
  

  
 
 

วฒันา  คลงัจันทร์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวน่ังรถไฟความเร็วสูงประเทศจีน 

เยีย่มแผ่นดินบรรพบุรุษ 3 ประเทศ ไทย - ลาว - จีน (สิบสองปันนา) โชว์พาราณสี 

สวนป่าดิบโชว์นกยูง - หมู่บ้านพ้ืนเมืองชาวไทล้ือ - วดัป่าเจ - วดัหลวงไทล้ือ - โชว์การแสดงพ้ืนเมือง 
วันที่ 7 - 12 // 17 - 22 พฤษภาคม 2566 

วันท่ี 7  // 17 พฤษภาคม 2566 
08.00 น. ทีมงานวฒันาทวัร์ ตอนรับคณะทวัร์ 
ณ สนามบนิตรัง, สนามบินกระบี,่ สนามบินนครศรี, สนามบินสุราษฎร์ฯ 
09.55 น. - 11.20 น. ออกเดินทาง สู่ สนามบินดอนเมือง ทานอาหารเท่ียง 
ศูนยอ์าหารสนามบินดอนเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้สนามบิน ตามอธัยาศยั 
15.55 น. บินต่อ Air Asia FD 3207 สู่ เชียงราย ตอ่รถตูป้รับอากาศ 
18.00 น. ทานอาหารเยน็ หอ้งอาหาร เชียงของ..................บริการม้ือท่ี 1 
 เขา้ท่ีพกั โรงแรมศกัด์ิทองแกรนด ์เชียงของ (คืนที่ 1) 

วันท่ี 8 // 18 พฤษภาคม 2566 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร โรงแรม.........................บริการม้ือท่ี 2 
07.00 น. ออกเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งท่ี 4 ระหวา่งเชียง
ของกบัหว้ยทรายของ สปป. ลาว 
08.00 น. ผา่นพิธีตรวจคนเขา้-ออก เมืองไทย-ลาว นัง่รถทวัร์ปรับอากาศ
ของจีน มุ่งสู่เมืองหลวงน ้าทา ของ สปป.ลาว ชมบา้นเมือง 
และวิถีชีวติของบา้นพี่เมืองนอ้ง ท่ีอยูอ่ยา่งพอเพียง เพาะปลูกเป็นอาชีพ
หลกั ตามวิถีชีวติดัง่เดิม 
11.00 น. ทานอาหารเท่ียงหอ้งอาหารของเมืองหลวง น ้าทา..........ม้ือท่ี 3 
 เดินทางเขา้สู่ด่าน ตม.บ่อเดน เขตชายแดนลาว-จีน สู่ ด่านบ่อหาน 

ของจีน หลงัจากเสร็จพิธีทาง ตม. เดินทางสู่เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 
ดว้ย รถไฟความเร็วสูง สองขา้งทางชมวิว ทิวทศัน์และความอุดม
สมบูรณ์ของแผน่ดิน การเพาะปลูกต่างๆ เช่น สวนกลว้ยหอม 
ยางพารา ลอดอุโมงคท่ี์ทนัสมยักว่า 20 อุโมงค ์

     
17.00 น. ถึงเมือง เชียงรุ้ง สิบสองปันนา พร้อมทานอาหารเยน็ แบบ
พ้ืนเมือง สิบสองปันนา..............................................บริการม้ือท่ี 4 
 ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์าซ่าบริเวณหมู่บา้นเกา้จอม สิบสองปันนา 
 เขา้ท่ีพกัโรงแรม สิบสองปันนา  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)   

วันท่ี 9 // 19 พฤษภาคม 2566 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร โรงแรม......................บริการม้ือท่ี 5 
 น าทานเท่ียวชม เมืองสิบสองปันนา ชมตึกรามบา้นช่องท่ีมี 

หนา้จัว่ท่ีงดงามแบบศิลปะไทย 
 จากนั้นน าท่านชมสวนป่าดงดิบ นัง่รถกอลฟ์ ข้ึนชมสวน 

ชมโชวน์กยงู ท่ีลงมาจากภูเขานบัร้อยตวั 
 ชมวิถีชีวติและบา้นเรือนพ้ืนเมืองของชนเผา่ จากนั้นน าท่านชม

โชวก์ารแสดง และวฒันธรรมพ้ืนเมืองของชาวเผา่ไอนี (อีกอ้) 
อีกทั้งร่วมสนุกกบัการละเล่น และร าวง พ้ืนเมือง 

12.00 น. ทานอาหารเท่ียง ภตัตาคาร................................บริการม้ือท่ี 6 
 ชมหมู่บา้นไทยล้ือ ม่านติ้ว ซ่ึงหมู่บา้นแห่งน้ีเป็นสถานท่ี ท่ี

นกัท่องเท่ียวไปเท่ียวชมวถีิชีวิตของชาวไทยล้ือโดยเฉพาะ บา้น
แต่ละหลงัยงัคงรักษารูปแบบของหมู่บา้นดั้งเดิมไวเ้ป็นอยา่งดี 
นกัท่องเท่ียวสามารถเดินเขา้ไปเดินชมหมู่บา้น บา้นแต่ละหลงั 

18.30 น. ทานอาหารเยน็ หอ้งอาหาร...............................บริการม้ือท่ี 7 
 เขา้ท่ีพกัโรงแรม สิบสองปันนา หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)   

วันท่ี 10 // 20 พฤษภาคม 2566 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร โรงแรม......................บริการม้ือท่ี 8 
 ชมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามท่ี วดัป่าเจ (วดัป่าเชตม์หาราชฐาน) 

ซ่ึงเป็นวดัท่ีเก่าแก่ ของเมืองสิบสองปันนา และเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุด
เป็นเหมือนวิทยาลยัสงฆใ์นเมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) ดว้ยใน
อดีตนั้น ชาวเชียงรุ่งนิยมส่งลกูชายเขา้มาบวชเรียนตั้งแต่เลก็ๆ 
โดยบวชเณรเรียกว่าบวชลูกแกว้ 

12.00 น. ทานอาหารเท่ียง ร้านอาหาร..............................บริการม้ือท่ี 9 
 ชมความย่ิงใหญ่อลงัการของวดัหลวงไทล้ือ (วดัเมืองล้ือ) ท่ีทาง

รัฐบาลจีน และประชาชน รวมทั้งศรัทธา ชาวไทยไดร่้วมกนั
บริจาค เป็นมูลค่าถึง 200 ลา้นหยวน หรือประมาณ 1,000 ลา้นบาท 
ชมพระพุทธรูปองคใ์หญ่ เดินทางขึ้นไปชมโดยรถกอลฟ์
สะดวกสบาย มองลงมาดา้นล่างเห็นวิหารของวดัท่ีสวยงามอยา่งย่ิง 

ใบอนุญาตเลขท่ี 41/00304 www.wattanatour.com 



 จากนั้นชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองและชมศูนยส์มุนไพรไทล้ือ  
18.30 น. ทานอาหารเยน็ หอ้งอาหาร.............................บริการม้ือท่ี 10 
 หลงัอาหาร น าท่านดูโชวพ์าราณสี โชวก์ารแสดงและวฒันธรรม

พ้ืนเมือง ของชาวเชียงรุ้ง สิบสองปันนา  
 เขา้ท่ีพกั โรงแรม สิบสองปันนา หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4) 

วันท่ี 11 // 21 พฤษภาคม 2566 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร โรงแรม....................บริการม้ือท่ี 11 
07.45 น. ออกเดินทางดว้ย รถไฟความเร็วสูง จาก เชียงของ สู่ บ่อหาน 
09.00 น. เดินทางเขา้สู่ด่าน ตม.บ่อหาน ของจีน เขตชายแดนลาว-จีน  
สู่ ตม.บ่อเดน หลงัจากเสร็จพิธีทาง ตม. เดินทางสู่ ประเทศลาว 
12.00 น. ทานอาหารเท่ียง หอ้งอาหารของ สปป.ลาว....บริการม้ือท่ี 12 
15.00 น. เดินทางถึงด่านชายแดน ไทย-ลาว ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองเชียงของ จากนั้นต่อรถทวัร์ไทย สู่ตวัเมืองเชียงราย 
18.00 น. ทานอาหารเยน็ หอ้งอาหารเชียงของ.................บริการม้ือท่ี 10 
 เขา้ท่ีพกั โรงแรม ศกัด์ิทองแกรนด ์เชียงของ (คืนที่ 5) 

วันท่ี 12 // 22 พฤษภาคม 2566 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหารโรงแรม......................บริการม้ือท่ี 11 
 ต่อรถตู ้น าเท่ียว เพื่อเดินไปสนามบินเชียงราย ระหว่างทางแวะชม 
 ชมวดัห้วยปลากั้ง เป็นอีกวดัหน่ึงของจงัหวดัเชียงรายท่ีสวยงาม

ตั้งอยูบ่นเขา เจดียท่ี์สูงถึง 9 ชั้น และมีรูปป้ันมงักรทอดยาวทั้ง 
สองขา้งบนัได ฝ่ังตรงขา้มมีเจา้แม่กวนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัหอม  

 ชมวดัร่องเสือเตน้ ชมความงามของพระอุโบสถสีน ้าเงิน สร้างขึ้น
ดว้ยศิลปะแบบไทยประยกุตท่ี์มีความสวยงดงามแปลกตา 

11.30 น. ออกเดินทาง สู่ สนามบินเชียงราย 
 ทานอาหารเท่ียง แบบปิกนิค ขณะเดินทาง..........บริการม้ือท่ี 12 

13.15 - 14.35 น. ออกเดินทาง สู่ สนามบินดอนเมือง Air Asia FD 3210 
16.30 - 18.05 น. ต่อเคร่ืองบินออกเดินทาง สู่ ปักษใ์ต ้สนามบินตรัง , 
สนามบินกระบ่ี , สนามบินนครศรี, สนามบินสุราษฎร์ฯ  
โดยสวสัดิภาพปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐาน เอกสารท่ีต้องใช้   
 สมาชิกต้องมีหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ส่วนบุคคล 
ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขึน้ไป 

 

    
 

คุณภาพ ความไว้ใจ ท่ีให้เราบริการ และบอกต่อกนัมานานกว่า 30 ปี : วัฒนา คลงัจันทร์ ทัวร์ 
จัดโดย วัฒนา คลงัจันทร์ ทัวร์ โทร. 075 - 572093 , 081 - 9565574  

0 

อัตรานีร้วม 
1. รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลับ *กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 7 กก. 

ตรัง,กระบี่,นครศรี,สุราษฎร์ฯ - กรุงเทพ  // กรุงเทพ - เชียงราย  
หากตอ้งการน ้าหนกัเพิ่ม ไป-กลบั  ** 15 กิโล : เพิม่ 1,900 บ. 
// 20 กิโล : เพิม่ 1,970 บ. ( ซ้ือคนเดียว โหลดรวมกันได้ )   

2. รถทวัร์น าเท่ียวปรับอากาศประเทศจีนและประเทศลาว 
3. ตัว๋รถไฟความเร็วสูง ไป - กลบั พร้อมค่าธรรมเนียม 

บ่อหาน - เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) // เชียงรุ้ง - บ่อหาน  
4. ค่าธรรมเนียมผา่นแดนระหวา่งประเทศ ไทย - ลาว - จีน 
5. รวมค่าท่ีพกัโรงแรม 5 คืน (จีน 3 คืน ไทย 2 คืน) ห้องละ 2 ท่าน 
6. รวมค่าอาหารบริการครบทุกม้ือต่างประเทศ รวม 12 ม้ือ 
7. รวมค่าบตัรเขา้ชมทุกอยา่ง สถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
8. ค่าประกนัอบุติัเหตุตามเง่ือนไขกรมธรรม ์1,000,000 บาท/ท่าน 
9. ไกดไ์ทย ไกดล์าว ไกด์จีน พร้อมบริการ เป็นกนัเอง 

อัตรานีไ้ม่รวม 
  ค่าธรรมเนียมทิปไกดล์าว จีนและคนขบัรถ 400 บาทต่อท่าน 
  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์

คา่รถรับ-ส่งเดินทางภลบัภูมิล าเนา ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ฯลฯ 
  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ,   

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  

 ด้านบริการ 

ค่าบริการ เดินทาง 10-15 คน ท่านละ 22,500 บาท 

 ค่าบริการ เดินทาง 16-29 คน ท่านละ 21,500 บาท 
ค่าบริการ เดินทาง 30 คน ขึน้ไป ท่านละ 19,900 บาท 


