ICHIANGRAI CO., LTD. 185/8 Moo 4 Rimkok, Muangchiangrai, Chiangrai 57100 THAILAND
Tel: (081) 8854644 Fax: (053) 152141 E-mail: booking@ichiangrai.com Website: www.ichiangrai.com /
www.ichiangrai.co.th (License No. 21/00512)

โปรแกรมทัวร์ สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน
(ไปรถ – กลับรถ)
วันแรก เชียงของ – ห้ วยทราย –หลวงนํา้ ทา – บ่ อเต็น/โม่ ฮาน – เมืองหล้า – เชียงรุ่ง (นอน
เชียงรุ่ง)
08.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอําเภอเชียงของ จ.เชียงราย จากนั้นนําท่านผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้า-ออกเมือง เรี ยบร้อยแล้วนําท่านข้ ามสะพานแห่ งที่ 4 (เชี ยงของ-ห้ วยทราย) สู่ เมืองห้วยทราย
แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาวจากนั้นนําคณะออกเดินทางบนเส้นถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุ งเทพฯ ผ่าน
เมืองห้วยทราย และเมือง เวียงภูคาซึ่งเป็ นเมืองเหมืองแร่ ลิกไนซ์ที่สาํ คัญของประเทศลาว ผ่านเมือง
หลวงนํ้าทา ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องพี่นอ้ งชาวลาวรวมทั้งหมู่บา้ น ชาวเขา
เผ่าๆต่างและป่ าเขาที่อุดมสมบูรณ์
12.00 น. เดินทางถึงเมืองหลวงนํ้าทา พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง ( 1) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. จากนั้นนําท่านออกเดินทางต่อไปยังด่านโม่ฮาน (จีน) ทําพิธีการผ่านแดนลาว/จีน จากนั้นออกเดินทาง
ต่อไปยังเมืองหล้า ซึ่ งเป็ นเมืองหน้าด่านสําคัญของจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน)
16.00 น. คณะเดินทางผ่านเมืองหล้า เพื่อเดินทางต่อไปยังตัวเมืองเชี ยงรุ่ ง (อําเภอเมืองของสิ บสองปั นนา)
18.00 น. คณะเดินทางถึงเชี ยงรุ่ ง บริ การอาหารมื้อคํ่า ( 2) ณ ภัตตาคารซุ่ ยหยวน จากนั้นนําคณะเข้าพัก ณ
โรงแรมสตาร์ เวย์ ( Starway Hotel) (ภาษาจีนเรี ยกโรงแรมชิงเซิ้ล ) หรื อเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว+)
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกซ็อปปิ้ งบริ เวณใกล้ๆ โรงแรม
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วันทีส่ อง เชียงรุ่ง – วัดหลวงเมืองลีอ้ – สวนป่ าดงดิบ – โชว์ พาราณาสี (นอนเชียงรุ่ง)

น. อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร ( 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. พาคณะเดินทางผ่านสะพานแขวนที่ยาวที่สุดของมลฑลยูนนานท่านสามารถมองเห็นตัวเมืองเชี ยงรุ่ ง
พร้อมท่าเรื อสิ นค้า ซึ่ งเป็ นจุดขนถ่ายสิ นค้าจีนกับไทยไปเชียงราย นําท่านเดินทางชมวัดหลวงเมืองลือ้
เป็ นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิ บสองปั นนา ซึ่ งบริ ษทั พัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จํากัด ลงทุนสร้าง
ถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยานและพระพุทธรู ปยืนขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้
07.00

นําท่านเยีย่ มชม ศูนย์ วจิ ัยพืชสวนสมุนไพร เมืองสิ บสองปั นนา และเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอัน
เลื่องชื่อของ ประเทศจีน เช่น ยาเลือดมังกร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตาคารหงฝั้งจือ
13.00 น. เยีย่ มชมหมู่บ้านตีมีด ซึ่ งอดีตหมู่บา้ นนี้มีชื่อเสี ยงด้านการทํามีดหรื อดาบให้เจ้าเมืองสิ บสองปั นนา
14.00 น. จากนั้นนําคณะเดินทางไปยังสวนป่ าดงดิบ ชมการเรี ยกนกยูงบินลงมาจากภูเขา เป็ นฝูงขนาด
ใหญ่ ชมหมู่บ้านเผ่ าอายหนี่ หรือเผ่ าอีก้อ ร่ วมเต้ นรํากับสาวๆ ชนเผ่ าอายหนี่ ชมการแสดงทีน่ ํา้ ตกเก้ า
มังกร จากนั้น ชมการแสดงสั ตว์ แสนรู้
11.00 น.
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จากนั้นให้ทุกท่านอิสระในการช้อปปิ้ ง บริ เวณย่านศูนย์การค้าใจกลางเมืองเชียงรุ่ ง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ( 5) ณ ภัตตาคารต้าเหยียนฟู่ จากนั้นเข้าชมการแสดงโชว์ พาราณาสี ซึ่ งเป็ น
การแสดงโชว์ อนั เลือ่ งชื่ อของสิ บสองปันนา สวยงามมาก
16.00 น.
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วันทีส่ าม เชียงรุ่ง – ชมวัดป่ าเจ– หมู่บ้านไทลือ้ บ้ านติว้ (นอนเมืองหล้า)

ตื่นนอนรับอากาศบริ สุทธิ์ ยามเช้า บริ การอาหารเช้า ( 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม ไปชมตลาดเชียงรุ่ ง
09.00 น. นําคณะเดินทางไปยัง ป่ าเจ (ซึ่ งเป็ นวัดที่สาํ คัญในเมือง
เชียงรุ่ ง)ชมวิหารใหม่ อนั สวยงามของวัดป่ าเจ กราบ พระ
สานด้ วยหวายสวยงามมาก แวะชมศูนย์ เยือ่ ไผ่ ดูผลิตภัณฑ์
ที่ทาํ มาจากไม้ไผ่ เช่น ยาสี ฟัน แปรงฟัน สบู่ เป็ นต้น
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (7) ณ ภัตตาคารไตยลื้อ
13.00 น. พาท่านเยีย่ มชมโรงงานหยกของรั ฐบาลสิ บสองปันนา ซึ่ ง
เป็ นโครงการช่วยเหลือผูพ้ ิการให้ มีงานทํา ในการเจียหยก
14.00 น. นําคณะเที่ยวหมู่บ้านไทลือ้ บ้ านติว้ หมู่บ้านไทลือ้ อนุรักษ์
ของอาณาจักรเชียงรุ่ งเยีย่ มชม และนมัสการ พระพุทธรูปที่ ในหมู่บ้านติว้ หมู่บา้ นไทยลื้อบ้านติ้ว มีวถิ ี
ชีวติ ชุมชนเหมือนเดิม ห้ามก่อสร้าง หรื อมี สิ่ งปลูก สร้างสมัยใหม่ และจะมีการจัดกิจกรรมตาม
ประเพณี ที่เปิ ดโอกาสให้นกั ท่องเที่ยวเข้าร่ วมอย่าง สนุกสนาน จากนั้นออกเดินทางไปยังเมืองหล้า นํา
คณะเข้าพักโรงแรม โรงแรมเผง จี ( Peng Ji Hotel) เทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว)
07.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ภัตตาคารอี้ผงิ ชวน จากนั้นช้ อปปิ้ ง บริเวณใกล้ โรงแรม หรื อจะเดิน
เทีย่ วแสงสี ยามคํ่าคืน ตามอัธยาศัย

18.00 น.
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วันทีส่ ี่ เมืองหล้า – หลวงนํา้ ทา – ห้ วยทราย – เชียงของ – เชียงราย
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ( 9) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม จากนั้นเชคเอ้าท์ นําท่านไปชมตลาดเมือง
หล้า ได้เวลาพอสมควร นําท่าน เดินทางไปยังด่านโม่ฮาน (จีน) และด่านบ่อเต็น (ลาว) ผ่านพิธีการผ่าน
แดนเรี ยบร้อยออกเดินทางไปยังเมืองหลวงนํ้าทา
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (10) ณ ร้านอาหาร ที่เมืองหลวงนํ้าทา
13.00 น. ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา ชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาว
16.00 น. เดินทางถึงเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นนําท่านข้ ามสะพานแห่ งที่ 4 (เชี ยงของ-ห้ วย
ทรายกลับมายังเชียงของ ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมเก็บภาพความประทับใจ
 ----------------------------------------- 

อัตราค่ าบริการ
ราคาท่ านละ 9,800 บาท (สํ าหรับ 8 ท่ าน ขึน้ ไป)
***ราคานีย้ กเว้ นวันหยุดเทศกาล เช่ น วันสิ้นปี , ตรุษจีน, วันชาติจีน, และวันสงกรานต์ ***
พักเดี่ยวเพิม่ 3,500 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 3 คืน (1 ห้อง พัก 2 ท่าน)
ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ และทัวร์ลีดเดอร์ไทย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
ค่าเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาวกรณี เป็ นชาวต่างด้าว
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณี
ต้องการเอกสารใบเสร็ จรับเงิน)

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์จากประเทศไทย
ค่าเข้าชมการแสดงโชว์เมืองพาราณาสี
ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)
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เอกสารประกอบการเดินทาง

1. ส่ งสําเนาหนังสื อเดินทาง ( Passport) มีที่อายุเหลือการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ขึ้นไป และมีหน้าว่างแสตมป์
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รู ป 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น) ต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิ เท่านั้นค่ะ
3. ส่ งไฟล์ รูปถ่ ายจริง (สําคัญมาก) ส่ งมาอีเมล์ booking@ichiangrai.com
**ส่ งมาก่ อนการเดินทาง 20 วัน
**ระเบียบ เรื่องรูปถ่ าย การขอวีซ่าจีนดังนีค้ ่ ะ**
1. รู ปขนาด 33 มม.x 48 มม.
6.ถ่ายหน้าตรง
2.พื้นหลังสี ขาว
7.ห้ามใส่ แว่นตา
3.ห้ามใส่ เสื้ อขาว
8.คนมุสลิมเปิ ดเห็นใบหน้า
4.ห้ามยิม้
9.ห้ามใส่ หมวก
5.ต้องเห็นหู
10.ห้ามใส่ เครื่ องประดับ

การชํ าระเงิน

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 ที่จะไม่คืน
ค่ามัดจําทั้งหมด
4. ยกเลิกในวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่ามัดจําทั้งหมด
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ICHIANGRAI CO., LTD. 185/8 Moo 4 Rimkok, Muangchiangrai, Chiangrai 57100 THAILAND
Tel: (081) 8854644 Fax: (053) 152141 E-mail: booking@ichiangrai.com Website: www.ichiangrai.com /
www.ichiangrai.co.th (License No. 21/00512)

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 งไลน์ มาที่ไอดี
nuiichiangrai ไว้เป็ นหลักฐาน

หมายเหตุ

* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีส่ิ งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้าม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อ บางส่ วน
* บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ เกิดการล่าช้าของ
สายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน , อุบตั ิเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ,
การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่ งเป็ นเหตุอนั
เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริ ษทั
* บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ , กําหนดวันเดินทาง, สายการบิน, และราคาทัวร์ ตาม
ความเหมาะสม และความจําเป็ นที่เกิดขึ้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ยงั คงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ น
สําคัญ
* คณะผูจ้ ดั การเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็ นสําคัญ
* กรณี ท่านปฏิเสธ หรื องดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรื อไม่
เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

รายละเอียดเพิม่ เติมสิ บสองปันนา

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