
 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 27527 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

คุนหมิง ตา้หล่ี ล่ีเจียง แชงกรล่ีา

9 วัน 8 คืน เดินทาง เม.ย. – มิ.ย. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการเดินทาง 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง พกัโรงแรม 

1 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัเชียงทอง – พระราชวงัหลวงพระบาง  

สกัการะพระบาง – พระธาตพุูสี - ถนนคนเดิน 

Villa Saensouk 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 หลวงพระบาง – นัง่รถไฟความเร็วสูง – บ่อเต็น – บ่อหาน - เชียงรุ่ง Longway Hotel  
หรอืเทยีบเทา่ 

3 เชียงรุ่ง - คุนหมิง โดยรถไฟขบวน C302 07.00 – 10.33  

คุนหมิง – เขาซีซาน – ประตมูงักร - ทะเลสาบเตียนฉือ - ล่ีเจียง  

Paradise Hotel  
หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 ล่ีเจียง – โชวจ์างอ้ีโหมว ยิ่งใหญ่ตระการตา - ภูเขาหิมะมงักรหยก  

สระน ้ามงักรด า - เมืองโบราณลี่เจียง  

Paradise Hotel  
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ล่ีเจียง - แชงกรีล่า – โคง้แรกแม่น ้าแยงซีเกียง  

หุบเหวเสือกระโจน - วดัลามะซงจา้นหลิง - เมืองโบราณจงเต้ียน 

Hilton Garden Inn  
หรอืเทยีบเทา่ 

6  อุทยานแห่งชาติผู่ตา๋โช่ - ทะเลสาบซูตหูู  

ตา้หล่ี - เจดียส์ามองค ์- เมืองเก่าตา้หล่ี 

Green Tree Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 ตา้หล่ี – คุนหมิง   โดยรถไฟขบวน G 2846 07.15 – 09.33 

คุนหมิง – เชียงรุ่ง โดยรถไฟขบวน C 280  12.18 – 15.38  

วดัป่าเจ – เมืองใหม่เกา้ จอมสิบสองเชียง  

Longway Hotel  
หรอืเทยีบเทา่  

 

8 เชียงรุ่ง – หลวงพระบาง โดยรถไฟ C389   07.45 – 09.00  

บ่อหาน – บ่อเต็น - หลวงพระบาง 

Villa Saensouk 
หรอืเทยีบเทา่ 

9 หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ  

ก าหนดการเดินทาง 

วนัเดินทาง ราคา พกัเดี่ยว 

24 เม.ย. – 02 พ.ค. 66 42,900. - 8,900. - 

01 – 09 พ.ค. 66 39,900. - 8,900. - 

15 – 23 พ.ค. 66 39,900. - 8,900. - 

24 พ.ค. – 06 มิ.ย. 66 39,900. - 8,900. - 

19 – 27 มิ.ย. 66 39,900. - 8,900. - 

 

 

เดินทางโดยสายการบินแอรเ์อเชีย 

FD1030 DMK (ดอนเมอืง) – LPQ (หลวงพระบาง) 12.40 – 14.05 

FD1031 LPQ (หลวงพระบาง) – DMK (ดอนเมอืง) 14.35 – 16.00 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930 คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศดอนเมือง ขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร ์9-10 โดยสายการบินแอรเ์อเชีย 

 พรอ้มเจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหทุ้กท่าน 

1240 น าท่านออกเดินทางสู่หลวงพระบาง โดยสารการบินลาว เท่ียวบินท่ี FD1030 

1405 เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ เดินทางเขา้สู่ตวัเมือง  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย น าท่านชมเมืองมรดกโลก เริ่มตน้จาก วดัเชียงทอง คู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางมาแต่โบราณ สรา้งโดยพระเจา้

ไชยเชษฐาธิราช เมื่อพ.ศ. 2103 ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจนัทน์ และยงัไดร้บัการอุปถัมภจ์ากเจา้มหา

ชีวิตศรีสวา่งวงศ ์และเจา้ชีวิตศรีสวา่งวฒันา กษัตริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว บริเวณท่ีตั้งของวดัอยู่ติดริมน ้า

โขงทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมืองหลวงพระบาง น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวงพระบาง สรา้งขึ้ นใน

ปีพ.ศ. 2477 โดยเจา้อาณานิคมฝรัง่เศส ถวายเป็นท่ีประทบัของเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์ออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวฝรัง่เศส สรา้งฐานซอ้นกนัหลายชั้น หลงัคามุงกระเบื้ อง นับเป็นการผสม ผสานความงดงามของตวัอาคาร

แบบฝรัง่เศสและศิลปะแบบลา้นชา้งไดอ้ย่างลงตวั ต่อมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 

พระราชวงัแห่งน้ีไดถู้กเปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ ์โดยมีขา้วของเครื่องใชข้องเจา้มหาชีวิตลาวจดัแสดงไวใ้หช้ม พรอ้ม

สกักการะพระบาง พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองอนัเป็นท่ีมาของชื่อเมืองหลวงพระบาง จากน้ันน าท่านเดินเทา้ข้ึนสู่ 

พระธาตุพูสี ผ่านดงดอกจ าปาลาวกล่ินหอมใหค้ลายเหน่ือย ถึงยอดดอย น าสกัการะพระธาตุพสูี ท่ีเป็นทั้งหลกั

เมืองของหลวงพระบาง พระธาตุแห่งน้ีสรา้งขึ้ นบนภูเขาของฤๅษี (ชื่อเดิม) มีอายุราว 227 ปี อีกทั้งบริเวณท่ีตั้ง

ของพระธาตุยงัเป็นจุดชมวิวตวัเมืองและแม่น ้าโขงท่ีสวยงาม สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่า พระราชวงัหลวง 

อาคารบา้นเรือน แม่น ้าโขงและแม่น ้าคานท่ีไหลผ่านโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บา้นผาเมืองพคูู่

อารยธรรมลา้นชา้ง พรอ้มชมอาทิตยย์ามอสัดงท่ีสวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านชอ้บป้ิงสินคา้พื้ นเมืองยา่น ถนนคนเดิน ตลาดยามค า่คืนท่ีชาวบา้นน าสินคา้มาวางขายเรียงรายตาม 

ถนนใหเ้ลือกซื้ อเลือกชม  อาทิ เสื้ อผา้ กระเป๋าปัก ผา้ปัก ผา้ซิ่น ผา้ปูเตียง ไมแ้กะสลกั เครื่องเงิน ฯลฯ 

น าท่านเขา้สู่ Villa Saensouk หรือเทียบเท่า 
  

วนัแรก  กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง  



 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟหลวงพระบาง 

0931 น าท่านเดินทางสู่บ่อเต็น  ดว้ยรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ขบวน C82   

     ทางรถไฟสายเวียงจนัทน์-บ่อเต็น เป็นทางรถไฟขนาดรางมาตรฐาน มีระยะทาง 414 กิโลเมตร 

    1102 ถึงสถานีรถไฟเมืองบ่อเต็น สถานีสุดทา้ยทางตอนเหนือของลาว จุดเชื่อมต่อเขา้สู่มณฑลยูนาน ประเทศจีน 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร 

    บ่าย น าท่านผ่านพิธีการตวจจคนเขา้เมืองลาว-จีน ณ ด่านบ่อเต็น (ลาว) -ด่านบ่อหาน (จีน)  

 จากน้ันน าคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองบ่อหาน เพื่อท าการเช็คอิน 

   น าท่านเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) ดว้ยรถไฟความเร็วสูง ขบวน C386  

 *** เน่ืองจากการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองลาวและจีนตอ้งใชเ้วลาพอสมควร จึงตอ้งจองขบวนรถเท่ียวเย็น*** 

 เดินทางถึงเมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) มณฑลยูนาน ประเทศจีน 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านเขา้สู่ Longway Hotel หรือเทียบเท่า 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  

 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เชียงรุ่ง พรอ้มท าการเช็คอิน และตรวจเอกสาร 

0700 น าท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง ดว้ยรถไฟความเร็วสูง ขบวน C302 

1033 เดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนาน เป็นเมืองท่องเท่ียวส าคญัทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ

จีน คุนหมิงไดส้มญานามวา่ “เมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” เน่ืองจากมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย นัง่กระเชา้ ขึ้ นสู่ เขาซีซาน  อนัเป็นท่ีตั้งของวดัในลทัธิเต๋า สรา้งในช่วง ค.ศ.1718-1843 มีประวติัความ

เป็นมานับ 1,000 ปี คนจีนเชื่อกนัวา่เมื่อมาถึงคุนหมิงแลว้จะตอ้งมาท่ีเขาซีซานแห่งน้ี น าท่านลอดประตมูงักร 

วนัสอง  หลวงพระบาง – สิบสองปันนา  

วนัสาม  สิบสองปันนา - คุนหมิง - เขาซีซาน – ประตมูงักร - ทะเลสาบเตียนฉือ -  ล่ีเจียง  



เชื่อกนัวา่ เมื่อลอดแลว้สิ่งท่ีไม่ดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มข้ึนรอ้ยเท่าพนัเท่า พรอ้มชมวิวทิวทศัน์

ทะเลสาบเตียนฉือ ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของมณฑลยูนาน อยูสู่งกว่าระดบัน ้าทะเล 1,886.5 เมตร เดิม

ทะเลสาบแห่งน้ีกวา้งขวางถึงหา้รอ้ยล้ี แต่ตอนน้ีเหลือกวา้งแค่ประมาณสามรอ้ยกว่าตารางกิโลเมตร ทะเลสาบ

เตียนฉือน้ี ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยมากจนถูกขนานนามวา่ "ไข่มุกทอแสงแห่งท่ีราบสูง"  สมควรแก่เวลาน า

ท่านเดินทางสู่ เมืองล่ีเจียง เป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนาน ประเทศจีน ดว้ยความ

สวยงามของล่ีเจียงท่ีมีลกัษณะเป็นเมืองโบราณสวยงามและมีประวติัศาสตรย์าวนานกวา่ 800 ปี จึงไดร้บัขึ้ น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านเขา้สู่ Paradise Hotel Shangri - La หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 

  

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่านชมการแสดง Impression Lijang โชวสุ์ดยิ่งใหญ่ โดยผูก้ ากบัชื่อกอ้งโลก จาง อวี้ โหมว เนรมิตภูเขาหิมะ
มงักรหยกเป็นฉากหลงั และ บริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใชนั้กแสดงกวา่ 600 ชีวิต แสง สี เสียง 

ตระการตา เล่าเรื่องราวความเป็นอยูข่องชนเผ่าต่างๆ 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร 

  น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมงักรหยก เป็นภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบัท็อป

ของประเทศจีน นัง่กระเชา้ข้ึนภูเขาหิมะมงักรหยก สู่จุดชมวิวที่สูงจากระดบัน ้าทะเล 4,506 ม.  ตลอดสองขา้ง

ทางท่ีขึ้ นยอดเขาแห่งน้ีท่านจะเห็นลกัษณะคลา้ยมงักรเล้ือยบนพื้ นสีขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยูน้ั่นเอง จากน้ันน า

ท่านชม สระมงักรด า หรือเฮยหลงถัน อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกนัวา่ สวนยูว้ฉวน ตั้งอยูใ่นตวัเมือง
ล่ีเจียง ห่างจากตวัเมืองเก่าล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก ยกใหเ้ป็นมรดกโลกอีก

ดว้ย โดยสระน ้ามงักรน้ีสรา้งข้ึนสมยัราชวงศช์ิง (เเมนจู) จุดเด่นของท่ีน่ีคือความใสของน ้าท่ีใสราวกบัมรกต  ท่ี
เเห่งน้ีมีความสวยงามในดา้นของศิลปวฒันธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวฒันธรรมของชาวฮัน่, ทิเบต

และน่าซีไวด้ว้ยกนัในสวนแห่งน้ีมี พิพิธภณัฑศิ์ลปะตงปาดา้นในของพิพิธภณัฑม์ีสิ่งที่แสดงถึงวฒันธรรมตงปา

มากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอกัษรตงปาซึ่งมีลกัษณะคลา้ยกบัอกัษร Hieroglyphics ของอียิปต ์เป็นตน้ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณลี่เจียง เป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนาน 

ประเทศจีน ดว้ยความสวยงามของล่ีเจียงท่ีมีลกัษณะเป็นเมืองโบราณสวยงามและมีประวติัศาสตรย์าวนานกวา่ 

800 ปี จึงไดร้บัขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี ค.ศ. 1977 ใหเ้ป็นมรดกโลก

ทางวฒันธรรม ล่ีเจียงเป็นเมืองท่ีไดร้บัฉายาว่า “เวนิสแห่งตะวนัออก” อนัเน่ืองมาจากมีล าธารและคูคลองไหล

ผ่านอาคารบา้นเรือนโบราณและมีสะพานเล็กๆ ขา้มฝั่งไปมามากวา่ 300 สะพาน ใหค้วามรูส้ึกเหมือนอยูเ่มืองเว

นิส ประเทศอิตาลีนัน่เอง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านเขา้สู่ Paradise Hotel Shangri - La หรือเทียบเท่า 

วนัสี ่ ล่ีเจียง – โชวจ์างอ้ีโหมว – ภูเขาหิมะมงักรหยก – สระน ้ามงักรด า - เมืองโบราณลี่เจียง 



 

 

 

 

 

   

 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่านเดินทางต่อสู่เมือง จงเต้ียน(แชงกรีล่า) ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนาน อยูห่่างจาก 

คุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร เป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณท์างธรรมชาติและสตัวป่์านานาชนิดๆ จากน้ันน าชม  

โคง้แรกของแม่น ้าแยงซีเกียง แม่น ้าแยงซีเกียงไหลผ่านท่ีราบสูงทิเบตสู่ทิศตะวนัออกเฉียงใตม้าถึงจงเต้ียนหกั

มุมไหลขึ้ นไปทางเหนือจนเป็นรูปตวั V บริเวณน้ีเป็นทางขา้มฟากโบราณทางยุทธศาสตรส์มยัสามกก๊ขงเบง้พิชิตยู

นานเมื่อ 1,800 ปีก่อน น าท่านผ่านชม ช่องแคบเสือกระโจน บริเวณท่ีราบสูงต่อจากทิเบตเม่ือแม่น ้าแยงซี

เกียงไหลผ่านมาถึงดา้นหลงัของเทือกเขาหิมะมงักรหยก และ เทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งทั้งสองสูงกว่า 5,000 เมตร 

กดัเซาะจนเกิดเป็นหุบเหวท่ีลึกที่สุดในโลกบางช่วงมีความลึกถึง 3,900 เมตร และแคบเพียง 30 เมตร  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่านเดินทางชม วัดลามะซงจา้นหลิง หรือ วดักุย้หวั เป็นวดันิกายลามะท่ีใหญ่ท่ีสุดของมณฑลยูนาน มีอายุ

เก่าแก่กวา่ 300 ปี ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีระดบัความสูง 3,300 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ห่างจากตวัเมืองแชงกรี

ล่า ไปทางเหนือประมาณ 5 กม. ถูกสรา้งขึ้ นในสมยัดะไลลามะองคท่ี์ 5 ช่วงศตวรรษท่ี18 ในสมยัจกัรพรรด์ิคงัซี 

แห่งราชวงศช์ิง โดยจ าลองแบบจากพระราชวงัโปตาลา ของกรุงลาซา ทิเบต ภายในประกอบดว้ย วิหารใหญ่ตรง

กลางลอ้มรอบดว้ยวิหารเล็ก 8 ทิศ เหมือนกบัดอกบวัแปดกลีบ เป็นสถานท่ีเก็บสมบติัมากมายรวมทั้งพระคมัภีร์

ทิเบตโบราณ พระพุทธรูปทองค า ต าเกียงทอง ฯลฯ ลว้นเป็นของมีค่าท่ีไม่สามารถหาของอื่นมาทอดแทนได ้ 

จากน้ันน าท่านชม เมืองโบราณจงเต้ียน หรือ แชงกรีล่า เป็นชุมชนเก่าของชาวทิเบต ชาวบา้นเรียกเกลทงั แต่
การท่องเท่ียวจีนอุปโลกใหแ้ชงกรีล่าเป็น “สวรรคแ์ห่งสุดทา้ยบนพื้ นพิภพ” ตามนวนิยายขายดีในปี 1993  

“The Lost Horizon” ยา่นเมืองเก่าอยูต่อนใตสุ้ดของตวัเมือง รายลอ้มดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นของท่ี

ระลึกและเกสตเ์ฮาส ์ควรค่ากบัการด่ืมด า่บรรยากาศกล่ินอายความดัง่เดิมของชาวทิเบต 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านเขา้สู่ Hilton Garden Inn หรือเทียบเท่า  
  

วนัหา้  ล่ีเจียง - แชงกรีล่า – โคง้แรกแม่น ้าแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน - วดัลามะ - เมืองโบราณ  



 

 

 

 

 

 

   

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 น าชม อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าโช่ ภายในอุทยานแห่งชาติผู่ต๋าโช ่ซึ่งตั้งอยู่ในอ าเภอแชงกรีลาน้ัน มีทั้งทะเลสาบ

กลางป่าดงท่ีน ้าใสดุจกระจก มีทั้งลานหญา้บนเขาสูงมีทุ่งปศุสตัวอ์นัอุดมสมบูรณด์ว้ยพืชหญา้ มีพื้ นท่ีชุ่มน ้าท่ี

ดอกไมป่้านานาชนิดเบ่งบาน และมีป่าดงดิบอนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัวป่์าและนกกา ทะเลสาบน ้าจืดป้ีถาห่าย

และซตููหไูดร้บัการขนานนามวา่เป็นไข่มุกเม็ดงามแห่งท่ีราบสูง 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองตา้หล่ี หน่ึงในเมืองท่ีสวยที่สุดของจีน ติดเทือกเขาชางซานที่สูง 4,000 เมตร อีกดา้น 

ติดทะเลสาบเอ๋อรไ์ห่ซึ่งใหญ่เป็นอนัดบัสองของจีน ตา้หล่ีเคนเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรน่านเจา้ ซึ่งเป็น

อาณาจกัรของชาวไป๋ราวศตวรรษทท่ี 8-9 ต่อมาไดเ้ป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรตา้หล่ีในปีพ.ศ.1480-1796 

 และยงัเป็นศูนยก์ลางการเคล่ือนไหวของกลุ่มกบฏชาวจีนมุสลิม(จีนฮ่อ) ระหวา่งปี พ.ศ.2399-2406 ตา้หล่ียงั

มีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด ซึ่งน าไปใชก้่อสรา้งและประดบัตกแต่งอาคาร 

ปัจจุบนัตา้หล่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของมณฑลยูนาน ซึ่งดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศ 

 ผ่านชม เจดียส์ามองค ์ตา้หล่ี เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่เปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องเมือง เจดียส์ามองคต์ั้งอยู่

ภายในวดั ฉงเซิ่งซื่อ ซึ่งในอดีตเป็นวดัหลวงของเจา้ผูป้กครองเมืองตา้หล่ี ถูกสรา้งข้ึนในศตวรรษที่ 12 เจดียส์าม

องคไ์ม่ไดร้บัความเสียหายในคราวท่ีเกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1925 ทั้งท่ีบา้นเรือนและสิ่งปลูกสรา้งในเมือง

ไดร้บัความเสียหายถึง 99% ชาวบา้นเชื่อวา่เป็นความศกัด์ิสิทธ์ิซึ่งภยัธรรมชาติไม่สามารถท าลายได ้

 จากน้ันชม เมืองโบราณตา้หล่ี หรือ ตา้หล่ีกู่เฉิง สรา้งขึ้ นเมื่อกวา่1,000 ปี เมืองแห่งน้ีมีบรรยากาศอนัเงียบ

สงบ รอบเมืองจะพบซากเมืองเก่า ก าแพงโบราณและหลกัฐานทางประวติัศาสตรส์ าคญั เช่น ศิลาหนันเจา ซึ่งมี

ความสูง 3 เมตร สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 766 และยงับนัทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรฐัไว ้ชมความดัง่

เดิมและวิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ิน และยงัมีรา้นคา้ รา้นของท่ีระลึกมากมาย ใหท้่านเลือกหาน ากลบัไปเป็นของฝาก 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านเขา้สู่ Green Tree Hotel หรือเทียบเท่า 

  

  

วนัหก  อุทยานผู่ตา๋โช่ - ทะเลสาบซูตูหู -  ตา้หล่ี - เจดียส์ามองค ์- เมืองโบราณตา้หล่ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟตา้หล่ี พรอ้มท าการเช็คสมัภาระ ตรวจเอกสาร 

0715 น าท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง ดว้ยรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ขบวน G2846 

0933 ถึงสถานีรถไฟคุนหมิง เพื่อท าการนัง่รถไฟตอ่ไปยงัเมืองเชียงรุ่ง 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร  

1218 น าท่านเดินทางสู่เมืองสิบสองปันนา ดว้ยรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ขบวน C280 

1538 ถึงสถานีรถไฟเมืองสิบสองปันนา จากน้ันน าท่านชม วดัป่าเจ (วดัป่าเชตม์หาราชฐาน) เป็นวดัพุทธหินยาน 

(เถรวาท) ตั้งอยูท่างใตข้องสวนม่านทิง บนเน้ือท่ี 3,000 ตารางเมตร  ในอดีตวดัแห่งน้ีเป็นวดัท่ีเจา้ผูป้กครอง

สิบสองปันนา ใชเ้ป็นประกอบพิธีศาสนกิจ ภายในวดัมีวิหารอุโบสถ และกุฏิพระสงค ์รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นท่ีตั้ง

ของวิทยาลยัพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองใหม่ เกา้จอมสิบสองเชียง  

เป็นอญัมณีแห่งสามเหล่ียมทองค าใหญ่ แหล่งรวม 1 แม่น ้า 2 ประตู 9 เจดีย ์(จอม) และ 12 หมู่บา้น(เจียง) 

ผสมผสานวฒันธรรมดั้งเดิมของไทล้ือกบัวิถีสมยัใหม่ เป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติ 

เมืองแห่งชีวิตของชาวไทล้ือ ณ ริมฝั่งหลนัซางเจียงหรือแม่น ้าโขง บริเวณใจกลางท่ีดินผืนงาม บนเน้ือท่ี 1,200 

หมู่ หรือประมาณ 600 ไร่ ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกของเมืองจิ่งหง หรือ เชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครอง

ตนเองสิบสองปันนา กลายเป็นเมืองใหม่ ในโครงการ 9 จอม 12 เจียง ท่ีดินมูลค่า 200,000 ลา้นหยวน 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านเขา้สู่ Longway Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

0745 น าท่านเดินทางสู่บ่อหาน ดว้ยรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ขบวน C389 

0900 ถึงด่านบ่อหาน (จีน) พรอ้มผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จีน-ลาว แลว้เขา้สู่เมืองบ่อเต็น (ลาว) 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร 

1215 น าท่านเดินทางสู่หลวงพระบาง ดว้ยรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ขบวน C81   

    1345  เดินทางถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง  

 อิสระใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั หรือ ใหท้่านไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงภายในเมืองหลวงพระบาง 

ค า่ อิสระอาหารค า่ 

น าท่านเขา้สู่ Villa Saensouk หรือเทียบเท่า 

วนัเจ็ด  ตา้หล่ี - คุนหมิง – สิบสองปันนา - วดัป่าเจ – เมืองใหม่เกา้จอมสิบสองเชียง  

วนัแปด สิบสองปันนา – บ่อหาน - บ่อเต็น - หลวงพระบาง 



  

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 หลงัอาหาร ใหท้่านอิสระเช็คสมัภาระและพาสปอรต์ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง  

1435 เดินทางสู่ กรุงเทพ ดว้ยสายการบินลาว เท่ียวบินท่ี FD1031 

1600 ถึงท่าอากาศดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพรอ้มกบัความประทบัใจ  

 

***เอกสารที่ใชใ้นการท าวีซ่าเดินทางเขา้ประเทศจีน *** 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) ตอ้งมีอายุไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้ว่าง 2 หนา้ 

2.รูปถ่ายสี พ้ืนหลงัขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ขนาด 33 X 48 มม. จ  านวน 3 ใบ 

  (หา้มใส่เสื้ อสีขาว ใส่เสื้ อสุภาพไม่โป๊เปลือย หา้มใส่แว่น หรือคอนแทคเลนสท์ุกประเภท และเครื่องประดบั 

   ตอ้งเห็นใบหูชดัเจน ไม่อนุญาติใหใ้ส่เครื่องแบบถ่ายรูป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินสายการบินลาว เสน้ทาง กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง, หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ 

2. ค่าตัว๋รถไฟความเร็วสูงใน สปป.ลาว – จีน ตามรายการ 

3. ค่ารถน าเท่ียวในฝั่งลาว - จีน ตลอดการเดินทาง 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินกลุ่ม 

8. ค่าหวัหน้าทวัรไ์ทย-มคัคุเทศกล์าว-จีนท่ีเชี่ยวชาญการน าทาง  

  

วนัเกา้ หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ 



 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 

    ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายระหวา่งการ

เดินทาง 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

4. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน จ านวน 2,800 บาท/ ท่าน ต่อท่านตลอดทริป 

    (ไม่รวมทิปหวัหน้าทวัร)์ ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจ 

5. ค่าขา้วเหนียวเพื่อใส่บาตรขา้วเหนียว ท่านละ 100 บาท ช าระกบัไกดล์าว) 

6. ค่าประกนัสุขภาพและค่าตรวจRT-PCR 

7.ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจีน 1,500 บาท หน้าด่านเขา้ประเทศจีน 

 

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ที่ที่ สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งสิ้ น 2,800 บาท ตอ่ท่าน** 

 

เงื่อนไขการจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงิน

มดัจ  าแลว้เท่านั้น  

2.ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และใบรบัรองการฉีดวคัซีนอยา่งน้อย     

2 เข็ม (สามารถท าขอไดใ้น Application หมอพรอ้ม) 

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีไม่วา่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน 

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด    

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง  

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย สาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าตัว๋เครื่องบิน หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกนัจากการยกเลิก

ของท่านอนัมีผลต่อท่านอื่นๆของคณะ ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 5,000 – 30,000 บาท  แลว้แต่กรณี 

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดขึ้ นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ 

Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้( 20 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน กรณีจ านวนท่านท่ีเดินทาง

ไม่ถึง 20 ท่านทางบริษัทของเราขอเรียกเก็บเพิ่มท่านละ 1,000 บาท  

2.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด กรณีท่ีเกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว 

ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ เน่ืองจากอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขน้ีแลว้

เมื่อไดต้ดัสินใจจองทวัร ์หรือช าระมดัจ า 

3.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ อาทิ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋  

4.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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