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คุนหมิง-สิบสองปันนา 6 วนั 5 คนื 

 (ไปรถ-กลบัรถ ) 
 

วนัแรก    เชียงของ – ห้วยทราย –หลวงนํา้ทา – บ่อเต็น/โม่ฮาน – เมืองหล้า – เชียงรุ่ง (นอนเชียงรุ่ง) 

08.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ด่าน อ. เชียงของ จ. เชียงราย นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้-ออกเมือง เรียบร้อย

แลว้ข้ามสะพานแห่งที ่4 (เชียงของ-ห้วยทราย) สู่เมืองหว้ยทราย แขวงบ่อแกว้ สปป.ลาว จากนั้น

นาํคณะออกเดินทางบนเส้น ถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ ผา่นเมืองหว้ยทราย และเมืองเวยีง

ภูคา ซ่ึงเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ท่ีสาํคญัของประเทศลาว ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสัวถีิชีวติ

ความเป็นอยูข่องพี่นอ้งชาวลาว รวมทั้งหมู่บา้นชาวเขาเผา่ๆต่าง และป่าเขาท่ีอุดมสมบูรณ์  

12.00 น.   เดินทางถึงเมืองหลวงนํ้าทา พร้อมรับประทานอาหารเท่ียง (1)  ท่ีร้านอาหาร 

13.00 น.   จากนั้นนาํท่านออกเดินทางต่อไปยงัด่านบ่อเตน็(ลาว)/โม่ฮาน(จีน) ผา่นพิธีการผา่นแดนลาว/จีน 

จากนั้นออกเดินทางต่อไปยงัเมืองหลา้ ซ่ึงเป็นเมืองหนา้ด่านสาํคญัของจีนตอ้นใต(้มณฑลยนู

นาน)  

15.00 น.   คณะเดินทางผา่นเมืองหลา้ เพื่อเดินทางต่อไปยงัตวัเมืองเชียงรุ่ง(อาํเภอเมืองของสิบสองปันนา)  

18.00 น.   คณะเดินทางถึงเชียงรุ่ง บริการอาหารม้ือคํ่า (2) ณ จากนั้นนาํคณะเขา้พกั ณ โรงแรมสตาร์เวย์

 (Starway Hotel) (ภาษาจีนเรียกโรงแรมชิงเช้ิล) หรือเทียบเท่า (ระดบั 3 ดาว+) พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 หรือจะ เลือกซ็อปป้ิงบริเวณใกล้ๆ  โรงแรม 
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วนัทีส่อง   เชียงรุ่ง – ซือเหมา – ผู่เอ่อร์ – โหมวเจียง – หยวนเจียง – อวีชี้ – คุนหมิง – ป่าหิน  (นอนป่าหิน) 

06.00 น.  ต่ืนนอนรับอากาศบริสุทธ์ิ  พร้อมบริการอาหารเชา้ (3) เรียบร้อยแลว้ เชคเอา้ท ์นาํคณะออกเดินทาง

 ไปคุนหมิงผา่นถนนคุนหมิง – กรุงเทพฯ เป็นมอเตอร์เวยแ์ละชมวถีิชีวติวฒันธรรมและผลิตผล

 ทางการเกษตรสองฝ่ังถนน ตามถนน 6 เลนซ์ ซ่ึงเจาะอุโมงคล์อดภูเขา 30 อุโมงคอุ์โมงคท่ี์ 13 มี

 ความยาว 3,373 ม. เดินทางผา่น เมืองซือเหมาระยะทางจากสิบสองปันนาประมาณ 150 กิโลเมตร

 ใชเ้วลาเดินทางไป 1.30 ชัว่โมง ซือเหมา เป็นบา้นเกิด ขงเป้ง เล่าปีไดม้าท่ีซือเหมาถึง 3 คร้ัง เพื่อ

 เชิญขงเป้งเป็นแม่ทพัปัจจุบนัน้ีมีอนุสาวรียข์งเป้งตั้งอยูใ่จกลางเมืองซือเหมา  เดินทางผา่น

 เมืองผูเ่อ่อร์ 

12.00 น.    เดินทางถึงเมืองโหมวเจียง รับประทานอาหารเท่ียง (4) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารออกเดินทางต่อผา่น 
                  เมืองหยวนเจียงข้ามสะพานหยวนเจียงทีย่าวและสูงในจีน และเมืองอวี้ชี ซ่ึงเป็นช่ือของบุร่ียหีอ้ดงั

  ของจีน 

 
18.00 น.   เดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยนูนาน ตั้งอยูท่างตะวนัตก

 เฉียงใตข้องประเทศจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงไดช่ื้อวา่เป็น

 เมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ ทาํใหมี้ อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี จึงทาํให้มีทศันียภาพสวยงามมากมาย จน

 ได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” นาํท่านแวะแช่เท้าสมุนไพร เพื่อผอ่นคลาย หลงัจากการ

 เดินทาง จากนั้นนาํท่านไดแ้วะชม โรงงานผลติผ้าไหม อนัลอืช่ือของจีน วธีิการนาํเส้นไหม

 ออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด 
19.00 น.   รับประทานอาหารเยน็ (5) ณ ร้านอาหาร จากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั จากนั้นนาํคณะเดินทาง

 ต่อไปยงัป่าหิน (จากคุนหมิงไปป่าหิน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เขา้พกั ณ โรงแรมยาหงษ ์

 (Ya Hong Hotel) หรือโรงแรมอาซือหม่า หรือเทียบเท่า (ระดบั 3 ดาว) พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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วนัทีส่าม    ป่าหิน– ถํ่าจ่ิวเซียง  - คุนหมิง   (นอนคุนหมิง) 

เชา้    บริการอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของท่ีพกัหลงัอาหาร เชคเอา้ท ์และนาํท่านชมอุทยานป่าหินซ่ึง

 เป็นท่ีอยูข่องชนเผา่ซาหนี แต่เดิมสถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นมหาสมุทร กวา้งเวิง้วา้งมาก่อนและกน้ทะเล

 ลึกลว้นเป็นชั้นหินปูนทั้งส้ินแต่จากการผนัแปรของพื้นผวิโลกจึงเป็นสาเหตุก่อใหเ้กิดเป็น

 อุทยานป่าหินข้ึนซ่ึงใชเ้วลายาวนานกวา่ 270 ลา้นปีจึงไดเ้ป็นป่าหินในปัจจุบนัซ่ึงมีความ

 สวยงามตามธรรมชาติท่ีมี ลกัษณะแปลกตา บนเน้ือท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล  

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (7)  ณ หอ้งอาหารหลงัอาหารนาํท่านเดินทางเข่าสู่ตวัเมือง ระหวา่งทางนาํ

 ท่าน ชมหยกงามของเมืองจีนพร้อมทั้งใหท้่านไดรั้บคาํแนะนาํและวธีิการดูหยก และใหท้่านเลือก

 ซ้ือหยกไวเ้ป็นของฝากลํ้าค่า จากนั้นนาํท่านเดินทางไปชมถํา้

 จ่ิวเซียง ผา่นชมชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้นในเขตต่างๆ 

 นาํท่านชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่

 เกดิขึน้เองตามธรรมชาติ พร้อม น่ังกระเช้าลอยฟ้า ชม

 ความงามของทวิทศัน์ รอบๆ ถํา้ ในถํ้าแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วน

 แรก คือน่ังเรือชมความสวยงาม ของช่องแคบช่ังอนิเสีย ทั้ง

 สองขา้งเป็นหนา้ผาท่ีมีความสูงถึง 150 กวา่เมตร ส่วนท่ีสอง 

 จะเป็นถํ้าธรรมชาติซ่ึงเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของคนเผา่นอ้ยใน

 สมยั ก่อน ส่วนท่ีสาม จะเป็นถํ้านํ้า ในถํ้าประกอบดว้ยนํ้าตกตวัเมียและตวัผูอ้ยูด่ว้ยกนั สมควรแก่

 เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองคุนหมิง นาํคณะเขา้เชคอินน์ โรงแรมเอนจอยอ่ิง (Enjoying 

 Hotel) หรือเทียบเท่า (ระดบั 4 ดาว) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า (8) ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
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วนัทีส่ี่       คุนหมิง –โหลซือวนั - หยวนเจียง – โหมวเจียง –ซือเหมา – เชียงรุ่ง (นอนเชียงรุ่ง) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ (9) ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั เช็คเอา้ท ์จากนั้นนาํ

 ท่านไปยงัเมืองโบราณกวนตู้ เมืองโบราณ  กวนตู ้เป็นแหล่ง

 ท่องเท่ียว ซอ้ปป้ิง เส้ือผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และลาน

 เอนกประสงคท่ี์ชาวจีน ในคุณหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดิน เล่น 

 พกัผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ทีส่ร้างขึน้มาเพือ่

 เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน 

 สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์ แบบธิเบต 

 และด้านหลงัของเมืองโบราณ เป็นทีต่ั้งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต 

 เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชีวติความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลาย  ชาติ

 พนัธ์ แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 

เท่ียง    คณะเดินทางผา่นเมืองหยวนเจียง สู่เมืองโหมวเจียง พร้อมรับประทานอาหารเท่ียง (10) ณ 

 ร้านอาหาร 

19.00 น.   เดินทางถึงตวัเมืองเชียงรุ่ง รับประทานอาหารเยน็ ( 11) หลงัอาหารคนคณะเขา้พกั ณ โรงแรม

 สตาร์เวย ์( Starway Hotel) (ภาษาจีนเรียกโรงแรมเชิงเช้ิล) หรือเทียบเท่า (ระดบั 3 ดาว +) พกัผอ่น

 ตามอธัยาศยั หรือจะเลือกซ็อปป้ิงบริเวณใกล้ๆ  โรงแรม 
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วนัที่ห้า เชียงรุ่ง – สวนป่าดงดิบ – วดัป่าเจ– โชว์พาราณาสี   (นอนเชียงรุ่ง) 

07.00 น.   อรุณสวสัด์ิยามเชา้ พร้อมรับประทานอาหาร

 (12) ณ หอ้งอาหาร โรงแรม  

08.00 น.   นาํคณะเดินทางไปยงัสวนป่าดงดิบ ชมหมู่บ้าน

 เผ่าอายหนี หรือเผ่าอก้ีอ ชมการแสดงศิลปะชน

 เผ่าในสิบสองปันนาทีนํ่า้ตกเก้ามังกรจากน้ันชม

 การเรียกนกยูงบินลงมาจากภูเขาจํานวนหลาย

 ร้อยตัว นาํท่านชม ศูนย์วจัิยยาสมุนไพรสิบสออง

 ปันนา ในตวัเมืองเชียงรุ่ง 

 
12.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง (13) ณ ร้านอาหาร 

13.00 น.  นาํท่านชมวดัป่าเจ (ซ่ึงเป็นวดัท่ีสาํคญัในเมืองเชียงรุ่ง)ชมวหิารใหม่อนัสวยงามของวดัป่าเจ กราบ

 พระสานด้วยหวายสวยงามมาก แวะชมศูนย์เยือ่ไผ่ ดูผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากไมไ้ผ ่เช่น ยาสีฟัน แปรง

 ฟัน สบู่ เป็นตน้ 

18.00 น.   รับประทานอาหารเยน็ (14) ณ ภตัตาคารไตเยยีนฟู จากน้ันเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี ซ่ึงเป็น 

 การแสดงโชว์ศิลปวฒันธรรมอนัเลือ่งช่ือของสิบสองปันนา  สวยงามมาก 
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วนัที่หก เชียงรุ่ง– บ่อเต็น – หลวงนํา้ทา – ห้วยทราย - เชียงของ 

06.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ (15)  ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม  
08.00 น.    จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางไปยงัด่านโม่ฮาน (จีน) และด่านบ่อเตน็ (ลาว) ผา่นพิธีการผา่น

แดนเรียบร้อยออกเดินทางไปยงัเมืองหลวงนํ้าทา 
12.00 น.   รับประทานอาหารเท่ียง (16) ท่ี ร้านอาหาร  

13.00 น.   ออกเดินทางไปเมืองหว้ยทราย ระหวา่งทางผา่นเมืองเวยีงภูคา พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาว

ลาว 
16.00 น.   เดินทางถึงเมืองหว้ยทราย ผา่นพิธีการผา่นแดน จากนั้นนาํท่านข้ามสะพานแห่งที ่4 (เชียงของ-

ห้วยทราย) กลบัมายงัเชียงของ ประเทศไทยโดยสวสัด์ิภาพ พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ  
 

 -----------------------------------------  

อตัราค่าบริการ 
ราคาท่านละ 17,800 บาท (สําหรับ 8 ท่านขึน้ไป) 
ราคาท่านละ 16,800 บาท (สําหรับ 16 ท่านขึน้ไป) 
 ***ราคานีย้กเว้นวนัหยุดเทศกาล เช่น วนัส้ินปี, ตรุษจีน, วนัชาติจีน, และวนัสงกรานต์*** 

พกัเดี่ยวเพิม่ 4,500 บาท ต่างชาต ิ(ทีไ่ม่ใช่คนไทย) จ่ายค่าวซ่ีาเข้าลาวประมาณคร้ังละ 2,000 บาท 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามท่ีระบุในรายการ ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ คนขบัรถ ท่านละ 140 

บาท /คน/วนั หมายถึงเดินทาง 6 วนั ท่านตอ้งจ่ายรวม

เป็นเงนิ 800 บาท/คน ส่วนทวัร์ลีดเดอร์ไทยตามแต่

ท่านจะเห็นสมควรนะคะ 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีน (วซ่ีาหนา้ด่าน) ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

ค่าธรรมเนียมผา่นแดนไทย – ลาว – จีน ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการระบุ    
ค่าท่ีพกั 5 คืน (1 หอ้ง พกั 2 ท่าน), อาหาร 16 ม้ือ ค่าธรรมเนียมวซ่ีาลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ 

ค่าบตัรเขา้ชมตามท่ีระบุในรายการ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % (กรณี

ตอ้งการเอกสารใบเสร็จรับเงิน) 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและทวัร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย  

ค่าเขา้ชมการแสดงโชวเ์มืองพาราณาสี   

ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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เอกสารประกอบการเดินทาง  
1. ส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง ( Passport) มีท่ีอายเุหลือการใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน ข้ึนไป และมีหนา้วา่ง

แสตมป์  อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

2. รูป 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ (พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น) ตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิ เท่านั้นค่ะ  

3. ส่งไฟล์ รูปถ่ายจริง ส่งมาอีเมล์ booking@ichiangrai.com  

**ส่งมาก่อนการเดินทาง 20 วนั 

**ระเบียบ เร่ืองรูปถ่าย การขอวซ่ีาจีนดังนีค่้ะ** 
1. รูปขนาด 33 มม.x 48 มม. 6.ถ่ายหนา้ตรง 

2.พื้นหลงัสีขาว 7.หา้มใส่แวน่ตา 

3.หา้มใส่เส้ือขาว 8.คนมุสลิมเปิดเห็นใบหนา้ 

4.หา้มยิม้ 9.หา้มใส่หมวก 

5.ตอ้งเห็นหู 10.หา้มใส่เคร่ืองประดบั 

 
 
การชําระเงนิ 
1. สาํรองท่ีนัง่พร้อมชาํระมดัจาํ 50 % ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนวนัเดินทาง 15 วนั 
2. ยกเลิกการเดินทาง 10– 15 วนั หกั 50 % ของมดัจาํ 
3. กรณีบริษทัดาํเนินเร่ือง Visa และเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

คืนค่ามดัจาํทั้งหมด 
4. ยกเลิกในวนัเดินทาง บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ามดัจาํทั้งหมด 
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ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ 
ช่ือบญัชี: บริษทั ไอเชียงราย จาํกดั 
ประเภท: บญัชีออมทรัพย ์
สาขา: บา้นดู่ 
บญัชีเลขท่ี: 984-0-05540-5 
และส่งสาํเนาการโอนเงิน (pay-in) กลบัมาท่ี booking@ichiangrai.com  หรือส่งไลนม์าท่ี ไอดี 
nuiichangrai ไวเ้ป็นหลกัฐาน  
หมายเหตุ 

* บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของ

หา้มนาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็

ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  

* บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีอาจเพ่ิมข้ึนในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ เกิดการล่าชา้

ของสายการบิน เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน , อุบติัเหตุร้ายแรงตาม

ธรรมชาติต่างๆ, การนดัหยดุงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และส่ิงของสูญหายตามสถานท่ี

ต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุอนัเกิดข้ึนเหนือการควบคุมของบริษทั 

* บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์, กาํหนดวนัเดินทาง, สายการบิน, และราคาทวัร์ 

ตามความเหมาะสม และความจาํเป็นท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ียงัคงรักษาผลประโยชนข์อง

ลกูคา้เป็นสาํคญั 

* คณะผูจ้ดัการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเขา้ – ออกเมือง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองเป็นสาํคญั 

*  กรณีท่านปฏิเสธ หรืองดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการไม่ทานอาหารบางม้ือ  

หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติมคุนหมิง-สิบสองปันนา 

สกลุเงนิที่ใช้ - เป็นสกลุเงินหยวนเท่านั้น และสามารถแลกกบัไกดท์อ้งถ่ิน  
        1 หยวน =  6 บาท (ตามอตัราแลกเงินขณะนั้น) 

อาหาร – รสชาติจืด ใครชอบทานเผด็เตรียมนํ้าพริกจากเมืองไทยไปไดค่้ะ 
อากาศ -  15-27 องศาเซลเซียล 
เวลา    -  ประเทศจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 
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