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เทีย่ วเมืองเพื่อนบ้ าน เยือนถิน่ กาเนิดชาวไทลือ้

เส้ นทางเริ่มต้ นจาก น่ าน – ปากแบ่ ง - อุดมไชย -หลวงนา้ ทา- เมืองหล้า - สิ บสองปันนา
(3 คืน 4 วัน : พักโรงแรมในสิ บสองปันนา 3 คืน)
วันแรก : จังหวัดน่าน – ปากแบ่ง – อุดมไชย (L-B-D)
06.00 น.
08.00 น.
08.30 น.

13.00 น.
15.00 น.

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จัดเก็บสัมภาระออกเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศมุ่งสู่ด่านชายแดนห้วยโก๋ น
อ.เฉลิมพระเกียรติบริ การอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
จัดทาเอกสารขออนุญาตผ่านแดนออกประเทศไทยและเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองน้ าเงิน สปป.ลาว
เดินทางประมาณ 40 กิโลเมตร รถตูป้ รับอากาศ ผ่านเมืองเงิน –ไปท่าเรื อปากห้วยแคนจากนั้นเดินทางลงเรื อ
ข้ามฟากต่อไปยังท่าเรื อปากแบ่ง เดินทางต่อไปยังแขวงอุดมไชย ระหว่างทางก็ผา่ นหมู่บา้ นของชาวลาวลุ่ม
ลาวเทิง และหมู่บา้ นของม้งลาว ที่ปลูกบ้านเรื อนตามเส้นทางที่คณะผ่านไป ดูวถิ ีชีวติ เป็ นธรรมชาติที่
เรี ยบง่ายของผูค้ นในแถบนี้
รับประทานอาหารกลางวันที่ แขวงอุดมไชย (มื้อที่ 2)
เดินทางต่อไปยังเมืองหล้า เขตปกครองตนเองของสิบสองปั นนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน เดินทางถึง
บ่อเต็น (ด่านลาว) เมืองหลวงน้ าทา
เวลาประเทศจีน (ตรงกับเวลาประเทศไทย-ลาว 13.00น.) เดินทางไปเมืองหล้า เป็ น 1 ใน 3 อาเภอ
ของเขตปกครองตนเอง จังหวัดสิบสองปั นนา ซึ่ง อยูห่ ่างจากชายแดนประมาณ 60 กิโลเมตร
ผ่านเส้นทางการอพยพของพีน่ อ้ งชาว “ไตลื้อ” เมื่อครั้งต้นกรุ งรัตนโกสินทร์ สู่ประเทศไทยที่จงั หวัดน่าน
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พะเยา เชียงคา และ เชียงม่วน ดังปรากฏหลักฐานที่เป็ นชื่อหมู่บา้ น เช่น บ้านแวน บ้านเชียงคา บ้านหย่วน
บ้านเมืองมาง บ้านเชียงบาน (ชื่อตามแม่น้ าบานในพื้นที่) บ้านยู ้ อ.ท่าวังผา เป็ นต้น
เดินทางถึงเมืองหล้า ประตูแห่งสิบสองปั นนา ทิศตะวันออกสัมผัสกับวิถีชีวติ ของพีน่ อ้ งชาวไทลื้อ เมืองหล้า
ซึ่งยังคงรู ป แบบเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อไว้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 3)
หลังอาหารเข้าที่พกั โรงแรม JIN XIl HOTEL หรื อ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : เมืองหล้า - กานหลันป้า - วัดราชฐานสุทธาวาส - สวนลิง – สิบสองปั นนา (B-L-D)
06.00 น.
07.30 น.
11.30 น.
13.00 น.

18.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4)
ออกเดินทางสู่กานหลันป้าหรื อเมืองฮัม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่าง
ทางจนถึงกานหลันป้า
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
หลังจากนั้นชมหมู่บา้ นอนุรักษ์วฒั นธรรมไทลื้อ ที่กานหลันป้า สัมผัสวัฒธรรมไทลื้อพร้อมร่ วมกิจกรรม
ต่างๆ ในหมู่บา้ นและนมัสการพระพุทธรู ปเพือ่ เป็ นศิริมงคลที่วดั มหาราชฐานสุทธาวาส (วัดไทยใหญ่) ชม
เจดียท์ อง
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อเพือ่ ชมการแสดงของชนชาวไตลื้อยังสิบสองปั นนาหรื อเชียงรุ ้ง ระหว่างทางแวะ
ชมสวนลิง โดยนัง่ กระเช้าข้ามแม่น้ าโขง นัง่ รถไฟฟ้าชมวิจยั ศูนย์ลิงที่ซ่ ึงรวบรวมลิงหลากหลายสายพันธุจ์ าก
ทัว่ โลกไว้ที่นี่และชมลิงเผือกทีม่ ีอยูต่ วั เดียวในโลก ชื่อ เจิน เจิน ซึ่งหาดูได้ยากในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็ น
พระราชวังเดิมของเชียงรุ ้ง ชื่อว่า “เวียงผาคราง” ยังมีหลักฐานที่หลงเหลืออยูค่ ือ พระธาตุจอมหมอก
พระธาตุจอมทอง และ บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนาท่านข้ามลาน้ าโขงโดย สะพานแขวนที่ยาวที่สุดของ
มณฑลยูนาน เบื้องล่างจะมองเห็นท่าเรื อเชียงรุ ้งซึ่งเป็ นจุดขนถ่ายสินค้าจากจีนถึงเชียงราย ถึงสิบสองปั นนา
หรื อเชียงรุ ้งมณฑลยูนาน เมืองเอกเขตปกครองตนเองสิบสองปั นนา ซึ่งมีอายุกว่า 800 ปี ซึ่งมีชาวไตลื้ออาศัย
อยูเ่ ป็ นส่วนใหญ่ ชมทัศนียภาพแห่งเมืองรุ ้งอรุ ณ ซึ่งตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ าล้านช้างไหลผ่านซึ่ง
เป็ นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงให้เกิดอุดมสมบูรณ์ นามาซึ่งแหล่งกาเนิดแห่งอารยะธรรมริ มฝั่งน้ า
รับประทานอาหารค่าแบบพืน้ เมืองไตลื้อ (มื้อที่6) พร้อมชมการแสดงชาวไตลื้อ หลังจากรับประทานอาหาร
เสร็จเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเข้าที่พกั โรงแรม G00D CHANCE HOTEL หรื อเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่สาม : ตลาดเช้า – สวนม่านทิง – วัดป่ าเจ – สวนนกยูง – สวนป่ าดงดิบ – สิบสองปั นนา (B-L-D)
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
19.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7)
ชมสวนแห่งประวัติศาสตร์สวนม่านทิง ซึ่งอดีตเคยเป็ นพระราชอุทยานของกษัตริ ยไ์ ตลื้อ (สวนขวัญ) และ
เป็ นสวน ที่สมเด็จพระพีน่ าง ทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ไว้เพือ่ เชื่อมความสัมพันธไมตรี ของสองแผ่นดิน
ชมอนุสาวรี ยโ์ จเอินไหล ชมสวนนกยูง เจดียแ์ ปดเหลี่ยม และเจดียข์ าว ชมวัดป่ าเจ ซึ่งเป็ นวิทยาลัย
พุทธศาสนาสิบสองปั นนา สาขามณฑลยูนาน จากนั้นไปชมสวนป่ าดงดิบ นาท่านนัง่ รถกอล์ฟ ชมการแสดง
ของสัตว์แสนรู ้ เช่น เสือ ม้า สิงโต ลิง สุนขั ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชนเผ่า ชมพิธีสาธิตการแต่งงาน
ของชนเผ่าไอนีหรื ออีกอ้ (ห้ามเข้าไปยุง่ เกี่ยวกับพิธีการเด็ดขาด มิฉะนั้นท่านจะต้องเสียเงิน 100 หยวนหรื อ
500 บาท)
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองหล้า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ และรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9)
นาชมการแสดงจินตลีลาชุด ม็องบาลานาซี (เมืองพาราณสี) อันงดงามตระการตาจนถูกเปรี ยบเปรยว่า
หากใครไม่ได้รับชมประหนึ่งดัง่ ไม่ได้มาสิบสองปั นนา พักโรงแรม GOOD CHANCE HOTEL หรื อ
เทียบเท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ : สิบสองปั นนา – นาเตย – อุดมไชย – ปากแบ่ง- จังหวัดน่าน (B-L)
06.30 น.
07.30 น.
10.30 น.
12.00 น.

16.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10)
อาลาเมืองเชียงรุ ้ง เดินทางสู่อุดมไชย ตามเส้นทางเดิม
เดินทางถึงชายแดนจีน - ลาว (บ่อหาน-บ่อเต็น) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรทั้งสองฝั่งแล้ว
เดินทางสู่ แขวงอุดมไชย
รับประทานอาหารที่นาเตย (มื้อที่11) จากนั้นเดินทางต่อไปยังอุดมไชย ผ่านแขวงอุดมไชย รถวิง่ ต่อไปที่
ท่าเรื อปากแบ่ง นัง่ เรื อข้ามฟากถึงปากห้วยแคนรถตูร้ ับจากท่าเรื อเดินทางต่อไปยังเมืองเงิน (เขตปกครอง
พิเศษเชียงฮ่อน –หงสา) เดินทางกลับสู่ประเทศไทยที่ด่านห้วยโก๋ นผ่านการตรวจ เอกสารผ่านแดนเรี ยบร้อย
กลับสู่ จังหวัดน่าน
ถึงจังหวัดน่านโดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
ค่าบริ การนี้รวม
- ค่าเอกสารผ่านแดนไทย - ลาว - จีน
- รถตูป้ รับอากาศของไทยรับ-ส่ง จากน่านถึงชายแดนจีน
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าที่พกั 3 คืน (ห้องแอร์หอ้ งละ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิม่ 2,000 บาท)
- ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวลาว - จีน
- ค่ารถนาเที่ยวที่ลาว - จีน
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1,000 บาท
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าทิปยกกระเป๋ า
- ค่าอาหารนอกรายการที่บริ ษทั จัดให้
- เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทกุ ชนิด
- เครื่ องดื่มในห้องพัก
เอกสารสาคัญประกอบการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า
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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 รังสี
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
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

