CK13 เสนทาง R3A สายอารยธรรมสามประเทศ ไทย ลาว จีน

หนา 1 จาก 8

โปรแกรมพิเศษ ไทย ลาว จีน
เที่ยว เสนทาง R3A สายอารยธรรมสามประเทศ
นครสวรรค พิษณุโลก พะเยา เชียงของ ริมน้ําโขง เชียงของ หวยทราย
บอเต็น วัดหลวงเมืองลือ
้ สิบสองปนนา ตลาดเชาไทลื้อ
สวนมานทิง เมืองใหม 9 จอม 12 เชียง พิพิธภัณฑชนเผา
โชว 12 ปนนา BeautifulSoust (พารานาสี)
เดินทางกลางวัน เมืองหลา สิบสองปนนา เจดียแปดเหลีย
่ ม

โดยรถโคชปรับอากาศ 6 วัน 5 คืน
อาหารดี และ ที่พักดี ตามสไตลสิบสองปนนา
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หนา 2 จาก 8

โชคทวีทัวร....ขอเสนอโปรแกรมที่นา สนใจเยี่ยมเยือนประเทศเพื่อนบาน สปป.ลาว สัมผัสวิถีชีวิตของเขต
ปกครองตนเองสิบสองปนนา หรือเปนที่รูจักกันในชื่อวา เชียงรุง, เชียงรุง สวนชาวจีนเรียกวา “จิ่งหง” เปนเขต
ปกครองตนเองของชาวไทลื้อ ประกอบดวยไปดวย 3 อําเภอ คืออําเภอเมืองฮัม หรือกานหลันปา อําเภอเมืองไห
และ อําเภอเชียงรุง ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของชาวไทลื้อ โดยผานเสนทางที่ชาวไทลื้ออพยพมาสูประเทศไทย และ
สัมผัสเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ เริ่มตนจาก นครคุนหมิง มณทลยูนาน ลงมาทางเมืองซือเหมา สิบสองปนนา
เมืองหลา บอหาน ผานเขา สปป.ลาว ที่แขวงหลวงน้ําทา เวียงภูคา หวยทราย แขวงบอแกว ซึ่งอยูตรงขามกับ
อําเภอเชียงของ ประเทศไทย เสนทางแหงการคาและการทองเที่ยว.........

กําหนดการเดินทาง ราคา 13,900.- วันที่
29 ธ.ค 59 – 3 ม.ค 60
วันแรก
05.00 น.
06.00 น.
07.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
20.00 น.

วันที่สอง
05.30 น.

กรุงเทพฯ – นครสวรรค – พิษณุโลก – อุตรดิตถิ์(วัดพระแทนสิลาอาสน) – เชียงราย( เชียงของ)
คณะพรอมกันที่หนา บริษัทโชคทวีทัวร จํากัด ใกลซอยจรัญสนิทวงศ 96/2 เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ
พรอมหองสุขภัณฑ พักผอนบนรถ เดินทางสู จ. นครสวรรค
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารปราสาททอง ประตูน้ําพระอินทร
นําคณะเดินทางตอ ผานเสนทางที่สวยงาม ชมความเปนอยูของพี่นอง ชาวเหนือตอนลาง เพลิดเพลินกับ
ธรรมชาติสองขางทาง เดินทางผาน จ.นครสวรรค เมืองปากน้ําโพ สู เมืองอุตรดิตถ
บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารครัวตา-ยาย
นําทานนมัสการ วัดพระแทนศิลาอาสน ซึ่งเชื่อกัน
วาสถานที่แหงนี้พระเจาหาพระองคเสด็จมา
ประทับ ณ ที่ แหงนี้ ซึ่งเปนวัดที่กอสรางอยาง
สวยงาม เชิญทานบันทึกภาพความประทับใจยาม
ไดมาเยือน แลวเดินทางสู อ. เชียงของ เมืองหนา
ดานแหงการคาและมิตรภาพไทย-ลาว-จีน
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร 12 ปนนา เชียงคํา
นําคณะเขาทีพ่ ัก โรงแรม ทิคการเดนท เชียงของ
พักผอน....
เชียงของ – หลวงน้ําทา – เมืองลา – ถนนคนเดิน – เชียงรุง
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก.....
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09.30 น.

12.00 น.

17.00 น.
19.00 น.
วันที่สาม
เชา

10.00 น.

12.00 น.
บาย

18.00 น.
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นําคณะไปที่ดา นตรวจคนเขาเมือง อ.เชียงของ ขามสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว (เชียงของ-หวยทราย) ของ สปป.ลาว จากนัน้ ขึน้ รถบัส
เดินทางมุงสู ดานบอเต็น เสนทางนี้ไดรับการลงทุนและกอสราง
สามประเทศไดแก ไทย-ลาว-จีน ระหวางทางเชิญชมวิวทิวทัศนสอง
ขางทางที่สวยงาม ปาไมที่อุดมสมบูรณ
บริการ อาหารกลางวัน ณ รานอาหารสบายดี หลวงน้ําทา หลัง
อาหารเดินทางไปที่ดานชายแดนลาว-จีน ทําพิธีการตรวจคนเขาเมืองจากดานบอเต็นของลาวไปยังดานบอหาน
ของจีนเขตเชียงรุง หรือสิบสองปนนา เสร็จแลวออกเดินทางผาน อ.เมืองลา และอําเภอตางๆ ถนนเสนทางนี้
เปนเสนทางทีส่ วยงามมาก ถนนแตเดิมนัน้ คตเคี้ยวไปมา ใชเวลามาก แตปจจุบันนี้ ไดทําถนนใหเปนทางดวน
เจาะภูเขาเปนอุโมงค ใชเวลาประมาณ3ชั่วโมงถึงเชียงรุง จากดานบอหานไปจนถึงเชียงรุงมีอุโมงคมากถึง ยี่สิบ
กวาอุโมงค บางอุโมงคมีระยะทางเกือบ 4 กิโลเมตร ทิวทัศนสองขางทางสวนใหญจะเปนปาที่ยังคงธรรมชาติ
อยูมากและตนยางที่ปลูกกันมากสลับกับการเพาะปลูกพืชผักผลไม
ถึงเมืองเชียงรุง นําทานเทีย่ วชมถนนคนเดิน แหลงทองเที่ยวของเมืองเชียงรุง บันทึกภาพความประทับใจยาม
ไดมาเยือน ชอปปงสินคาพื้นเมือง
บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร
จากนั้นเขาที่พัก Wu Yue Hotel 3 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน (หองละ 2 ทาน)
สวนปาดงดิบ – วัดหลวงเมืองลื้อ – เมืองใหม 9 จอม12เชียง – โชวพารานาสี
บริการอาหารเชาที่ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางไปที่ สวนปาเขตรอน ทีม่ ีฝูงนกยูงที่ไดยินเสียง
นกหวีดก็พากันบินมากินอาหาร พอเสร็จแลวก็พากันบินกลับรัง ชมการแสดงของสัตวแสนรูเชน หมี เสือ
สิงโต ลิง ฯลฯ ชมการแดงของชนเผาตางๆ เชนเผา อาขา ไทลื้อ ชื่นชมกับธรรมชาติภายในสวนที่ยังคงอนุรักษ
ธรรมชาติไดดีเยี่ยม
นําคณะเที่ยวชม วัดหลวงเมืองลื้อ ที่ตั้งอยูเชิงดอยนอกเมืองออกไป อยูใ นโซนที่เรียกวา สิบสองปนนาเมือง
ใหม เปนวัดทีม่ ีการสรางโดยศิลปะแบบไทย ผสมผสานเขากันกับของไทลื้อสิบสองปนนา อยูเชิงเขาสายงาม
มาก มีรูปปนยักษวดั แจง ยักษวัดโพธิ์อยูหนาวัดดวย ภายในวิหารมีภาพวาดคลายของ อ. เฉลิมชัย โฆษิต
พิพัฒน
บริการอาหารกลางวันพื้นเมืองไทลื้อ ที่ภัตตาคาร...
บันทึกภาพความสวยงามของ ยาน 9 จอม 12 เชียง แหลงทองเที่ยวแหงใหมของเชียงรุงใหทานไดสัมผัสพี่นอง
ชาวสิบสองปนนาอยางใกลชิด พรอมเลือกซื้อของที่ระลึก “อัญมณีแหงสามเหลี่ยมทองคํา” ที่สรางผสมผสาน
ระหวางวัฒนธรรมดั้งเดิมไทลื้อและประเทศไทย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้นพาไปชมการแสดงแฟนตาซี หรือโชววัฒนธรรมที่อลังการมากดวย
ระบบ แสง สี เสียง ที่มีชื่อวา พารานาสี ใชเวลาประมาณ 1.40 ชั่วโมง
ไดเวลากลับโรงแรม Wu Yue Hotel 3 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน (หองละ 2 ทาน)
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วันที่สี่
เชา

กลางวัน
บาย

16.00 น.
19.00 น.
วันที่หา
เชา

กลางวัน
16.00 น.
19.00 น.
วันที่หก
07.00 น.
08.00 น.

หนา 4 จาก 8

สวนมานทิ่ง – เจดียหนอไม – วัดปาเจ – หมูบานไทลื้อมานหอปอง – พิพิธภัณฑฯ
บริการอาหารที่หองอาหารของโรงแรม จากนั้นเทีย่ ว ชมสวนขวัญ
หรือ สวนมานทิ่ง เปนสวนสาธารณะขนาดใหญในอดีตเคยเปน
สวนของเจาเมืองเชียงรุง ภายในมีอนุสาวรียโ จวเอินไหลและ
สมเด็จพระพีน่ างฯ เคยเสด็จมาที่สวนนีแ้ ละทรงปลูกตนโพธิ์ไวดว ย
ทายสุดของสวนเปนวัดปาเจเปนวัดหลวงของเมืองเชียงรุง มีเจดีย
ขาวและเจดียแปดเหลี่ยม ปจจุบันวัดเปนโรงเรียนสอนพระปริยัติ
ธรรม ชม เจดียแปดเหลี่ยม ที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1701 เปน สถาปตยกรรมที่ผสมผสานเขากันระหวางไทย
ใหญกับเรา เปนเครื่องพิสูจนวา วัฒนธรรมของเผาไทยใหญและชาวไทยใกลชิดกันมาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนัน้ นําทานชม วัดปาเจ วิทยาลัยพุทธ ของสิบสองปนนา สาขามณฑลยูนาน ซึ่งหลวงพอวัดปากน้ําได
ไปสรางไว พรอมชมศิลปวัฒนธรรมของชาวเมืองสิบสองปนนาที่สวนงาม ควรคาแกการเที่ยวชม บันทึกภาพ
ความประทับใจ ยากทีจ่ ะลืมเลือน
นําทานเทีย่ วชม พิพิธภัณฑชนเผา ภายในอากาศที่จัดแสดงและรวบรวมสิ่งของเกาแก แสดงถึงศิลปะ
วัฒนธรรมของชนเผาตางๆ ในสิบสองปนนา แหลงเรียนรูประวัติศาสตรของเมือง
บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร
นําทานเขาที่พัก Wu Yue Hotel 3 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน (หองละ 2 ทาน)
ตลาดเชา – เชียงรุง – หลวงน้ําทา – เชียงของ – พะเยา
บริการอาหารที่หองอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเชาเรียบรอยแลวนํากระเปาขึน้ รถ นําทาน
เดินทางไป ตลาดเชาของชุมชนคนไทลื้อและคนจีน ที่ตลาดเมืองกาดทราย ออกเดินทางสูดานบอหาน ทําพิธี
ตรวจคนเขาเมืองสูประเทศลาวที่ดานบอเต็น ผานเสนทางที่สวยงาม
ของฝนปาและการกอสรางบานเรือนของชาวไทลื้อ
รับประทานอาหารที่ รานอาหาร สะบายดีหลวงน้ําทา จากนั้นเดินทางกลับสู เมืองหวยทราย
โดยประมาณ คณะเดินทางมาถึงหวยทราย นําทานเดินทางขามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว กลับถึงเชียงของ
ประเทศไทย โดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ แลวนําทานเดินทางสู เมืองพะเยา
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร แลวนําทานเดินทางเขาที่พัก
โรงแรม เกรสเวย เมืองพะเยา
พะเยา – แพร – พิษณุโลก – นครสวรรค – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก.....
นําทานสักการะ พระเจาตนหลวง ซึ่งเปนพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนใหญที่สุดในภาคเหนือ ที่วัดศรีโคมคํา ซึ่ง
เปนพระพุทธรูป คูบาน คูเมือง ใหทุกทานกราบเพื่อขอพร แลวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ผานเสนทางที่สวยงามของ
ฝนปา และทิวเขา พักผอนบนรถระหวางการเดินทาง เดินทางสู จ. แพร
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12.00 น.
บาย

19.00 น.
23.00 น.

นําคณะนมัสการ พระธาตุชอ แฮ สรางในสมัยพระยาลิไท เปน
เจดียทรงแปดเหลี่ยมยอไมสบิ สอง ปูชนียสถานคูเมืองแพร เปน
พระธาตุประจําปเกิด ปชาล
บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบานฝาย แพร
เดินทางตอ ผานเสนทางที่สลับฝนปา และหมูบาน ชมทิวทัศนที่
สวยงาม สนุกสนานกับทีมงาน โชคทวีทัวร คาราโอเกะ เพื่อความ
เพลิดเพลินในการเดินทางสู จ. นครสวรรค
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารหงษฟา...เดินทางกลับกรุงเทพฯ
กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภ์ าพและความประทับใจทุกทาน
........
รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม
โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครัง้ นัน้ ๆ
โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจ จุบัน

อัตราคาบริการ
- ผูใหญทานละ
13,900
- เด็กอายุตา่ํ กวา 12 ป ลดจากราคาผูใหญ 1,000
- เด็กอายุตา่ํ กวา 12 ป ลดจากราคาผูใหญ 2,000
- พักเดี่ยวจายเพิ่มทานละ
4,000

บาท
บาท (พักกับผูใหญมีเตียงเสริม)
บาท (พักกับผูใหญไมมีเตียงเสริม)
บาท

อัตรานี้รวม
- รถโคชปรับอากาศ ไทย ,ลาว ,จีน
- คาบริการ ที่พักโรงแรม 5 คืน (ไทย 2 คืน, 12 ปนนา 3 คืน)
- คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
- คาธรรมเนียมการเขาชมสถานที่ตางๆ
- คาธรรมเนียมผานแดน ไทย ลาว จีน
(นอกเหนือเวลาทําการ)
- คาชมโชวสิบสองปนนา
- คาวีซาจีน
- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท/ทาน (ตามเงื่อนไขบริษัทประกันฯ)

หนา 5 จาก 8
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อัตรานี้ไมรวม
- คาหนังสือเดินทาง
- คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาโทรศัพท ซักรีด ฯ
- คาทิปหัวหนาทัวร ไทย และคนขับรถ ไทย (ขึน้ อยูกับความพึงพอใจในการบริการ)
- คาทิปไกด ลาว (ขึ้นอยูกับความพึงพอใจในการบริการ)
- ไกดจีน และ คนขับรถ (ประมาณ 100 หยวน ตอคน)
เอกสารที่ใชในการยื่นทําวีซาเขาประเทศจีน
1. พาสปอรตที่มีอายุการใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)
2. รูปถาย 1 นิ้วครึ่ง – 2 นิ้ว ทานละ 2 รูป (รูปสีอยางเดียว รูปถายไมเกิน 6 เดือน)
3. ระยะเวลาในการทําวีซา 4 วันทําการ
หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน และไม รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่
สิ่งของสูญหาย และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
- รายการเดินทางนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในครั้งนั้น ในกรณีสมาชิกนอยกวา 32 ทาน/ครั้ง
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือไมต่ํากวา 6 เดือนกอนเดินทาง)

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงือ
่ นไข ที่บริษท
ั ฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
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กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง
(ขอมูลนี้จะนําไปกรอกในแบบฟอรมวีซาจีนตัวจริง)

1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือ
เดินทาง)__________________________________________________________________________
2. เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสือเดินทางเลขที่__________________ วันที่ออก___________________วัน
หมดอายุ______________________________________________
3. สถานภาพ □ โสด □ แตงงานจดทะเบียน □ แตงงานไมจดทะเบียน □ หมาย □ หยาราง
4. สัญชาติ________________________________________________________________
5. วัน/เดือน/ปเกิด__________________________________________________________
6. หมายเลขบัตรประชาชน __________________________________________________
7. ที่อยูปจจุบนั ___________________________________________________________
8. เบอรโทรบาน_________________เบอรมือถือ_________________E MAIL __________________________ชื่อที่ทํางาน หรือ
สถานศึกษา ________________________________________________________________
9. ที่อยูที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา________________________________________________
10. เบอรโทรศัพทที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา_________________________________________
11. สมาชิกในครอบครัว
11.1 ชื่อ___________________________สัญชาติ___________อาชีพ_______________ความสัมพันธ___________________
11.2 ชื่อ___________________________สัญชาติ___________อาชีพ_______________ความสัมพันธ___________________
11.3 ชื่อ___________________________สัญชาติ___________อาชีพ_______________ความสัมพันธ___________________
12. บุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉกุ เฉิน______________________________เบอรติดตอ________________
13. ในระยะเวลา 1 ป คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบาง ถาไปใหระบุชื่อประเทศ และระบุวันทีเ่ ดินทางเขา /ออกดวย
13.1 ประเทศ_____________________ วันที่เดินทางเขา/ออก _________________ จุดประสงค_____________________
13.2 ประเทศ_____________________ วันที่เดินทางเขา/ออก _________________ จุดประสงค_____________________
13.3 ประเทศ_____________________ วันที่เดินทางเขา/ออก _________________ จุดประสงค_____________________
13.4 ประเทศ_____________________ วันที่เดินทางเขา/ออก _________________ จุดประสงค_____________________
13.5 ประเทศ______________________วันที่เดินทางเขา/ออก _________________จุดประสงค_____________________
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รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดขน
ึ้ อยูก
 ับสภาวะดินฟา อากาศ สายการบินลาชาและถนนหนทางโดยไม
ตองแจงลวงหนาแตทั้งนี้ทั้งนั้น ขึน
้ อยูกับ ผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

