ICHIANGRAI CO., LTD. 185/8 Moo 4 Rimkok, Muangchiangrai, Chiangrai 57100 THAILAND
Tel: (081) 8854644 Fax: (053) 142141 E-mail: booking@ichiangrai.com Website: www.ichiangrai.com /
www.ichiangrai.co.th (License No. 21/00512)

คุนหมิง-สิ บสองปันนา 6 วัน 5 คืน
(ไปรถ-กลับรถ )
วันแรก เชี ยงของ – ห้ วยทราย –หลวงนํา้ ทา – บ่ อเต็น/โม่ ฮาน – เมืองหล้ า – เชี ยงรุ่ ง (นอนเชียงรุ่ ง)
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ ด่าน อ. เชียงของ จ. เชียงราย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า -ออกเมือง เรี ยบร้อย
แล้วข้ ามสะพานแห่ งที่ 4 (เชี ยงของ-ห้ วยทราย) สู่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จากนั้น
นําคณะออกเดินทางบนเส้น ถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุ งเทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย และเมืองเวียง
ภูคา ซึ่ งเป็ นเมืองเหมืองแร่ ลิกไนซ์ที่สาํ คัญของประเทศลาว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวติ
ความเป็ นอยูข่ องพี่นอ้ งชาวลาว รวมทั้งหมู่บา้ นชาวเขาเผ่าๆต่าง และป่ าเขาที่อุดมสมบูรณ์
12.00 น. เดินทางถึงเมืองหลวงนํ้าทา พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (1) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. จากนั้นนําท่านออกเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเต็น(ลาว)/โม่ฮาน(จีน) ผ่านพิธีการผ่านแดนลาว/จีน
จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า ซึ่ งเป็ นเมืองหน้าด่านสําคัญของจีนต้อนใต้(มณฑลยูน
นาน)
15.00 น. คณะเดินทางผ่านเมืองหล้า เพื่อเดินทางต่อไปยังตัวเมืองเชียงรุ่ ง(อําเภอเมืองของสิ บสองปั นนา)
18.00 น. คณะเดินทางถึงเชียงรุ่ ง บริ การอาหารมื้อคํ่า (2) ณ จากนั้นนําคณะเข้าพัก ณ โรงแรมสตาร์เวย์
(Starway Hotel) (ภาษาจีนเรี ยกโรงแรมชิงเชิ้ล) หรื อเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว+) พักผ่อนตามอัธยาศัย
หรื อจะ เลือกซ็อปปิ้ งบริ เวณใกล้ๆ โรงแรม
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วันทีส่ อง เชี ยงรุ่ ง – ซือเหมา – ผู่เอ่ อร์ – โหมวเจียง – หยวนเจียง – อวีช้ ี – คุนหมิง – ป่ าหิน (นอนป่ าหิน)
06.00 น. ตื่นนอนรับอากาศบริ สุทธิ์ พร้อมบริ การอาหารเช้า 3)( เรี ยบร้อยแล้ว เชคเอ้าท์ นําคณะออกเดินทาง
ไปคุนหมิงผ่านถนนคุนหมิง – กรุ งเทพฯ เป็ นมอเตอร์ เวย์และชมวิถีชีวติ วัฒนธรรมและผลิตผล
ทางการเกษตรสองฝั่งถนนตามถนน 6 เลนซ์ ซึ่งเจาะอุโมงค์ลอดภูเขา30 อุโมงค์อุโมงค์ที่ 13 มี
ความยาว 3,373 ม. เดินทางผ่าน เมืองซื อเหมาระยะทางจากสิ บสองปั นนาประมาณ 150 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางไป 1.30 ชัว่ โมง ซือเหมา เป็ นบ้านเกิด ขงเป้ ง เล่าปี ได้มาที่ซือเหมาถึง 3 ครั้ง เพื่อ
เชิญขงเป้ งเป็ นแม่ทพั ปั จจุบนั นี้มีอนุสาวรี ยข์ งเป้ งตั้งอยูใ่ จกลางเมืองซื อเหมา
เดินทางผ่าน
เมืองผูเ่ อ่อร์
12.00 น. เดินทางถึงเมืองโหมวเจียง รับประทานอาหารเที่ยง4)( ณ ร้านอาหารหลังอาหารออกเดินทางต่อผ่าน
เมืองหยวนเจียขง ้ ามสะพานหยวนเจียงทีย่ าวและสู งในจีน และเมืองอวี้ชี ซึ่ งเป็ นชื่อของบุรี่ยหี อ้ ดัง
ของจีน

18.00 น. เดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูท่ างตะวันตก
เฉี ยงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็ น
เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทําให้มี
อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทําให้ มีทศั นียภาพสวยงามมากมาย จน
ได้ สมญานามว่ า “นครแห่ งฤดูใบไม้ ผลิ” นําท่านแวะแช่ เท้ าสมุนไพร เพื่อผ่อนคลาย หลังจากการ
เดินทาง จากนั้นนําท่านได้แวะชม โรงงานผลิตผ้ าไหม อันลือชื่ อของจีน วิธีการนําเส้นไหม
ออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนําคณะเดินทาง
ต่อไปยังป่ าหิ น (จากคุนหมิงไปป่ าหิ น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เข้าพัก ณ โรงแรมยาหงษ์
(Ya Hong Hotel) หรื อโรงแรมอาซื อหม่า หรื อเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว) พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันทีส่ าม ป่ าหิน– ถํ่าจิ่วเซียง - คุนหมิง (นอนคุนหมิง)
เช้า
บริ การอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของที่พกั หลังอาหาร เชคเอ้าท์ และนําท่านชมอุทยานป่ าหินซึ่ง
เป็ นที่อยูข่ องชนเผ่าซาหนี แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็ นมหาสมุทร กว้างเวิง้ ว้างมาก่อนและก้นทะเล
ลึกล้วนเป็ นชั้นหิ นปูนทั้งสิ้ นแต่จากการผันแปรของพื้นผิวโลกจึงเป็ นสาเหตุก่อให้เกิดเป็ น
อุทยานป่ าหิ นขึ้นซึ่ งใช้เวลายาวนานกว่า 270 ล้านปี จึงได้เป็ นป่ าหินในปั จจุบนั ซึ่ งมีความ
สวยงามตามธรรมชาติที่มี ลักษณะแปลกตา บนเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล

เที่ยง

คํ่า

บริ การอาหารกลางวัน (7) ณ ห้องอาหารหลังอาหารนําท่านเดินทางเข่าสู่ ตวั เมือง ระหว่างทางนํา
ท่าน ชมหยกงามของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคําแนะนําและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือก
ซื้ อหยกไว้เป็ นของฝากลํ้าค่า จากนั้นนําท่านเดินทางไปชมถํา้
จิ่วเซียง ผ่านชมชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านในเขตต่างๆ
นําท่านชมความงามของหินงอกหินย้ อยรูปร่ างแปลกตาที่
เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ พร้ อม นั่งกระเช้ าลอยฟ้า ชม
ความงามของทิวทัศน์ รอบๆ ถํา้ ในถํ้าแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ส่ วน
แรก คือนั่งเรือชมความสวยงาม ของช่ องแคบชั่ งอินเสี ย ทั้ง
สองข้างเป็ นหน้าผาที่มีความสู งถึง 150 กว่าเมตร ส่ วนที่สอง
จะเป็ นถํ้าธรรมชาติซ่ ึ งเคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของคนเผ่าน้อยใน
สมัย ก่อน ส่ วนที่สาม จะเป็ นถํ้านํ้า ในถํ้าประกอบด้วยนํ้าตกตัวเมียและตัวผูอ้ ยูด่ ว้ ยกัน สมควรแก่
เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ ตวั เมืองคุนหมิง นําคณะเข้าเชคอินน์ โรงแรมเอนจอยอิ่ง (Enjoying
Hotel) หรื อเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)
บริ การอาหารคํ่า (8) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
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วันทีส่ ี่
เช้า

คุนหมิง –โหลซือวัน - หยวนเจียง – โหมวเจียง –ซือเหมา – เชี ยงรุ่ ง (นอนเชียงรุ่ ง)
บริ การอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของที่พกั เช็คเอ้าท์ จากนั้นนํา
ท่านไปยังเมืองโบราณกวนตู้ เมืองโบราณกวนตู ้ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว ซ้อปปิ้ ง เสื้ อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลาน
เอนกประสงค์ที่ชาวจีน ในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดิน เล่น
พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ทีส่ ร้ างขึน้ มาเพือ่
เป็ นการอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมของร้ านค้ าร้ านขายแบบจีนใน
สมัยก่ อน ส่ วนกลางของลานเอนกประสงค์ สร้ างเป็ นเจดีย์ แบบธิเบต
และด้ านหลังของเมืองโบราณ เป็ นทีต่ ้ งั ของวัดลามะ หรือวัดธิเบต
เมืองโบราณกวนตูส้ ะท้อนให้เห็นชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลาย ชาติ
พันธ์ แต่อยูร่ ่ วมกันได้อย่างกลมกลืน
เที่ยง
คณะเดินทางผ่านเมืองหยวนเจียง สู่ เมืองโหมวเจียง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง10)( ณ
ร้านอาหาร
19.00 น. เดินทางถึงตัวเมืองเชียงรุ่ ง รับประทานอาหารเย็น ( 11) หลังอาหารคนคณะเข้าพัก ณ โรงแรม
สตาร์ เวย์ ( Starway Hotel) (ภาษาจีนเรี ยกโรงแรมเชิงเชิ้ล) หรื อเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว +) พักผ่อน
ตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกซ็อปปิ้ งบริ เวณใกล้ๆ โรงแรม
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วันที่ห้า เชี ยงรุ่ ง – สวนป่ าดงดิบ – วัดป่ าเจ– โชว์ พาราณาสี (นอนเชียงรุ่ ง)
07.00 น. อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร
(12) ณ ห้องอาหาร โรงแรม
08.00 น. นําคณะเดินทางไปยังสวนป่ าดงดิบ ชมหมู่บ้าน
เผ่ าอายหนี หรือเผ่ าอีก้อ ชมการแสดงศิลปะชน
เผ่ าในสิ บสองปันนาทีน่ ํา้ ตกเก้ ามังกรจากนั้นชม
การเรียกนกยูงบินลงมาจากภูเขาจํานวนหลาย
ร้ อยตัว นําท่านชมศูนย์ วจิ ัยยาสมุนไพรสิ บสออง
ปันนา ในตัวเมืองเชียงรุ่ ง

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (13) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. นําท่านชมวัดป่ าเจ (ซึ่ งเป็ นวัดที่สาํ คัญในเมืองเชียงรุ่ ง)ชมวิหารใหม่ อนั สวยงามของวัดป่ าเจ กราบ
พระสานด้ วยหวายสวยงามมาก แวะชมศูนย์ เยือ่ ไผ่ ดูผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากไม้ไผ่ เช่น ยาสี ฟัน แปรง
ฟัน สบู่ เป็ นต้น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (14) ณ ภัตตาคารไตเยียนฟู จากนั้นเข้ าชมการแสดงเมืองพาราณาสี ซึ่ งเป็ น
การแสดงโชว์ ศิลปวัฒนธรรมอันเลือ่ งชื่ อของสิ บสองปันนา
สวยงามมาก
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วันที่หก เชี ยงรุ่ ง– บ่ อเต็น – หลวงนํา้ ทา – ห้ วยทราย - เชี ยงของ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (15) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
08.00 น. จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน (จีน) และด่านบ่อเต็น (ลาว) ผ่านพิธีการผ่าน
แดนเรี ยบร้อยออกเดินทางไปยังเมืองหลวงนํ้าทา
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (16) ที่ ร้านอาหาร
13.00 น. ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาว
ลาว
16.00 น. เดินทางถึงเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นนําท่านข้ ามสะพานแห่ งที่ 4 (เชี ยงของห้ วยทราย) กลับมายังเชียงของ ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมเก็บภาพความประทับใจ
 ----------------------------------------- 

อัตราค่ าบริการ
ราคาท่ านละ 17,800 บาท (สํ าหรับ 8 ท่ านขึน้ ไป)
ราคาท่ านละ 16,800 บาท (สํ าหรับ 16 ท่ านขึน้ ไป)
***ราคานีย้ กเว้ นวันหยุดเทศกาล เช่ น วันสิ้นปี , ตรุษจีน, วันชาติจีน, และวันสงกรานต์ ***
พักเดี่ยวเพิม่ 4,500 บาท ต่ างชาติ (ทีไ่ ม่ ใช่ คนไทย) จ่ ายค่ าวีซ่าเข้ าลาวประมาณครั้งละ 2,000 บาท
อัตรานีร้ วม

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (วีซ่าหน้าด่าน)
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว – จีน
ค่าที่พกั 5 คืน (1 ห้อง พัก 2 ท่าน), อาหาร16 มื้อ
ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ

อัตรานีไ้ ม่ รวม

ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และ คนขับรถ ท่านละ 140
บาท /คน/วัน หมายถึงเดินทาง 6 วัน ท่านต้องจ่ ายรวม
เป็ นเงิน 800 บาท/คน ส่วนทัวร์ลีดเดอร์ไทยตามแต่
ท่านจะเห็นสมควรนะคะ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
ค่าเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว กรณี เป็ นชาวต่างชาติ
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณี
ต้องการเอกสารใบเสร็ จรับเงิน)

มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย
ค่าเข้าชมการแสดงโชว์เมืองพาราณาสี
ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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เอกสารประกอบการเดินทาง

1. ส่ งสําเนาหนังสื อเดินทาง ( Passport) มีที่อายุเหลือการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ขึ้นไป และมีหน้าว่าง
แสตมป์ อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รู ป 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น) ต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิ เท่านั้นค่ะ
3. ส่ งไฟล์ รูปถ่ ายจริง ส่ งมาอีเมล์ booking@ichiangrai.com
**ส่ งมาก่ อนการเดินทาง 20 วัน
**ระเบียบ เรื่องรูปถ่ าย การขอวีซ่าจีนดังนีค้ ่ ะ**

1. รู ปขนาด 33 มม.x 48 มม.
2.พื้นหลังสี ขาว
3.ห้ามใส่ เสื้ อขาว
4.ห้ามยิม้
5.ต้องเห็นหู

6.ถ่ายหน้าตรง
7.ห้ามใส่ แว่นตา
8.คนมุสลิมเปิ ดเห็นใบหน้า
9.ห้ามใส่ หมวก
10.ห้ามใส่ เครื่ องประดับ

การชําระเงิน

1. สํารองที่นงั่ พร้อมชําระมัดจํา 50 % ส่ วนที่เหลือชําระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกการเดินทาง 10– 15 วัน หัก 50 % ของมัดจํา
3. กรณี บริ ษทั ดําเนินเรื่ อง Visa และเอกสารต่างๆ เรี ยบร้อยแล้ว ยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่
คืนค่ามัดจําทั้งหมด
4. ยกเลิกในวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่ามัดจําทั้งหมด
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ธนาคาร: ธนาคารกรุ งเทพ
ชื่อบัญชี: บริ ษทั ไอเชียงราย จํากัด
ประเภท: บัญชีออมทรัพย์
สาขา: บ้านดู่
บัญชีเลขที่: 984-0-05540-5
และส่ งสําเนาการโอนเงิน (pay-in) กลับมาที่ booking@ichiangrai.com หรื อส่ งไลน์มาที่ ไอดี
nuiichangrai ไว้เป็ นหลักฐาน

หมายเหตุ

* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีส่ิ งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของ
ห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อ บางส่ วน
* บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ เกิดการล่าช้า
ของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน , อุบตั ิเหตุร้ายแรงตาม
ธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่ งของสูญหายตามสถานที่
ต่างๆ ซึ่ งเป็ นเหตุอนั เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริ ษทั
* บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ , กําหนดวันเดินทาง, สายการบิน, และราคาทัวร์
ตามความเหมาะสม และความจําเป็ นที่เกิดขึ้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ยงั คงรักษาผลประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสําคัญ
* คณะผูจ้ ดั การเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็ นสําคัญ
* กรณี ท่านปฏิเสธ หรื องดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหารบางมื้อ
หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

รายละเอียดเพิม่ เติมคุนหมิง-สิ บสองปันนา

สกุลเงินที่ใช้ - เป็ นสกุลเงินหยวนเท่านั้น และสามารถแลกกับไกด์ทอ้ งถิ่น
1 หยวน = 6 บาท (ตามอัตราแลกเงินขณะนั้น)
อาหาร – รสชาติจืด ใครชอบทานเผ็ดเตรี ยมนํ้าพริ กจากเมืองไทยไปได้ค่ะ
อากาศ - 15-27 องศาเซลเซี ยล
เวลา - ประเทศจีนเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง
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