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โปรแกรมสิบสองปันนา (3 คืน 4 วัน)
เริ่มต้ นรับ – ส่ งที่ จ.น่ าน
วันที่หนึ่ง : น่าน – เชียงของ (D)
14.30 น.
15.00 น.
19.00 น.

พบกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
ออกเดินทางจากน่านสู่ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รับประทานอาหารค่า (มื้อที่ 1) และเข้าพักโรงแรมที่ อาเภอเชียงของ

วันที่สอง : เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้าทา – เชียงรุ ้ง - สิบสองปั นนา (L-B-D)
06.30 น.
07.30 น

12.00 น.

16.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่2)
ออกเดินทางไปยังด่านอาเภอเชียงของ ประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางาม
ฟากฝั่งแม่น้ าโขง สู่ประเทศลาวที่ แขวงบ่อแก้ว เมืองห้วยทราย ประทับตราหนังสือเดินทาง จากนั้นเดินทาง
โดยสารรถตูห้ รื อรถบัสปรับอากาศสู่เมืองหลวงน้ าทา ทุกท่านจะได้สมั ผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามสองข้างทาง
และธรรมชาติของป่ าที่อุดสมบูรณ์ เขียวขจีของพรรณไม้ต่างๆ ลัดเลาะไปตามไหล่เขา ชมวิถีชีวติ ของชน
พื้นเมืองของชาวลาว
เดินทางถึง เมืองหลวงน้ าทา ดินแดนเหนือสุดของประเทศลาวที่มีธรรมชาติที่เขียวขจี และงดงามตามธรรมชาติ
ก่อนเข้าเขตแดนประเทศจีน พักรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหลวงน้ าทา (มื้อที่3) พักผ่อนอิริยาบถสักครู่
พร้อมมุ่งหน้าสู่ดินแดนของประเทศจีน ประทับเอกสารออกที่เมืองบ่อเตน แล้วเดินทางสู่ดินแดนของประเทศ
จีนที่เมืองบ่อหานหลังจากนั้นนาท่านสู่เมืองเชียงรุ ้ง
เดินทางถึงเมืองเชียงรุ ้ง เมืองเอกของสิบสองปั นนา ซึ่งเป็ นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งได้รับสมญานามว่า
“เมืองนกยูง” รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) จากนั้น เข้าสู่ที่พกั เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่สอง : ตลาดเช้าไทลื้อ – สวนนกยูง – หมู่บา้ นไทยลื้อจาลอง – วัดหลวงเมืองลื้อ - รู ปปั้ นสิบแปดอรหัน อันตระการตา โชว์สิบสองปั นนาชาวไทลื้อ (B - L- D)
07.00 น.

12.00 น.

15.00 น.

18.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ โรงแรมที่พกั หลังรับประทานอาหารนาท่านชมสวนนกยูง และการแสดงของ
สัตว์นานาชนิด จากนั้นนาท่านเดินทางขึ้นเขาโดยรถไฟฟ้าเพือ่ ดูโชว์นกยูงมากกว่า 500 ตัว ที่บินมาจากภูเขาตาม
ธรรมชาติคณะสามารถให้อาหารและถ่ายรู ปกับนกยูงได้ หลังจากนั้นพาคณะไปหมู่บา้ นอีกอ้ จาลองชมวิถีชีวติ
และวัฒนธรรมชนเผ่าอีกอ้
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6) นาท่านเดินทางสู่วดั หลวงเมืองลื้อ วัดนิกายหินยามหรือเถรวาท และ
พระพุทธรู ปขนใหญ่ที่สุดในแถบนี้ มาตั้งแต่ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีวา่ ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมี
ประวัติอนั ยาวนานในสิบสองปั นนาพอๆ กับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่นไทย ลาว กัมพูชา พม่าการสร้างวัดหลวง
เมืองลื้อ เพิง่ จะสร้างแล้วเสร็จในเฟสแรกก่อนจะได้ฤกษ์ทาพิธีเบิกเนตรในวันที่ 3 พฤศจิกายน แต่ถา้ โครงการ
สร้างต่ออีกหลายเฟสแล้วเสร็จเมื่อใด สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็ นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้ว ยังจะเป็ นที่ต้งั ของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพือ่ ใช้เป็ นที่
ศึกษาวิจยั ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุด จะเป็ นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถร
วาท อีกทั้งยังเป็ นสถานที่ชาวไต หรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่ องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้
หลังจากนั้น มีสถานปั ตมากรรมที่สวยงามและ รู ปปั้ นพระสิบแปดอรหัน ทีต่ ระการตาเป็ นสถาปั ตยกรรมที่
ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กบั ลาว มีสถานปั ตมากรรมที่สวยงามและรู ปปั้ นพระสิบแปดอรหันที่ตระการ
ตาเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กบั ลาว
นาทุกท่านเดินทางกลับที่พกั เพือ่ เตรี ยมตัวไปเที่ยวตลาดยามเย็นของเมืองเชียงรุ ้ง สัมผัสกับบรรยากาศดินแดน
จีนสมัยใหม่ พร้อมกับช็อปปิ้ งสินค้าราคาถูกของประเทศจีนรวมถึงเลือกซื้อหยกคุณภาพที่คดั เลือกพิเศษจาก
ประเทศพม่าโดยเฉพาะ
รับประทานอาหารค่าแบบไทยลื้อ (มื้อ7) พร้อมกับการแสดงทางวัฒนธรรมโชว์พารานาศรี ที่สวยงามหลังจาก
นั้นนาท่านกลับโรงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่สาม : หมู่บา้ นกาหลัน่ ป้า – เมืองหยวน – สวนอุทยานแห่งชาติสิบสองปั นนา - ถ้าหินงอกหินย้อย (B - L- D)
07.00 น.

12.00 น.

17.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (มื้อที่ 8) แล้วพาคณะไปหมู่บา้ นเมืองกาหลัน่ ป้า
(เมืองฮา) ชม หมู่บา้ นอนุรักษ์วฒั นธรรมไทลื้อ เยีย่ มชมหมู่บา้ นการการดารงชีวติ ของชาวไทลื้อ ซึ่งสามารถ
พูดจาสื่อสารกันเข้าใจได้ และนาท่านนมัสการพระพุทธรู ปเพือ่ เป็ นสิริมงคลที่ วัดมหาราชฐานสุทธาวาส
(วัดสวนม่อน) เมืองกาหลัน่ ป้า อุดมไปด้วยผักและผลไม้ เป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่ของพีน่ อ้ งไทยปันนา (ไทลื้อ)
พาชม ตลาดนัดของชนเผ่าน้อยชาวไทลื้อ และวัดไทยใหญ่ สถานที่ที่จะได้ซึมซับวัฒนธรรมต้นกาเนิดของชาว
ล้านนาที่แท้จริ งพร้อมสนทนากับผูส้ ืบสานจากบรรพบุรุษชาวไทยลื้อด้วยภาษาไทย
หลังรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่9) เดินทางสู่เมืองหยวน ดินแดนมหัศจรรย์ สวนอุทยานในสิบสองปั นนา
แห่งเขดป่ าร้อนชื้น นาท่านชม สวนอุทยานแห่งชาติสิบสองปั นนา แห่งเขตป่ าร้อนชื้น ( ดินแดนมหัศจรรย์ เมือง
หยวน ) เป็ นบริ ษทั ที่ก่อตั้งขึ้นโดยความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั สิบสองปั นนา พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กับ
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาธรรมชาติแห่งสิบสองปั นนา เมืองหยวน เป็ นแหล่งอนุบาลของสัตว์ป่าสายพันธุต์ ่าง ๆ มี
พี้นที่ทางธรรมชาติมากมายทีไ่ ด้รับการพัฒนา เช่น ถ้าหินงอกหินย้อย ลาธารสายเล็กที่อยูใ่ ต้พ้ นี ดิน หินขรุ ขระ
หินแหลม ถ้ าขนาดใหญ่และสภาพแวดล้อมแบบป่ าร้อนชื้นเหล่านี้ถูกรวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ เมือง
หยวน ปั จจุบนั ที่แห่งนี้ได้รับการอนุมตั ิให้เป็ นวนอุทยานเขตป่ าร้อนชื้นแห่งชาตินี่จึงเป็ นทีม่ าของคาว่าดินแดน
มหัศจรรย์ซ่ ึงจัดอันดับได้เป็ นที่ทอ่ งเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวโหวตให้วา่ เป็ นระดับ 5 ดาว และเป็ นที่ดึงดูดใจอย่าง
มาก จากนั้นนาชม “หมู่บา้ นไทลื้อเมืองหยวน” ที่อุดมไปด้วยผัก-ผลไม้เป็ นหมู่บา้ นไทยลื้อธรรมชาติที่เก่าแก่
ของพีน่ อ้ งไทยปั นนา (ไทลื้อ)
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10) จากนั้นเข้าสู่ที่พกั (เมืองหล้า)

วันที่สี่ : สิบสองปั นนา – หลวงน้ าทา – ห้วยทราย - เชียงของ (B - L- D)
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่11) เช็คสัมภาระการเดินทาง
ออกเดินทางกลับไป เมืองบ่อหาน แวะพักและทานอาหารเที่ยงพร้อมชมธรรมชาติที่เขียวขจี และงดงามตาม
ธรรมชาติ ก่อนเข้าเขตแดนประเทศลาว
ประทับเอกสารออกที่เมืองบ่อเตน แล้วเดินทางสู่ดินแดนของประเทศลาวสู่เมืองห้วยทราย
ถึงเมืองห้วยทราย ทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12) หลังจากนั้นประทับตราหนังสือ
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เดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเดินทางข้ามฟากฝั่งแม่นา้ โขง สู่ประเทศ ไทยทีอ่ าเภอเชียงของ
ประทับตราหนังสือ เดินทาง และเดินทางกลับ
13.30 น.
ออกเดินทางจากอาเภอเชียงของมุ่งสู่จงั หวัดน่าน
16.30 น.
นาท่านเที่ยววัดอนาลโย และกว๊านพะเยา
17.30 น.
รับประทานอาหารริมน้ ากว๊านพะเยา (มื้อที่ 13)
19.30 น.
ถึงจังหวัดน่าน สิ้นสุดโปรแกรม

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………

อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
ค่าบริ การนี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศจากน่านถึงสิบสองปั นนา
- ค่าวีซ่า เข้าประเทศจีน
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 13 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- รถขนกระเป๋ าข้ามด่าน
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุ 1,000,000 บาทเงื่อนไขตามวงเงินประกัน

ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สงั่ นอกเหนือจากรายการ
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เอกสารสาคัญประกอบการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า
เงื่อนไขการจองและการจ่ายเงิน
จ่ายมัดจา 50 % ส่วนที่เหลือ จ่ายวันเดินทางหรื อก่อนเดินทาง 1 วัน
- ยกเลิกทัวร์15 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่ามัดจา
- ยกเลิกทัวร์ 7 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
การจองจะสมบูรณ์เมื่อ
- ชาระเงินมัดจา โดยสาเนาเอกสารการโอนเงิน (Pay-In) แฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513
- กรณี เดินทางไปต่างประเทศ สาเนา Passport ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513 หรื อเล่มตัวจริ งมาที่ น.ส.จิรพรรณ รังษี
102 หมู่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปั ว จ.น่าน 55120
บัญชีโอนเงิน
ชื่ อบัญชี
น.ส จิรพรรณ รังษี
น.ส จิรพรรณ รังษี

ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์
กสิกรไทย

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สาขา
น่าน
ปั ว

เลขที่บัญชี
732-2-29271- 7
320-2-52446- 9

ข้อมูลเพิม่ เติม น.ส. จิรพรรณ รังษี 061-284-6836, 093-131-5971
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ภูคาทัวร์หวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าคงได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

