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เทีย่ วครบ เทีย่ วคุ้ม ไม่ เหนื่อย ไม่ เสี ยเวลา
กาหนดการเดินทาง

โปรแกรมพิเศษ!

กทม-เชียงราย-เชียงของ-ห้ วยทราย-หลวงน้าทา-บ่ อเต็น-เชียงรุ้งสิ บสองปันนา
สิ บสองปันนา-คุนหมิง-ถา้ จิ่วเซียง-ป่ าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก-ล่ องเรือชมธรรมชาติ
สิ บสองปันนา-สวนป่ าดงดิบ-หมู่บ้านไทยลือ้ -โชว์ พารานสี-เชียงรุ้ง

วันเดินทาง 2 – 9 มีนาคม 2561 ราคา 15,900 .- บาท
วันที่ 1
15.00 น.
16.00 น.

17.30 น.
วันที่ 2

กรุงเทพฯ – สถานีรถไฟสามเสน - อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ รับคณะ ณ สถานีรถไฟ สามเสน
จากนั้นเจ้าหน้าที่นาคณะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศวี.ไอ.พี. 8 ล้ อ 2 ชั้น สู่ อ. เชียงของ จังหวัดเชียงราย
โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยอานวยความสะดวกให้กบั คณะ พร้อมชี้แจงแนะนาสาระการท่องเที่ยว จากไกด์ มือ
อาชีพของบริ ษทั ฯ ระหว่างการเดินทาง เจ้าหน้าที่คอยบริ การอาหารว่างพร้อมเครื่ องดื่มตลอดระยะเวลาการ
เดินทางตามเวลาที่เหมาะสม
รับประทานอาหารเย็น ร้ านแม่ ลาปลาเผา จังหวัดสิ งห์ บุรี อิสระพักผ่อนบนรถ
เชียงของ –เมืองห้ วยทราย ประเทศลาว -เมืองหลวงน้าทา – ด่ านบ่ อหานประเทศจีน - เมืองสิ บสองปันนา

(JS) ทัวร์จีน-คุนหมิง-สิ บสองปันนา 8 วัน 7 คืน (รถบัส)
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05.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
15.00 น.

17.00 น.
19.00 น.
วันที่ 3
06.00 น.
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
16.30 น.

18.00 น.
19.00 น.
วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

เดินทางถึง อ.เชียงของ นาท่านเข้าที่พกั day use ณ โรงแรม............................................ หรื อเทียบเท่า อ.เชียง
ของ ทุกท่านพร้ อมรับประทานอาหารเช้ า ณ.ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะออกเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทาง
ต่อไปยังสิบสองปั นนา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ร้ านครัวไทย ประเทศลาว สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สิบสองปั นนา
ถึงด่านสิบสองปั นนา (เวลาเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชัว่ โมง)
(ไม่ รวมค่าถ่ ายรู ปทาวีซ่า ท่ านละ 20 หยวน เป็ นเงินไทย 120 บาท ท่ านต้ องจ่ ายเอง)
หลังทาพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย เดินทางมุ่งหน้าสู่สิบสองปั นนา ประเทศจีน
เดินทาง ถึงเมืองล้า แวะ รับประทานอาหารเย็น ร้ านไท่ กัวเฉ็ง หรื อ เทียบเท่า
ได้เวลาเข้า ที่พกั นาท่าน CHECK IN ณ TIANYI HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระตามอัธยาศัย ( สิบสองปั นนา 1)
สิ บสองปันนา – ผู่เอ๋ อ – โม่ เจียง – สะพานสู งสุ ดในโลก – ยวี่ซี – ป่ าหิน – คุนหมิง
อรุ ณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ ัก
หลังรับประทานอาหารเช้า
นาท่านเดินทางสู่ คุนหมิง การเดินทางในวันนี้จะเห็นวิถีชีวติ ของชาวจีนในมณฑลยูนาน ถึงเมืองโม่เจียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (เมืองโม่ เจียง)หลังรับประทานอาหาร เดินทางต่อโดยเส้นทาง R3A
เป็ นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเส้นทางเศรษฐกิจสิบสองปั นนาคุนหมิงและยังมีสะพานที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย
ถึงคุนหมิง เมืองนี้มีประชากรประมาณ 3,740,000 คน ตัวเมืองตั้งอยูร่ ิ มฝั่งของทะเลสาบเตียนฉือด้านทิศเหนือ
เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า
"นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" นาท่านชม ใบชาชั้นยอด
และไข่มุก อันลือชื่อ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ASHIMA HOTEL หรื อเทียบเท่า (เมืองป่ าหิน, คุนหมิง 1)
คุนหมิง-อุทยานป่ าหิน-บัวหิมะและสมุนไพรจีน-ผ้ าไหม- ถา้ จิ่วเซียง
รับประทานอาหารเช้ าทีภ่ ัตตาคารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานป่ าหิน ระหว่างการเดินทางจะเห็นการทาเกษตรของเมืองคุนหมิง ชมชาวเผ่าไป๋ ถึงเขต
อุทยานป่ าหิน นาชมความงามและสั มผัสความมหัศจรรย์ ของป่ าหินทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก และเป็ นที่อยูข่ องชาวเผ่า
ซาหนีอีกด้วย แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็ นมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพรศาล และก้นทะเลลึกส่วนมากเป็ นชั้นหินปูน
ทั้งสิ้น แต่การผันแปรของพื้นผิวโลกนี้เองจึงทาให้เกินเป็ นอุทยานป่ าหินขึ้นมา ใช้เวลายาวนานกว่า 270 ล้านปี จึง
เป็ นป่ าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ คลุมพื้นที่กว่า 1,200 ไร่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ถา้ จิ่วเซียง เป็ นถ้ ามหัศจรรย์ที่สวยงามมาก เกิดจากการกัดเซาะของ
ภูเขาไฟโบราณ จนเกิดเป็ นโพรงถ้ าขนาดยาว 3-4 กิโลเมตร จนเกิดเป็ นโพรงถ้ าขนาดยาว 3-4 กิโลเมตรช่วงแรก

(JS) ทัวร์จีน-คุนหมิง-สิ บสองปันนา 8 วัน 7 คืน (รถบัส)
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18.00 น.
19.00 น.
วันที่ 5
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.

18.00 น.
19.00 น.
20.00 น.
วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

จะเดินผ่านไปทางเส้นทางที่ขนานไปกับภูเขาสูง เข้าชมความงามภายในถ้ าจิว่ เซียง ที่ประกอบด้วยหินงอกหิน
ย้อยที่สวยงามรู ปร่ างแปลกตาเต็มไปด้วยสีสนั สวยงาม ซึ่งประกอบเสมือนเป็ นโลกใต้ดินได้อย่างน่าอัศจรรย์ ชม
ธารน้ าตกถ้ าเล็กๆอยูภ่ ายใน อาทิ ถ้ าช้างเผือก ถ้ าเทวดาเป็ นต้น ล่ องเรือชมชมธรรมชาติบริเวณช่ องแคบ จากนั้น
นัง่ กระเช้าเพือ่ ชมความงามของทิวทัศน์
พักผ่อนกันด้วย “บัวหิมะ” OTOPของประเทศจีนพาท่านไป แช่ ฝ่าเท้ าด้ วยยาสมุนไพรจีน ซึ่งมีสรรพคุณหลาย
อย่างเพือ่ ผ่อนคลายความเหมื่อยล้า พร้อมกับรับชมรับฟังการสาธิตสมุนไพรชนิดต่างๆ เช่น น้ ามันงู บัวหิมะ
ดีหมี ฯ
จากนั้น ชมผ้ าไหมจีนแท้ ผลิตที่ประเทศจีน ส่งขายออกทัว่ โลก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั XINGYAO HOTEL หรื อเทียบเท่า (คุนหมิง 2)
คุนหมิง – สิ บสองปันนา – โชว์ พาราณสี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเรี ยบร้อยให้ท่านเช็คสัมภาระให้
เรี ยบร้อย ก่อน CHECK OUT ออกจากโรงแรม
เดินทางสู่สิบสองปันนา พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิว ณ สองข้างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เดินทางต่อโดยเส้นทางR3A เป็ นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเส้นทางเศรษฐกิจสิบสองปั นนาคุนหมิงและยังมีสะพาน
ที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเข้าชมโรงละครที่ใหญ่ที่สุดของสิบสองปั นนาชมการแสดง เมืองพาราณาสี -กายกรรม แสง, สี , เสียง
อันอลังการของชนเผ่าต่างๆในมณฑลยูนนาน
นาท่านชม นาท่านเข้าสู่ที่พกั BANGHAI HOTEL หรื อเทียบเท่า(สิบสองปั นนา 2)
สิ บสองปันนา-สวนป่ าดงดิบ-หมู่บ้านไทยลือ้ -สวนป่ าดงดิบ – นกยูง – หมู่บ้านชาวเชา – ชมวัดเมิง่ เล่ อ หรือ วัด
เมืองลือ้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไทยลือ้ สัมผัสวิถีชีวติ ชาวไทยลื้อ เราสามารถพูดกันเข้าใจ ทดลองดื่มน้ าชา ชาที่ดีที่สุด
ของสิบสองปั นนา จากนั้นชมสวนป่ าเขตร้ อน ซึ่งมีตน้ ไม้นานาชนิดนาท่านเข้าชม หมู่บ้านชาวเขา เผ่าต่างๆ
พร้อมชมนกยูง ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของชาวสิบสองปั นนาจะบินออกมาเป็ นฝูงเหมือนได้ยนิ เสียงนกหวีดนับเป็ น
ร้อยๆ ตัวออกมากินอาหารเสร็จแล้วก็บินกลับป่ าเขตร้อนด้วยความเคยชิน หลังจากนั้นนาท่านลงมาชมการแสดง
ของสัตว์ต่างๆ เช่น เสือ สิงโต และหมีที่ฉลาดและแสนรู ้ จากนั้นนาท่านเข้าชมการแสดงพี้นเมืองชมชาวเขาเผ่า
ต่างๆชมหมู่บา้ นเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีกอ้ ) และการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีกอ้
รับประทานอาหารกลางวัน
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07.00 น.

นาท่านเดินทางไปชมวัดเมิ่งเล่อ หรือ วัดเมืองลือ้ ซึ่งเป็ นวัดหลวงที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปั นนา สร้างบนยอดเขา
แบ่งเป็ น 3 ส่วนซึ่งเป็ นการแสดงถึงการประสูติ ตรัสรู ้ ปริ นิพพาน ของพระพุทธเจ้า แต่ละส่วนแต่ละชั้น สร้าง
ได้อย่างวิจิตรตระกานตา ภายในวัดเป็ นศิลปะในแบบไทลื้อ ซึ่งหาดูได้ยาก จากนั้นนาท่านศึกษาสมุนไพรยูนาน
รับประทานอาหารเย็น ร้ านไต่ เยียนฝู่ สไตล์ไทยลื้อ พร้อมรับชมการแสดงแบบไทยลื้อ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั BANGHAI HOTEL หรื อเทียบเท่า (สิบสองปั นนา 3) อิสระช้อปปิ้ งห้างและถนนคนเดินของ
ชาวยูนาน
สิ บสองปันนา – ลาว – เชียงรุ้ง – เชียงของ – กรุงเทพฯ – สถานีรถไฟ สามเสน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเรี ยบร้อยให้ท่านเช็คสัมภาระให้
เรี ยบร้อย ก่อน CHECK OUT ออกจากโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาลาสิ บสองปันนา อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 น.

เดินทางสู่บ่อหาน บ่ อเต็น ประเทศลาว

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร.............

13.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประเทศไทย

15.30 น.

นาท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3

16.30 น.
วันที่ 8
08.00 น.

รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรม.......................หลังอาหาร นาท่านเดินทางกลับกรุ งเทพฯ สถานีรถไฟ สามเสน
กรุงเทพฯ – สถานีรถไฟ สามเสน
อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศอันบริ สุทธิ์ เดินทางถึง สถานีรถไฟ สามเสน โดยสวัสดิภาพ

13.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
วันที่ 7
06.00 น.

*****************************************************************************************************************

อัตราค่าบริการ
ราคานี้สาหรับ 40 ท่ านขึน้ ไป
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าโรงแรม อ.เชียงของ ( Day use) หรื อเทียบเท่า
 ค่าโรงแรมที่ผเู่ อ๋ อ
(นอนห้องละ 2 คน) หรื อเทียบเท่า
1
คืน
 ค่าโรงแรมที่คุนหมิง
(นอนห้องละ 2 คน) หรื อเทียบเท่า
2
คืน
 ค่าโรงแรมที่สิบสองปั นนา (นอนห้องละ 2 คน) หรื อเทียบเท่า
2
คืน
 ค่าอาหารเช้า
6
มื้อ
 ค่าอาหารกลางวัน
6
มื้อ
 ค่าอาหารเย็น
7
มื้อ
 ค่าดูโชว์วฒั นธรรม / ค่าด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว / ค่าไกด์ต่างประเทศ
 ค่าเครื่ องดื่ม และ อาหารว่าง ตลอดทริ ปการเดินทาง / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างตลอดทริ ป
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ VIP ภายในประเทศ
(JS) ทัวร์จีน-คุนหมิง-สิ บสองปันนา 8 วัน 7 คืน (รถบัส)
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 ค่าวีซ่าประเทศจีน (แบบหมู่คณะ)
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุ 1,000,000 บาท (ต่างประเทศ) / ค่าประกันอุบตั ิเหตุภายในประเทศ 200,000 บาท
อัตรานี้ไม่ รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
 ค่าถ่ ายรู ปทาวีซ่าหน้ าด่านจีน ท่ านละ 20 หยวน หรือ เป็ นเงินไทยท่ านละ 120 บาท
 ค่าเครื่ องดื่มที่มีแฮลกอฮอร์ทุกชนิด
 ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ภายในห้องพัก
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ (ไกด์ , และพนักงานขับรถ) ท่ านละ 400 บาท
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
หมายเหตุ
โปรแกรมการท่ องเทีย่ ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แล้ วแต่ สภาพ ดิน ฟ้า
อากาศ และ บริษัทจะรักษาผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

(JS) ทัวร์จีน-คุนหมิง-สิ บสองปันนา 8 วัน 7 คืน (รถบัส)
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