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เท่ียวครบไฮไลท ์

 เมืองใหม่เกา้จอม  ถนนคนเดิน 

 สวนป่าดงดิบ โชวน์กยงู หม ู่บา้นเกา่แกอี่กอ้   
 วดัหลวงเมืองล้ือ 

 โชวพ์าราณสีตระการตา ย่ิงใหญ่อลงัการ นกัแสดง 100 กว่าชีวิต   

 ตลาดเชา้ไทล้ือ หม ู่บา้นวฒันธรรมไทล้ือ หม ู่บา้นไทยล้ือของแท ้ของจรงิและดัง้เดิม  

 หม ู่บา้นกาหลัน่ป้า โชวเ์ลน่ ้าสงกรานต ์

 ชอ้ปป้ิงหา้งว่านต๋า ( Wanda ) หา้งใหญ่ท่ีสดุในสิบสองปันนา 

 วดัป่าเจ  

 ลอ่งเรอื ชมความงามสองฝ่ังแม่น ้าโขง พรอ้มชมการแสดงพ้ืนเมือง 

 พิพิธภณัฑไ์ทล้ือ 

 น ้าพดุนตรสีวยงามกลางล าน ้าโขง 

 พิพิธภณัฑช์าสิบสองปันนา 

“สบิสองปันนา เป็นอญัมณีแหง่สามเหลีย่มทองค าใหญ ่แหลง่รวม 1 แมน่ า้ 2 ประต ู9 เจดยี ์(จอม) 

และ 12 หมูบ่า้น (เจยีง) ผสมผสานวฒันธรรมด ัง้เดมิของไทลือ้ และประเทศไทย กบัวถิสีมยัใหมเ่ป็น

เมอืงแหง่การทอ่งเทีย่ว เมอืงแหง่ธุรกจินานาชาต ิเมอืงแหง่ชวีติไทยและไทลือ้” 

 
เขตปกครองตนเองชนชาตไิต(สบิสองปันนา) ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงใตข้องมณฑล ยนูาน สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ในอดตีเคยดรัีบสมญานามวา่ เป็น เมอืงพาราณส ีซึง่หมายถงึดนิแดนงดงามในความฝัน เขตสบิ
สองปันนาเป็นหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของจนี ทีน่ี่มผีนืป่าเขตรอ้นทีย่ังคงสภาพทีอ่ดุมสมบรูณ์เพยีง
หนึง่เดยีวในประเทศจนี และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุม่นอ้ย อกีทัง้เป็นเมอืงชายแดนทีเ่ชือ่มตอ่กับพม่า

และลาว  
เขตปกครองตนเองสบิสองปันนา แบง่เขตการปกครองเป็น หนึง่เมอืงไดแ้ก ่เมอืงเชยีงรุง้ หรอื จิง่หง 景洪  และ 

สองอ าเภอ คอื อ าเภอเมอืงหลา้ หรอื เหมิง่ลา่ 勐腊  และอ าเภอ เมอืงไฮ หรอื เหมิง่ไห ่勐海 ทางการจนีจงึ
ก าหนดใหส้บิสองปันนาเป็น เขตปกครองตนเองชนชาตไิต สบิสองปันนา โดยค าวา่สบิสองปันนานัน้เป็นภาษาไท
ลือ้ หมายถงึ นาสบิสองพันผนื หรอืสบิสองหัวเมอืงนัน้เอง การนับเมอืงในอดตีจะยดึพืน้ทีเ่ป็นแบบ นาหนึง่พันผนื
เทา่กับหนึง่เมอืง  

เมอืงผูเ่ออ่เมอืงทีส่วรรคย์กให ้แหลง่ชาของโลก”  

ส าหรับชือ่เมอืงผูเ่ออ่:การยกระดับของชือ่เมอืงผู่เออ่ทีเ่ป็น “เมอืงผูเ่ออ่ทีเ่มอืงทีส่วรรคย์กใหเ้ป็นแหลง่ชาของ

โลก”นัน้ คอืการบรูณาการแบบอนิทรยี ์การครอบคมุทีเ่ป็นหนึง่เดยีวและการยกระดับโดยรวมของชือ่ทัง้หลายใน
ตัวผู่เออ่ ซึง่ในประโยคทีว่า่ “ผู่เออ่ทีส่วรรคย์กให”้ นัน้ มรีวมค าวา่ “สวรรค”์ทีแ่ปลวา่ฟ้าอยูด่ว้ย และในประโยค
ทีว่า่“แหลง่ชาของโลก”นัน้ มรีวมค าวา่ “แหลง่” ทีแ่ปลวา่ดนิอยูด่ว้ย โดยมาจากความศรัทธาของชาวเมอืงผูเ่ออ่

ทีม่คีวามสามัคคปีรองดอง ทัง้ดนิฟ้ากบัมนุษยม์คีวามสงบสขุ ” 

ก าหนดการเดินทาง  7-14 เม.ย. 2562 (ระยะทางประมาณ 1,100 ก.ม.) 

วนัแรก  เชียงของ                                             (-/-/D) 

18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ โรงแรมไอบิส สไตล ์ เชียงของ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ ติดสติ๊กเกอร ์ รบัเอกสาร ฟัง

บรรยายการสรปุและกติกาการเดินทาง  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 1) โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงของ ริเวอรฟ์รอ้นท ์ 

 รบัประทานอาหารแบบ บฟุเฟ่ต ์ ริมสระว่ายน า้  จากนัน้ ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 
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วนัท่ีสอง  เชียงของ – หลวงน ้าทา – เมืองหลา้           275 ก.ม. ( B/L/D ) 

 

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั(ม้ือท่ี 2) 

07.00 น. เช็คเอาท ์ เตรียมกระเป๋าสมัภาระเพ่ือออกเดินทางสูป่ระเทศลาว และจีน ท าพิธีการขา้มแดน และ น ารถ

ขา้มฝัง่ไปยงัประเทศลาว เขตเมืองหว้ยทราย 

08.00 น. ออกเดินทางจากดา่น อ.หว้ยทราย เดินทางสูเ่มืองหลวงน า้ทา ประเทศ สปป.ลาว ระยะทาง 185 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง   (10.30 แวะเบรคท่ีบา้นน ้าฟ้าประมาณ 30 นาที) 

11.30 น. รบัประทานอาหารเท่ียง ณ เมืองหลวงน า้ทา  รา้นอาหารครวัไทย (ม้ือท่ี 3)  หลงัอาหาร เชิญทา่น 

ถ่ายรปูคู่กับหลกักิโลเมตรประวัติศาสตรส์ าคัญ ท่ีทา่นจะพลาดไมไ่ด ้เพราะเป็นต าแหนง่ท่ีแสดงใหเ้ห็น

ว่าจดุท่ีทา่นยืนอยูน่ัน้เป็นศนุยก์ลางท่ีจะไปได ้4 ประเทศ จากรา้นอาหารครวัไทย ประเทศลาว ทา่นจะ

ไปแตล่ะประเทศไดใ้นวันเดียวถา้ทา่นเร่ิมตรงจดุน้ี คือ ไปไทย 185 ก.ม. ไปพมา่ 150 ก.ม. (ก าลงัสรา้ง

สะพานระหว่างเมืองเชียงกก ลาวกับเมืองเชียงลาบพมา่) ไปจีน สิบสองปันนา 216 ก.ม. และไป

เวียดนาม เมืองเดียนเบียนฟู เพียง 362 ก.ม หลงัจากนัน้ น าทา่นเดินทางสูส่ามแยกนาเตย มุง่ส ู่

ชายแดนลาวท่ีดา่นบ่อเต็นระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

 13.30 น.      เดินทางถึงด่านบ่อเต็น สปป.ลาว ( เอกสาร และ พิธีการน ารถ

ผา่นแดนเขา้ส ูป่ระเทศจีน) ผา่นพิธกีารขา้มแดนสูเ่ขตชายแดน

เมืองบ่อหาน น ารถไปท่ีขนสง่เพ่ือน ารถไปตรวจสภาพตาม

กฎระเบียบของประเทศจีน (จะเสียเวลาค่อนขา้งนาน ในการ

ตรวจสภาพรถ (เบรคท่ีดา่นตรวจรถ ) แลว้เดินทางต่อส ูเ่มือง

หลา้ ระยะทาง 45  ก.ม.   

17.00 น. เดินทางถึงเมืองหลา้ น าทา่นเขา้ส ู ่รร ท่ีพัก โรงแรม Lang 

Ting Hotel เมืองหลา้ ระดบัสี่ดาว(ทางโรงแรมไดจ้ดัท่ีจอดรถ

ใหท้า่นท่ีชัน้ใตดิ้น ดา้นหลงัของโรงแรม ) 

19.00 น. น าคณะไปรบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารเหมา  (ม้ือท่ี 4) 

  หลงัจากนัน้อิสสระ เท่ียวชมเมืองหลา้ยามค า่คืน ตามอธัยาศัย   

 

วนัท่ีสาม เมืองหลา้ – เชียงร ุง้ – ซือเหมา (ผเูอ่อร)์ 270  ก.ม.   ( B/L/D ) 

 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 5) 

 หลงัอาหารน าทา่น ชอ้ปป้ิง ตลาดเชา้เมืองหลา้  อิสระใหท้า่นเลือกชื้อผลไม ้ของสดๆ และชมวิถีชีวิต

ของชาวบา้นทอ้งถ่ิน ในอีกรปูแบบ จากนัน้น าท่านเดินทางไปชมสวนป่าอรญัญา เป็นแหลง่

ทอ่งเท่ียวเชิงธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งในเขตสิบสองปันนา ตัง้อยูท่างทิศใตข้องเมืองเชียงร ุง้ ห่างจาก
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เชียงร ุง้ 134 กิโลเมตร อทุยานแห่งน้ียงัคงสภาพท่ีอดุมสมบรูณ ์มีตน้ไมอ้ายหุลายรอ้ยปีอยูเ่ป็น

จ านวนมาก จดุท่ีเป็นท่ีสนใจส าหรบันกัทอ่งเท่ียวคือ  ตน้ วัง่เทียนส ู ้หรือตน้ไมช้ีฟ้้าซ่ึงมีความสงู 80 

เมตร สะพานเชือกแขวนท่ีมีความสงู 30 เมตร และเสน้ทางเดินชมป่าทา่มกลางผืนป่าธรรมชาติ  ใช ้

เวลาเดินชมป่าประมาณ 2 ชม เศษ ทกุทา่นตอ้งเดินมิฉะนัน้ทา่นจะพลาดโอกาสไดช้มธรรมชาติท่ี

สมบรูณ ์รบัรองว่าไมเ่หนื่อย ธรรมชาติสวยจริงๆ (เบรค) 
 หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัส ูเ่มืองหลา้ 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร โรงแรม King land Hotel  (ม้ือท่ี 6 ) 

จากนัน้น าทา่นออกเดินทางสูซื่อเหมา หรอื เมืองผ ูเ่ออ “เมืองผูเ่ออ่เมืองท่ีสวรรคย์กใหเ้ป็น สดุยอด

แหลง่ชาของโลก” ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตรซ่ึงเป็นถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์ทิวทศัน ์ธรรมชาติ

งดงามมาก และทา่นจะไดพ้บกับวิถีชีวิตชาวจีนชนบทอยา่งแทจ้ริง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

    เมืองผูเ่ออ่เป็นเมืองท่ีมีความเจริญเพราะใบชา มีชื่อเสยีงดงัขึน้เพราะใบชา มีความร ุง่เรืองเพราะใบ

ชา ซ่ึงวัฒนธรรมของใบชานัน้ ถือเป็นความทรงจ าและเครื่องหมายของเมืองผูเ่ออ่เลยก็ว่าได ้เป็นจิต

วิญญาณของประชาชนชาวผูเ่ออ่ เป็นนามบัตรชื่อดงัใบหน่ึงท่ีน าพาเมืองผูเ่ออ่เดินไปท่ีเวทีของโลกและ

เขา้ส ูเ่วทีของโลก การก าหนดต าแหนง่ของย่ีหอ้เมืองท่ีว่า “แหลง่ชาของโลก” นัน้ คือการยกยอ

ฐานะ และประโยชนข์องเมืองผูเ่ออ่เพ่ือสง่เสรมิการพัฒนาวัฒนธรรมของใบชาในประเทศจีนและส ูท่ัว่

โลก ซ่ึงทัง้หมดตอ้งเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุ เป็นย่ีหอ้ดงัท่ีสดุ และเป็นวัฒนธรรมท่ีย่ิงใหญท่ี่สดุจากเมืองผู่

เออ่ มีชื่อเสียงโดง่ดงัท่ีมากท่ีสดุในประเทศหรือแมก้ระทัง่ในทัว่โลกก็ว่าได ้และเป็นท่ียอมรบัจาก

คณะกรรมการใบชานานาชาติ 

 น าทา่นชมไรช่าหม่ืนไร ่ซ่ึงเป็นไรช่าท่ีใหญท่ี่สดุของเมอืงผเูออ่ร ์เชิญทา่นนัง่รถไฟฟ้าไปยงัยอดเขา

แลว้เดินขึน้หอชมวิวท่ีจะไดช้มบรรยากาศ ทิวทศันข์องไรช่าท่ีกวา้งใหญ ่สดุลกูหลูกูตา เก็บภาพไวเ้ป็น

ท่ีระลึก (เบรค) 

 

  จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองหนิงเออ๋ (Ning’Er) เมืองโบราณผเูออ่รซ่ึ์งเคยร ุง่เรืองมายาวนาน สมยั

ราชวงศถ์ัง อิสสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

เย็น             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มื้อท่ี 7) 

หลงัอาหาร พาทา่นกลบัท่ีพกัโรงแรม Pu'er Lanmeishan Business Hotel ระดบัสี่ดาวหรือเทียบเทา่อิส

สระพกัผอ่นตามอธัยาศัย ยามค า่คืนเมืองซือเหมา หรอืชื่อใหมคื่อเมืองผเูออ่ร ์
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วนัท่ีส่ี ชือเหมา – วดัหลวงเมืองลื้อ –ลอ่งเรอืแม่น ้าโขง - เมืองใหม่เกา้จอม 12 เชียง  – 

ถนนคนเดิน(เมืองใหม่ 9 จอม12เชียง ) 130 ก.ม.  ( B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี 8) 

หลงัอาหารน าท่านเท่ียวชมตลาดเชา้เมืองผเูอ่อร ์ และชมวิถีการด ารงชีวิตของชาวซือเหมา  

แลว้น าทา่นไปชมทะเลสาบ Ximahe (เบรค) ซ่ึงมีประวัติศาสตรย์าวนานในสมยัโบราณ ยคุสมยัของ

สามก๊กท่ีกอง ทพัของเลา่ป่ีน าโดยทา่นขงเบง้เคยยกทพัมาทางเสน้ทางน้ีก็ไดเ้ลือกทะเลสาบแห่งน้ีเป็นท่ี

ส าหรบัพักมา้และอาบน า้ใหม้า้ท่ีน่ีดว้ย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางกลบัเมืองเชียงร ุง้ ใชเ้วลา

ประมาณ 2 ชัว่โมง 

เท่ียง เดินทางถึงเชียงร ุง้ น าทา่นรบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจีน(มื้อท่ี 9) 

 จากนัน้น าทา่นไปชม วดัหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซ่ึงบริษทัพัฒนาการทอ่งเท่ียวหยวนหา้ว 

จ ากัด สิบสองปันนา ยนูนาน ไดท้ ุม่เงนิลงทนุเองถึง 350 ลา้นหยวน เพ่ือสรา้งวัดนิกายหินยานหรือ

เถรวาท และพระพทุธรปูขนาดใหญท่ี่สดุในแถบน้ี มาตัง้แตปี่ 2548 สืบเน่ืองจากตระหนกัดีว่าศาสนา

พทุธนิกายเถรวาทมีประวัติอนัยาวนานในสิบสองปันนาพอๆ กับในแถบเอเชียอาคเนย ์ เชน่ไทย ลาว 

กัมพชูา พมา่สถานท่ีแห่งน้ีนอกจากจะเป็นท่ีแสดงวัฒนธรรมทางดา้นศาสนาและวัฒนธรรมพ้ืนเมือง

ท่ีตกทอดมาชา้นานแลว้ ยงัจะเป็นท่ีตัง้ของวิทยาลยัศาสนาพทุธสิบสองปันนาเพ่ือใชเ้ป็นท่ีศึกษาวิจยั

ศาสนาพทุธนิกายเถรวาทและทา้ยสดุจะเป็นศนูยก์ลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพทุธนิกายเถร

วาทอีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีชาวไต หรือ ไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนยไ์ดส้ืบคน้เร่ืองราวบรรพบรุษุของ

ตวัเองได ้(เบรค) 

    เยน็            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มื้อท่ี 10) 

หลงัจากนั้นน าท่านชมแสงสี ณ เมืองใหม่เกา้จอม12เชียง ซ่ึงเจา้ของโครงการแจง้ไวว้่า 

“เป็นอญัมณี 

 

 

 

 

 

แห่งสามเหลี่ยมทองค าใหญ่แหล่งรวม1แม่น ้า2ประต9ู เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บา้น (เจียง) 

ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว 

เมืองแห่งธรุกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริมฝั่งลัน่ซา้งเจียงหรือแม่น า้โขงบริเวณใจ

กลางท่ีดินผืนงาม เน้ือท่ี1,200 หมูห่รือประมาณ 600 ไรด่า้นตะวันออกของเมืองจ่ิงหง หรือเชียงร ุ่ง 

เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ก าลงักลายเป็นท่ีตัง้เจดียใ์หมเ่อี่ยมท่ีถกูขึน้เป็น1 ใน 9 

เจดียข์อง โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาท่ีดินมลูค่า 200,000 ลา้นหยวน หรือ ราว 

940,000 ลา้นบาทของ Haicheng Group ซ่ึงตัง้ใจสรา้งใหเ้ป็นเมืองเชียงใหม่ผสมผสานกับเมืองไทย

ลื้อแต่โบราณ หรือจะเรียกว่า เชียงใหม่ สาขา 2 ก็คงไม่ผิดนัก มีชื่อ “โครงการ 9 จอม 12 

เจียง” หรือภาษาไทลื้อเรียกว่า “เกา้ท่าสิบสองปันนา” หรือ ” (Nine Tower & Twelve 

Walled) เป็นโครงการ ความรว่มมือทางการคา้และวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กับเมืองสิบสองปันนา 

มณฑลยนูนาน ภายใตค้วามรว่มมือระหว่างจีน-ไทย ตามยทุธศาสตร ์GMS  ซ่ึงโครงการน้ีจะมีการ

ประดบัประดา ตกแตง่ในบรรยากาศพ้ืนเมืองไทยลื้อและศิลปเมืองเชียงใหม ่ท าใหน้กัทอ่งเท่ียวชาวจีน

ตา่งมณฑลตา่งหลัง่ไหลกันมาเท่ียวสิบสองปันนาเป็นจ านวนมากหลายเท่าทวีคณู ซ่ึงย่ิงจะเป็นการ

กระตุน้และเป็นผลดีท่ีจะเชิญชวนใหเ้ขาเหลา่นัน้ กระหายและอยากท่ีจะไปสมัผสัเมืองเชยีงใหมต่น้ต ารบั
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ของแทแ้ละดัง้เดิมมากย่ิงขึน้ ถือว่าเจา้ของโครงการเกา้จอม มีส่วนช่วยใหเ้ชียงใหม่ของไทยโด่งดังไป

ทัว่เมืองจีน โดยไมต่อ้งเสียค่าโฆษณา  ในบริเวณน้ีจะมีตลาดไนทบ์าซ่าร ์ท่ีจะรวมเอาแม่คา้แม่ขายชาว

ไทยลื้อมาเปิดรา้นขายสินคา้นานาชนิดนบัพันรา้น ทัง้อาหารการกิน ป้ิงๆยา่งๆ ของใชต้่างๆ รวมทั้ง

มีเวทีการแสดงโชว ์ศิลปวัฒนธรรมไทยลื้อ และของชาติ AEC ทัง้หมดซ่ึงเป็นโชว ์ท่ีจีนสามารถท าการ

แสดงไดเ้หมือนตน้แบบของแตล่ะชาติชนิดไมม่ีท่ีติ ตลาดไนทบ์าซ่ารน้ี์สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้

วันละหลายหมื่นคน ถือว่าเป็นศนูยร์วมนกัทอ่งเท่ียวท่ีใหญท่ี่สดุในสิบสองปันนา 

อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินสิบสองปันนา ในตรอกซอกซอยต่างๆมีสินค้าใหเ้ลือกสรร

มากมาย  จากนัน้พาท่านเขา้ส ู่โรงแรมท่ีพกั จากนัน้พาท่านเขา้ส ู่โรงแรมท่ีพกั KAIRUITE  

HOTEL 3 ดาว ++ หรอื IBIS STYLES ระดบั 4 ดาวอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้  สวนป่าดงดิบ –โชวน์กยงู -หม ู่บา้นกาหลัน่ป้า– หม ู่บา้นไทล้ือ – โชวพ์าราณสี 

                     (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มื้อท่ี 11) 

น าทา่นเดินทางสู ่สวนป่าดงดิบ เป็นป่าดงดิบเขตรอ้นท่ีอยูใ่กลเ้มืองเชียงร ุง้ท่ีสดุ ภายในสวนป่าดงดิบ

มีสภาพเป็นป่าเขตรอ้น ซ่ึงเป็นป่าท่ีอดุมสมบรูณด์ว้ยพืชพันธ ุน์านาชนิด ชมนกยงูนบัพันๆ ตวั ลงมา

จากภเูขาโดยการเป่านกหวีดเป็นท่ีชื่นชอบของผูม้าเยือน นกยงูเป็นสญัลกัษณข์องสิบสองปันนา 

รว่มกันถ่ายรปูนกยงูอยา่งจใุจ น าชมการแสดงของชนพ้ืนเมือง รวมไปถึงการแสดงพ้ืนเมืองของชน

กลุม่นอ้ย การแสดงของเผา่ไอนี (อีกอ้) และชมหมูบ่า้นเก่าแก่ของเผา่ไอนี(อีกอ้) (เบรค) 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มื้อท่ี 12 ) 

 

 

 

 

 

 

บ่าย   เดินทางส ูเ่มืองฮ าหรือ กาหลัน่ป้า น าทา่นชมหมูบ่า้นกาหลัน่ป้า ซ่ึงเป็นชมุชนไทลื้อท่ีใหญแ่ห่งหน่ึงของ

สิบสองปันนา ห่างจากเชียงร ุง่ประมาณ 27 กิโลเมตร หมูบ่า้นกัน่หลัน่ป้าเป็นหมูบ่า้นไทลื้อท่ีตัง้อยู่

บริเวณริมแมน่ า้โขง เป็นชมุชนของชาวไทลื้อท่ีมีขนาดใหญบ่นเน้ือท่ี ราว ๆ 50 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ี

บริเวณน้ีเมื่อมองจากเบ่ืองสงูจะมีรปูรา่งลกัษณะคลา้ย ๆ มะขามป้อม ชาวบา้นจึงเรียกท่ีน่ีว่า กัน่หลัน่
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ป้า โดยค าว่า กัน่หลัน่ นัน้หมายถึงมะขามป้อม สว่นค าว่าป้า นัน้หมายถึง พ้ืนท่ีราบโดยเลา่กันว่า

พระพทุธเจา้เคยเสด็จมาถึงบริเวณ ณ ท่ีแห่งน้ี ชาวบา้นไดน้ าผา้แพรมาปูบนพ้ืนเพ่ือใหพ้ระองคไ์ดเ้ดิน

ผา่น เมื่อพระองคเ์ดินผา่นไปแลว้ชาวบา้นก็ไดม้ว้นห่อผา้แพรเก็บไว ้จนภายหลงัคนไทลื้อไดเ้รียกท่ีน่ีว่า 

เมืองหาน ค าว่าหาน ในค าไทลื้อนัน้หมายถึงการมว้นหอ่ผา้ภายในหมูบ่า้นมีบา้นยกพ้ืนของชาวไทลื้อ ผู้

มาเยือนสามารถสมัผสัวิถีชีวิตและประเพณีของชาวไทลื้อได ้หรือลองชมิอาหาร ป้ิงยา่งท่ีเป็นอาหาร

พ้ืนเมืองหลกัภายในหมูบ่า้นแห่งน้ี  เป็นหมูบ่า้นท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมชาวไทลื้ออยา่งแทจ้ริงตัง้แต่

วัฒนธรรมการกิน การอยู ่การแตง่ตวั ภาษาพดู ภาษาเขยีน การปลกูสรา้งบา้นเรือน จะเป็นตน้แบบท่ี

ทางรฐับาลอนรุกัษณไ์วส้ าหรบัชาวไทลื้อโดยเฉพาะ (เบรค) 

 
 

 

 

 

 

ทา่นจะไดช้มการแสดง จากสาวๆไทยลื้อหลายสิบชวิีต โชวร์ะบ าพ้ืนเมืองพรอ้มประเพณีเลน่น า้

สงกรานต ์เหมือนของไทยเรา แสดงว่าตน้ก าเนิดนา่จะมาจากท่ีเดียวกัน มีรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้ ้

อปป้ิงอาหารพ้ืนเมืองของไทลื้อ น าทา่นเย่ียมชมวิถีชีวิตของคนสิบสองปันนาท่ี   หมู่บา้นไทลื้อ  ชื่อ

หมูบ่า้นหัวนา เป็นหมูบ่า้นเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยูน่อกเมืองของเชียงร ุง้ ห่างจากตวัเมือง

ประมาณ 4 ก.ม. และสามารถชมบา้นเก่าๆ และวัดเก่าแก่ เลือกซ้ือผลไม ้ของท่ีระลกึตา่งๆ ท่ีตลาด

หมูบ่า้นน้ีได ้และไดล้ิม้ลองอาหารการกินของคนไทลื้อ เชน่ ขนมจีนชามใหญ ่และสามารถใชภ้าษาไทย

หรือภาษาไทยเหนือสื่อสารกับคนไทลื้อได ้  

น าทา่นไปลอ่งเรอืชมความงามของสองฝ่ังแมน่ ้าโขงเมืองสิบสองปันนา พรอ้มชมการแสดง

พ้ืนเมือง ใชเ้วลาลอ่เรือประมาณ 1.30 ชม.    

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร(มื้อท่ี 13) 

จากนัน้น าทา่นไปชม   โชวพ์าราณสี  เป็น ชดุการแสดงท่ีดีท่ีสดุชดุหน่ึงของจีน มีการแสดงชดุต่าง 

ๆ กว่าสิบชดุ โดยการแสดงในแตล่ะชดุนัน้มี การจดัฉากการแสดงอย่างพิถีพิถัน การใชร้ะบบแสง สี 

เสียงประกอบการแสดงไดย้อดเย่ียมและ อลังการ การคัดสรรทีมนักแสดงท่ีมีรปูร่างหนา้ตาท่ี¬

ใกลเ้คียงกันทั้ง ส่วนสงู ความสวยงามของ ใบหนา้ ท่วงท่าและลีลาการเตน้ร าท่ีอ่อนชอ้ยชวนมอง 

การแสดงชดุต่างๆ เป็นการจ าลองภาพวิธีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ต านาน 

เร่ืองราวของชนกลุม่นอ้ยในสิบสองปันนา 

จากนัน้พาท่านเขา้ส ูโ่รงแรมท่ีพกั KAIRUITE  HOTEL 3 ดาว ++ หรือ IBIS STYLES ระดบั 4 

ดาวอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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วนัท่ีหก ตลาดเชา้ - วดัป่าเจ - พิพิธภณัฑช์นชาติไทล้ือ - ชอ้ปป้ิง Wanda        (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี 14) หลงัจากนัน้น าทา่นไปเท่ียวชมตลาดเชา้

สิบสองปันนา อิสระตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเท่ียวชมวดัป่าเจ(วดัป่าเชตม์หาราชฐาน) 西双版纳总佛寺  เป็นวัดพทุธหินยาน

(เถรวาส) ตัง้อยูท่างทิศใตข้องสวนมา่นทิง อยูบ่นเน้ือท่ี 3,000 ตารางเมตรในอดีตวัดแห่งน้ีเคยเป็น

วัดท่ีเจา้ปกครองสิบสองปันนาไดใ้ชเ้ป็นท่ีไหวพ้ระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมวิีหารอโุบสถและ

กฏิุซ่ึงเป็นท่ีจ าวัดของพระสงค ์รวมไปถึงอาคารท่ีเป็นท่ีตัง้ของวิทยาลยัพทุธศาสนาของมณฑลยนู

นานอีกดว้ย วัดป่าเจถือไดว้่าเป็นศาสนสถานท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึงในเมืองเชียงร ุง้ใน 

ปัจจบัุนมีชาวไทลื้อและนกัทอ่งเท่ียวเดินทางเขา้มานมสัการสิ่งศักด์ิสิทธิภายในวัดอยูไ่มข่าดสายวัดป่าเจ 

(วัดป่าเชตม์หาราชฐาน) วัดแห่งน้ีเป็นศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนาในเมอืงเชียงร ุง่เลยก็ ว่าไดเ้พราะ

เป็นวัดท่ีใหญท่ี่สดุเป็นเหมือนวิทยาลยัสงฆใ์นเมืองเชียงร ุง่ ดว้ยในอดีตนัน้ ชาวเชียงร ุง่นิยมสง่ลกูชาย

เขา้มาบวชเรียนตัง้แตเ่ล็กๆ โดยบวชเณรเรียกว่าบวชลกูแกว้ และเมื่ออายคุรบบวชก็จะตอ้งบวชเรียน

ศึกษาพระธรรมเสียก่อนจึงจะไดเ้ป็นท่ียอม รบัจากสงัคม ซ่ึงก็คงเหมือนกับความเชื่อของคนไทยใน

อดีต แตปั่จจบุันสภาสงัคมเปลี่ยนแปลงไป ลกูผูช้ายชาวเชียงร ุง่ก็อาจใหค้วามสนใจกับการท ามาหากิน

จนเร่ืองการบวชเรียน เป็นเร่ืองท่ีไมส่ าคัญนกั ภายในวัดมีเจดียข์าว องคจ์ าลอง และเจดียแ์ปดเหลี่ยม 

เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวไทลื้ออยา่งมาก นอกจากนัน้อโุบสถของวัดป่าเจศิลปะแบบไทลื้อก็ยงั

สวยงามมากอกีดว้ย วัดป่าเจเป็นศนูยก์ลางดา้นวัฒนธรรมพทุธศาสนาของสิบสองปันนา เป็นดินแดน

แห่งความศกัด์ิสิทธิ์พทุธศาสนาของชนชาติไต วัดป่าเจยงัเป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงโดง่ดงัของพทุธศาสนา 

นอกจากลือชือ่ลือนามภายในประเทศ ยงัมชีื่อเสียงไปยงัเอเซียตะวันออกเฉียงใตด้ว้ย สิ่งปลกูสรา้งท่ี

ส าคัญของวัดป่าเจมีวิหารใหญส่ าหรบัการไหวพ้ทุธ หอ้งศีล ตึกกฎิุเจา้อาวาสและสถาบันพทุธศาสนา  

แลว้ชมพิพิธภณัฑช์าสิบสองปันนา เร่ิมตัง้แตป่ระวัติความเป็นมาของการด่ืมชา หลายพันปีท่ีผา่นมา 

พรอ้มชิมและเลอืกซ้ือชาฝากคนทางบา้น(เบรค) 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มื้อท่ี 15 ) 

บ่าย จากนัน้น าทา่นชม พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร ์ชนชาติสิบสองปันนา รฐับาลยนูนานมีการลงทนุ155 

ลา้นหยวนซ่ึงสรา้งขึน้ในสถาบันคุม้ครองสิบสองปันนาจากรอบนอกของเมืองเชียงร ุง้พ้ืนท่ี 100,000 

ตารางเมตร พิพิธภณัฑ ์นี้รวมทัง้หมดสามชัน้ ชัน้ 1 เป็นหอ้งท่ีแสดงประวัติศาสตรส์ิบสองปันนา ชัน้ 

2 เป็นหอ้งแสดงวัฒนธรรมชนชาติตา่งๆของสิบสองปันนา ชัน้ 3 เป็นหอ้งแสดงความงามท่ีนา่ต่ืนตา

ต่ืนใจของป่าดิบชื้น  สตัวแ์ละพืชตา่งๆนาๆในสิบสองปันนา พิพิธภณัฑน้ี์เป็น สถานท่ีทอ่งเท่ียว ท่ีได ้

เรียนร ู ้ประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมของสิบสองปันนาท่ีดีท่ีสดุ (เบรค) 
หลงัจากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้ Wanda ซ่ึงเป็นหา้งท่ีใหญ่ท่ีสดุในสิบสองปัน

นา   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มื้อท่ี 16) แลว้พาทา่นชมน า้พดุนตรีกลางล าน า้โขง 

สวยงามมาก โชวม์ีทกุวัน จนัทร ์, พธุ เวลา20:30 และ วันศกุร ์สว่นวันเสาร ์จะมี2่รอบ เวลา 

20:30 และ 21:30 น.จากนัน้พาทา่น ชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน 2(ริมน า้โขง) แลว้เขา้ส ูโ่รงแรมท่ีพัก   
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จากนัน้พาท่านเขา้ส ู่โรงแรมท่ีพกั KAIRUITE  HOTEL 3 ดาว++หรือ IBIS STYLES ระดบั 4 

ดาวอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

วนัท่ีเจ็ด  เชียงร ุง้ - เมืองหลา้ – หลวงน ้าทา                  225 ก.ม.    

(B/L/D) 

07.00 น. คณะรบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 17)  หลงัอาหาร น าทา่นไปชม วดั

หลวงเมืองลื้อ สบิสองปันนา ซ่ึงบริษทัพัฒนาการทอ่งเท่ียวหยวนหา้ว จ ากัด สิบสองปันนา ยนูนาน 

ไดท้ ุม่เงนิลงทนุเองถึง 350 ลา้นหยวน เพ่ือสรา้งวัดนิกายหินยาน

หรือเถรวาท และพระพทุธรปูขนาดใหญท่ี่สดุในแถบน้ี มาตัง้แตปี่ 

2548 สืบเน่ืองจากตระหนกัดีว่าศาสนาพทุธนิกายเถรวาทมีประวัติ

อนัยาวนานในสิบสองปันนาพอๆ กับในแถบเอเชียอาคเนย ์เชน่ไทย 

ลาว กมัพชูา พมา่สถานท่ีแห่งน้ีนอกจากจะเป็นท่ีแสดงวัฒนธรรม

ทางดา้นศาสนาและวัฒนธรรมพ้ืนเมืองท่ีตกทอดมาชา้นานแลว้ ยงั

จะเป็นท่ีตัง้ของวิทยาลยัศาสนาพทุธสิบสองปันนา  เพ่ือใชเ้ป็นท่ีศึกษาวิจยัศาสนาพทุธนกิายเถรวาท 

และทา้ยสดุ จะเป็นศนูยก์ลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพทุธนิกายเถรวาท อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ี

ชาวไต หรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนยไ์ดส้ืบคน้เร่ืองราวบรรพบรุษุของตวัเองได ้  
09.30 น. ออกเดินทางกลบัส ูเ่มืองหลา้ใชเ้วลาประมาณ  2 ชม.เศษ    (เบรค ระหว่างทาง) 

12.30 น.        รบัประทานอาหารกลางวัน ณ บา้นชาวไทลื้อ ท่ีบ่อหาน  

         (ม้ือท่ี 18 ) ก่อนขา้มดา่น กลบัส ูป่ระเทศลาว  

  หลงัอาหาร เดินทางตอ่ส ูด่า่นบ่อหาญ ผา่นดา่นเขา้ส ูด่่านบ่อเต็น  

  ประเทศลาว  

15.00 น. เดินทางถึงเมืองหลวงน า้ทา   ใหค้ณะจอดรถไวท่ี้รา้นอาหารครวั  

  ไทย (เบรค )แลว้พาทา่นนัง่รถทอ้งถ่ินไปสมัผสัความเป็นอยูข่อง 

  ชาวบา้น เมืองหลวงน า้ทา ซ่ึงเป็นชาวเขาเผา่ตา่งๆ ทัง้ มง้ ขม ุไท 

  เหนือ  ไทด า ไทแดง ไทขาว ไทยวน ไทลื้อ ละวิด ละเมด สีดา  

  อีกอ้ มเูซอ กะลอม ไทใหญ ่แลว้พาทา่นไปเปลี่ยนบรรยากาศ 

  ลอ่งเรือแคน ูสมัผสัวิถีชีวิตสองฝัง่แมน่ า้ทา ท่ีอดุมสมบรูณไ์ปดว้ยพืช ผกัสวน 

  ครวัตา่งๆ ท่ียงัเป็นป่าดงดิบ ธรรมชาติ จริงๆ ใชเ้วลาลอ่งเรือประมาณ 40-50 นาที (มีชชูีพ ใหท้กุ 

  ทา่น และน า้ไมล่กึ ประมาณเมตรเศษๆ สามารถยืนในน า้ได ้)  

  (เบรค ) 

18.00 น. ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดินทางกลบัส ูโ่รงแรมท่ีพกั ไดพ้ักผอ่น 

ตามอธัยาศัย ณ โรงแรมท่ีพกัในตวัเมืองหลวงน า้ทา โรงแรม 

หวงจ่ิง  

19.00 น. คณะออกจากโรงแรม เดินทางยงัรา้นอาหารครวัไทย เพ่ือรบัประ 

ทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี 19)  พรอ้มพิธบีายศรีส ูข่วัญตอ้นรบัแขก

บา้นแขกเมืองตามประเพณีลาวและคาราโอเกะ  สมควรแก่เวลาให ้

คณะเดินทาง กลบัส ูโ่รงแรมท่ีพกั  

 

วนัท่ีแปด     หลวงน ้าทา–เวียงภคูา-หว้ยทราย-เชียงของ 190 ก.ม.        (B/L/-) 

06.30 น. อิสระคณะเดินเท่ียวตลาดเชา้ เมืองหลวงน า้ทา  ตลาดเชา้หลวงน ้าทา เป็นตลาดขนาดไมใ่หญม่าก 

ตัง้อยูใ่นเมืองหลวงน า้ทา บริเวณตลาดมีรา้นคา้มากมายไมว่่าจะเป็น เครื่องใชไ้มส้อย เครื่องครวั 

อาหารนานาชนิด สามารถหาเลือกซ้ือไดท้กุอยา่งท่ีตลาดเชา้หลวงน า้ทา แตท่ี่ส าคัญตลาดแห่งน้ีจะ

คึกคักในชว่งเชา้ เน่ืองจากชาวบา้นสว่นใหญจ่ะน าสินคา้จากป่า มาวางกับพ้ืนจ าหนา่ย อาทิ ผกั ผลไม ้

นก ปลา เขยีด เน้ือสตัว ์เป็นตน้ ตลาดแห่งน้ีจะคึกคักชว่ง 05.00 น. ถึง 10.00 น. 
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 ทางบริษทัฯแจกเงนิกีบใหท้า่นไดล้องชิมเฝอลาว อรอ่ยๆในบรรยากาศแบบลาวๆ ทา่นละ 25,000 กีบ 

(100 บาท) (ม้ือท่ี 20 ) 

08.00 น. คณะเดินทางไปมนสัการ พระธาตคุู่บา้นคู่เมืองหลวงน า้ทา แขวงหลวงน า้ทา สาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว พระธาตหุลวงน ้าทา วดัสามคัคีธรรม เป็นพระธาต ุ

คู่เมืองแขวงหลวงน า้ทา สรา้งเมื่อปี วันท่ี 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2547 

ภายในพระธาตหุลวงน า้ทานกัทอ่งเท่ียวสามารถเขา้ไปนมสัการกราบ 

ไหวพ้ระประธานได ้วัดสามคัคีธรรมตัง้อยูบ่นเขา จึงท าใหส้ามารถมอง 

เห็นเมืองหลวงน า้ทาไดอ้ยา่งงดงามแห่งหน่ึงเชน่กัน ดา้นหนา้ทางขึน้ 

พระธาตหุลวงน า้ทาจะมีบันไดพญานาค ซ่ึงเป็นความเชื่อของประชาชน 

ชาวลาวว่าเป็นสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ค ู่บา้นคู่เมือง และดา้นหนา้ยงัมีห ุ่นป้ันยืนสวสัดีนกัทอ่งเท่ียว และผูท่ี้มา

ท าบญุ ณ วัดสามคัคีธรรมแห่งน้ี  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวัน  (ม้ือท่ี 21) หลงัอาหาร ออกเดินทางส ูเ่มืองหว้ยทราย โดยระยะทาง รวม

กว่า 180 กม.  

17.00 น. เดินทางถึงเมืองหว้ยทราย น าคณะผา่นดา่นหว้ยทราย ประทบัตราหนงัสือเดินทางและผา่นพิธกีาร

ตรวจคนเขา้เมือง ผ่านด่านหว้ยทราย ฝ่ังลาว และ ขา้มสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่ง ท่ี 4 

เดินทางผา่นดา่นไทย – เชียงของ  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย  จากนัน้แยกยา้ยกลบั

ภมูิล าเนา อ าลา โดยสวัสดิภาพ....พรอ้มความประทบัใจ และ เป็นความทรงจ าท่ีดีตลอดไป...มิร ูล้ืม...  

 

อตัราค่าบริการ   ( ไมมี่ราคาเด็ก) 

จ านวน พกั2-3 ท่านๆละ พกัเด่ียว 

30-40 ท่านๆละ 21,900.00  

5,500.00  
41-50 ท่านๆละ 20,900.00  

51-60 ท่านๆละ 19,900.00  

60-80 ท่านๆละ 18,900.00  

ค่าธรรมเนียมรถไทย / ลาว / จีน   คันละ 12,000 บาท  

(ไมร่วมค่าน า้มนั ประมาณคันละประมาณ 10,000 บาท และ ค่าทางด่วนคนัละ 2000 บาท)  

ลกูคา้ท่ีตอ้งการรว่มเดินทางกับคาราวานโดยรถตูท่ี้บริษทัฯจดัให ้เพ่ิมค่ารถทา่นละ 4,000.-(8 ทา่นขึน้ไปตอ่คัน) 

( ราคารถต ูเ้ริม่และสิ้นสดุท่ีจงัหวดัเชียงราย ) 

 

อตัราน้ีรวม     

 ค่าท่ีพักมาตรฐาน จ านวน 7 คืน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น), ค่าอาหารระดบัมาตรฐานตามรายการทวัร ์

 ค่าวีซ่าเขา้จีน ย่ืนท่ีสถานทตู(ไม่ยื่นวีซ่าหนา้ด่านเสยีเวลามาก) บริษทัฯด าเนินการใหก้่อนเดินทาง 2 

อาทิตย ์

 เสื้อยืดทีมคาราวานทา่นละ 1 ผืน 

 ค่าเบรคระหว่างการเดินทางวันละ 2 รอบ เชา้ ก่อนเท่ียง และบ่าย หลงัเท่ียง 

 ค่ารถบริการทอ่งเท่ียวตลอดรายการ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ / ค่าชมโชวพ์าราณส ี

 ค่าบายศรีส ูข่วัญตามแบบประเพณีลาว ตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมืองท่ีมาเยือน 

 หัวหนา้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถ่ินท่ีมีความช านาญคอยดแูลทา่นตลอดการเดินทาง 
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 ค่าประกันภยัรถยนตล์าว – จีน 

 ค่ารถน าขบวนลาว – จีน 

 ค่าสติ๊กเกอรส์ปอนเซอรติ์ดรถตา่งๆ   
 ทางบริษทัฯจดัวิทย ุWalky Talky ใหค้ันละ 1 ชดุ 
 ค่าประกันอบุัติเหตกุารเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาล (Accident Medical expense) วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท   

อตัราน้ีไม่รวม  

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั, ค่าใชจ้า่ยนอกเหนือรายการท่ีระบ,ุ ค่ามินิบารภ์ายในหอ้ง 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ค่าน ้ามนัเช่ือเพลงิ ของรถแต่ละคนัประมาณคนัละ 10000 บาท และค่าทางด่วนคนัละ 

2000 บาท ใหท้า่นด าเนินการเอง ทางบริษทัฯจะเตรียมเงนิหยวนใหท้า่นแลกหรือจะแลกจาก 

Superrich จะไดเ้รทท่ีดีกว่า 

 ค่าทิปทีมงานคาราวาน ท่านละ 1000 บาท 

 

เอกสารประกอบการเดินทาง 

1. ส าหรบัผูข้บัขี ่

1.1 หนงัสอืเดินทาง ท่ีมีอายคุงเหลือใชไ้ดอ้ีกไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวันเดินทางกลบัถ่ายเอกสาร 3 ชดุ  

1.2 รปูถ่ายสี ขนาด 2 นิว้ 6 รปู ( ฉากพ้ืนหลงัสีขาวหรือฟ้าออ่นเทา่นัน้) 

1.3 พาสปอรต์รถ เลม่สีมว่ง (จ าเป็นตอ้งมีทกุคนั ลาวตอ้งใชค้รบั พาสปอรต์รถ ขอไดท่ี้ส านกังานขนสง่ทกุ

จงัหวดั วนัเดียวไดค้รบั ) 

1. 4  ส าเนาทะเบียนรถ และหนา้เสียภาษี พรอ้มส าเนาใบขบัขีแ่ละสาเนาบัตรประชาชนผูข้บัขี ่3 ชดุ 

1.5 ส าเนาใบขบัขี ่ร ุน่ใหมส่มารท์การด์ (ท าท่ีขนสง่ไดท้กุจงัหวัดใชเ้วลาแค่ 10 นาที) 3 ชดุ 

1.6 กรณีผูข้บัไมใ่ชเ่จา้ของรถ กรณุาแนบสาเนาบัตรประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของรถ พรอ้มใบมอบอ านาจ (ฉบับจริง  

       พรอ้มส าเนา 2 ใบ )น ารถขา้มแดนจากเจา้ของรถดว้ย และหรือหนงัสือมอบอ านาจ(ฉบับจริง พรอ้มสาเนา 2 ใบ )   

       ยินยอมจากบริษทัไฟแนนซ ์กรณีรถยงัผอ่นชาระอยู ่

1.7 ลอกเลขแชสซีและเลขเครื่องยนตค์ันละ 2 ชดุ(ใชก้ระดาษกาวปิดแลว้ขดูดว้ยดินสอ) ปิดใสก่ระดาษสง่ใหบ้ริษทัฯ 

     ดว้ย 

2. ส าหรบัผูโ้ดยสาร 

2.1 หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายคุงเหลือใชไ้ดอ้ีกไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวันเดินทางกลบั ถ่ายเอกสาร 3 ชดุ พรอ้มไฟล์

รปูท่ีถ่ายจากทางรา้นตามขนาดวีซ่าจีนเทา่นัน้ 

 

การยกเลิก 

หากมีการยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วัน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิ

ทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ บริษทัฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสยีหายตอ่ชีวิตและทรพัยส์ินท่ีเกิดสืบเน่ืองมาจากเหตกุารณท่ี์เกิด

จาก ภยัธรรมชาติ การปฏิวัติ การจลาจลทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ และอื่นๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของ

ทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทัง้ทางตรง และหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุัติเหตตุา่งๆ ในระหว่างการเดินทางหากท่านงดใชบ้ริการรายการหนึ่งรายการใด ถือว่า

ทา่นสละสิทธิ์ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิทกุกรณี  

 


