารที่สร้างใหม่ สวยงามวิจิตรตระกาน ชมและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

ตามอธัยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย               น าทา่นไปเที่ยวชมหมู่บำ้นไตลื้ อม่ำนเฮ่อป้อง หมู่บ้านน้ีเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไตล้ือ อยู่นอกเมืองของ

เชียงรุ้ง ทา่นสามารถเข้าไปชมบ้านไทล้ือที่มีคนอาศัยอยู่ค่ะ และสามารถคุยกบัชาวไตล้ือได้สบาย   จากน้ัน

ชมพิพธิภณัฑป์ระวติัศำสตรธ์รรมชำติในสิบสองปันนำ ยูนนานการลงทุนรวม 155 ล้านหยวน ซ่ึงสร้าง

ข้ึนในสถาบันคุ้มครองสบิสองปันนาจากรอบนอกของเมืองเชียงรุ้ง พ้ืนที่ 100,000 ตารางเมตร 

พิพิธภัณฑน้ี์รวมทั้งหมดสามช้ัน ช้ัน 1 เป็นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์สบิสองปันนา  ช้ัน 2 เป็นห้องแสดง

วัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสบิสองปันนา  ช้ัน 3 เป็นห้องแสดงความงามที่น่าต่ืนตาต่ืนใจของป่าดิบช้ืน  

สตัว์และพืชต่างๆนาๆ ในสบิสองปันนา พิพิธภัณฑน้ี์เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของสบิสองปันนาที่ดีที่สดุ   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลังอาหารเข้าที่พกั WUYUE HOTEL(3 ดำว) หรือเทยีบเทา่ 
พักผ่อนอสิระ 

วันท่ีห้า  เชียงรุ้ง-บ่อหาน-บอ่เต็น-หลวงน ้าทา-เวียงภคูา-ห้วยทราย-สะพานมติรภาพลาว-
ไทย-เชียงของ-กรงุเทพฯ 

เช้า อรุณสวัสด์ิยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  หลังอาหารอ าลาเมืองเชียงรุ้งเดินทางต่อสู่ด่านบ่อหาน   

10.30 น. ถึงชายแดนจีน-ลาว(บ่อหาน-บ่อเตน็) ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรทั้งสองฝั่ง แล้วเดินทางสู่

หลวงน า้ทา 
11.30 น. ถึงหลวงน า้ทา รับประทานอาหารกลางวันรำ้นครวัไทย(หลวงน ้ ำทำ) หลังอาหาร อ าลาเมืองหลวงน า้ทา

เดินทางสู่ห้วยทราย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4  ช่ัวโมง ชมวิวทวิทศัน์ที่สวยงามระหว่างทาง 
16.30 น. ถึงเมืองห้วยทราย น าทา่นผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว แล้วข้ามสะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 4

สู่อ  าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย(ประเทศไทย) ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย  

17.30 น. ถึงประเทศไทย แล้วรับประทานอาหารค ่ารำ้น... หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ 

พักผ่อนนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสด์ิ 
วันท่ีหก            กรงุเทพฯ 

05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทบัใจ 

***เชียงของ-สบิสองปันนา-หลวงน า้ทา-เชียงของ6วัน(รถตู้)*** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ BTLJ06 CHAINGKHONG 6D SEP18-LJ-W11 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  ส ำหรบักรุป๊ 8-9 ทำ่น (ไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย)   เด็ก คดิรำคำเทำ่กบัผูใ้หญ ่
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่                       

พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 10 ปี

พักรวมกับผูใ้หญ ่
1 ทำ่น(มเีตยีง) 

พักเดีย่ว 
เพิม่ทำ่นละ 

25-30 พค., 20-25 มยิ., 
26-31 กค.,9-14 สค., 19-24 กย.    12,900.- 13,900.- 3,000.- 

 

ลงรำ้นชอ๊ปป้ิง (รำ้นหยก+รำ้นมดีไตลือ้+รำ้นเยือ่ไมใ้ผ+่รำ้นยำสมนุไพร) 
 

อตัรำนี้ รวม รถตู้ปรับอากาศกรุงเทพฯ-เชียงของ-กรุงเทพฯ/ Day Use (ห้องละ 4-5 ทา่น)/ ค่าวีซ่าจีน และค่าถ่ายรูป
ที่ด่านเพ่ือท าวีซ่า/ รถทอ่งเที่ยวตามรายการ/ ที่พักโรงแรม  3 คืน (ห้องละ 2-3 ทา่น)/ บัตรเข้าชมสถาน 
ที่ทอ่งเที่ยว /อาหารตามระบุในรายการ/ รถไฟฟ้าน าชม/ ไกดล์าว-จีนพูดไทย/แสตมป์ PASSPORT VIP 
ด่านไทย-ลาว ไป-กลับ/ ค่า SHUTTLE BUS ข้ามสะพานไป-กลับ/ ประกนัการเดินทางและรักษาพยาบาล

ในวงเงิน ทา่นละ 1,000,000/500,000 บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม์)/ น า้ดื่ม 2 ขวด/วัน และผ้าเยน็  
 

อตัรำนี้ ไม่รวม    ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว/ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งนอกเหนือราย 
 การ/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด/ ทปิไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ/ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ  
 ที่จ่าย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ  

 

เอกสำรทีใ่ช ้       พำสปอรต์ ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 

เงือ่นไขกำรจอง เม่ือยืนยันการจอง แฟ็กช์ส าเนาหน้าพาสปอร์ตมาที่เบอร.์.. พร้อมช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท  
ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วัน 

 

หมำยเหตุ : โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน 
  การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและค านึงถึงประโยชน์ทา่นเป็นส าคัญ  

             
 


