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เทีย่ว 3 ประเทศ ไทย (เชยีงของ)-ลาว (หว้ยทราย-หลวงน ้าทา)-จนี (เชยีงรุง้/12 ปันนา-คนุหมงิ ยนูนาน)  
คนุหมงิ เมอืงหลวงยนูนาน นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิอทุยานป่าหนิ มรดกโลก 3 รอ้ยลา้นปี 

ถ า้จ ิว่เชยีง เขาซซีาน ประตมูงักร-12 ปนันา วดัหลวงไทยลือ้ สวนป่าดงดบิ โชวพ์าราณส ี
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชียงรุ้ง หรือสิบสองปันนา อยูท่างใต้สดุของมณฑลยนูนาน ประเทศจีน ใกล้เขตพรมแดนพมา่และลาว กวา่คร่ึง
ของจ านวนประชากรเป็นชาวไต หรือ ไท (Dai) โดยสว่นใหญ่จะเป็นชาวไทยลือ้  กลา่วกนัวา่มีชาวไทยตกค้างอยูใ่นดนิแดน
สิบสองปันนา ประมาณสองแสนคน ก่อนท่ีไทยจะเสียดนิแดนในยคุลา่อาณานิคม รองลงมา คือ ฮัน่ ท่ีเหลือเป็นชนกลุม่น้อย
อ๋ีหยุ จ้วง และชาวเขาเชือ้สายตา่งๆ  สิบสองปันนากลายเป็น “ประเทศไทยฉบับย่อ” ของเมืองจีน เน่ืองจากพืน้ท่ีประเพณี
วฒันธรรมใกล้เคียงกบัไทยล้านนาของเรา  เชน่ เทศกาลสงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา เมืองเอกของสิบสองปันนา คือ 
เชียงรุ่ง หรือ จิ่นหง (Jinhong) เป็นศนูย์กลางการทอ่งเท่ียวทางธรรมชาตแิละประเพณีวฒันธรรม หมูบ้่านของชนกลุม่น้อย 

คุนหมิง  เป็นเมืองหลวงของมณฑลยนูนาน อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน  เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 6 จากทัง้หมด 
27 มณฑล มีประชากรประมาณ 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 14 เผา่ มีพืน้ท่ี 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่งูหนือ 
ระดบัน า้ทะเล 6,200 ฟตุ ได้ช่ือวา่เป็น “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” มีชนกลุม่น้อยอาศยัอยูก่วา่ 26 กลุม่ สิ่งท่ีเป็นเสน่ห์ดงึดดู 
ใจนกัทอ่งเท่ียว คือ ธรรมชาตภิมูิอากาศท่ีไมร้่อนหรือหนาวเกินไป เชน่ อทุยานป่าหิน 3 ร้อยล้านปี มีเนือ้ท่ี 40,000 ไร่ ฯลฯ 

  หมายเหตุ : โปรแกรมและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม มีประกนัอุบติัภยั คนละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
   วันแรก  :  กรุงเทพฯ–เชียงของ (เชียงราย) *** โปรแกรม ไป-กลับ รถโค้ช ***                       
16.00 น. - รถทวัร์ปรับอากาศ ออกจากจดุนดัพบ+บริการอาหารเย็น (ข้าวกล่อง)+เดินทางสูช่ายแดนเชียงของ จ.เชียงราย 

 
วดัหลวงไทยลือ้ : สถาปัตยกรรมแบบ 12 ปันนา 

 
 สวนอทุยานป่าหิน : คนุหมงิ /ยนูนาน 

 
โชว์สตัว์แสนรู้ : สวนป่าดงดิบ 

 
ลอ่งเรือพายหน้าถ า้จ่ิวเชียง : คนุหมิง 

 
นกยงูล าแพน : สวนป่าดงดิบ  

 

2559-60 : รัฐธรรมนูญ 9-16 ธ.ค./ปีใหม ่30 ธ.ค.-6 ม.ค./มาฆะ 10-17 ก.พ./จักร ี5-10 เม.ย. 
สงกรานต1์2-19 เม.ย./ฉัตรมงคล 4-911พ.ค./วสิาขะ 7-14 พ.ค./เขา้พรรษา 7-12 ก.ค./วนัแม ่11-18 ส.ค. 
ครบสตูร 12 ปันนา+คนุหมงิ 8 วัน ราคา 15,900 บาท # เฉพาะ 12 ปันนา 6 วนั ราคา 9,500 บาท   
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   วันท่ีสอง :  เชียงของ–ห้วยทราย-หลวงน า้ทา–บ่อเตน็-บ่อหาน–12 ปันนา–ซือเหมา               
06.00 น.- รุ่งอรุณท่ีเชียงของ/เชียงราย+ท าธุระสว่นตวั+บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมน า้โขงริเวอร์+จากนัน้ผ่านดา่น ตม.ไทย 

            08.00 น.- ข้ามสะพานมิตรภาพ จากเชียงของ (ไทย) สูห้่วยทราย (ลาว)+ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ต.ม.ไทย-ลาว  
      เช้า         ตอ่รถท้องถ่ินของลาว+เดนิทางสูห่ลวงน า้ทา เส้นทางนีค้นไทยเป็นคนสร้าง ชมวิวทิวทศัน์สองข้างทางท่ีสวยงาม  
       12.00 น.- บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ใกล้ชายแดนลาว-จีน (ขณะทานอาหารไกด์ไปด าเนินการเก่ียวกบัดา่น ตม.ลาว)  
      14.00 น.- ถึงดา่นบ่อเตน็ (ลาว)+บ่อหาน (ไทย)+ผา่นพีธีการตรวจคนเข้าเมือง+ตอ่รถโค้ชของจีนเดินทางสู่สิบสองปันนา  

บ่าย      - เดนิทางผา่น “เมืองหล้า” แหลง่ท่ีผลิตชามีช่ือเสียงของยนูนาน+ผา่น “สิบสองปันนา”+จนถึง “ซือเหมา(ผูเ่ออ๋)” 
19.00 น.- บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร+จากนัน้เข้าสูท่ี่พกัโรงแรม Meiqiang  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

     วันท่ีสาม  :  ซือเหมา – คุนหมิง – อุทยานป่าหนิ                                                         
06.00 น. – บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม+จากนัน้เดนิทางเมืองโมเ๋จียง-ย่ีซี-เฉินกุ้ง จนถึงคนุหมิง (ใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่โมง) 
12.00 น.- บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร+เดนิทางสูอุ่ทยานป่าหนิ ระหว่างทางชมทศันียภาพของเรือกสวนไร่นาตามแนว 
บ่าย        เขาท่ีสลบัซบัซ้อนและหมูไ่ม้ใบสนเขียวชอุ่ม สมัผสัวีถีชีวิตของชนพืน้เมืองเผา่ฮานี เผา่ไป๋ (ประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง) 
15.00 น.- ถึงเขตอทุยานป่าหิน น าชมความงดงามและความมหศัจรรย์ของป่าหินงาม ต่ืนตาต่ืนใจกบัหินหลากหลายชนิด 
               รูปร่างพิสดาร มีพืน้พ่ีกว้างใหญ่ถึง 40,000 ไร่ ชมหินรูปตา่งๆ ท่ีมีมาตัง้แตโ่บราณกาลกวา่ 2-3 ร้อยล้านปี นบัได้ 
               ว่าเป็นป่าหินท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลก สมยัก่อนเป็นเพียงหินปนูท่ีอยูใ่ต้ฝืนน า้ ครัน้เวลาผา่นไป ความเปล่ียนแปลงทาง 
               ธรรมชาตไิด้ท าให้เปลือกโลกเกิดการดนัตวัสงูขึน้ จงึกลายเป็น “ป่าหนิ” ท่ีผดุขึน้เหนือพืน้ดิน มองดเูหมือนภผูา 
               ดัง่หญิงงามในวรรณคดี สูเ่ส้นทางท่ีวกวนเวียน มีกลุม่หินตา่ง ๆ เชน่ หินนางคอย เจ้าแมก่วนอิม สระล้างดาบ ฯลฯ 
18.00 น.- บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร+เข้าสูท่ี่พกัโรงแรม Arsermar ระดบั 4 ดาว ใกล้ป่าหิน พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

  วันท่ีส่ี  :  คุนหมิง – ถ า้จิ่วเชียง – เขาซีซาน ประตูมังกร – ช้อปป้ิงสิน้ค้าตลาดคุนหมิง          

06.00 น.–บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม+จากนัน้เดนิทางไปถ า้จิ่วเชียง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 นาที) ภายในถ า้จะมีหินงอก 
เช้า      -  หินย้อยรูปร่างแปลกตา มีล าธารไหลผ่าน ภายในถ า้ประกอบด้วยธารน า้ตก หบุเขาลึก และยงัมีถ า้เล็กๆ อยู ่                                           
              ภายใน เชน่ ถ า้ช้างเผือก ถ า้ค้างคาว ถ า้เทพธิดา ฯลฯ+น าคณะสู ่“โลกใต้หิน” เดนิบนเส้นทางท่ีขนานไปกบัผนงั 
              ถ า้ เบือ้งลา่งเป็นฝืนน า้กว้าง มีน า้ตกขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาเตม็ไปด้วยสีสนัสวยงาม ดัง่ค า 
              ขวญัของคนุหมิงท่ีวา่ “บนดนิชมป่าหนิ ใต้ดินชมจิ่วเชียง” +นัง่รถกระเช้าไฟฟ้าข้ามเขา ชมแปลงนาขัน้บนัได 
12.00 น.- บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร+จากนัน้เดนิทางสู่ “เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร” หา่งจากตวัเมือง 29 ก.ม.  
บ่าย       ประตมูงักรเป็นสว่นหนึง่ของวดัในลทัธิเตา๋สร้างในชว่ง ค.ศ. 1718–1843 +ลอดผา่นประตมูงักร “หลงเหมิน”  
               สร้างในสมยัราชวงศ์หมิง เช่ือกนัวา่เป็น “ประตูแห่งความสิริมงคล” ถ้าผู้ใดได้เดินลอดผา่นประตแูหง่นี ้จะ 
               เป็นมงคลโชคดีมีความส าเร็จ ตัง้เดน่เป็นสง่าบนหน้าผาสงูริมทะเลสาบเตียนฉือ มีจดุชมวิวทิวทศัน์ทะเลสาบ 
               ท่ีเตม็ไปด้วยแมกไม้เขียวขจี ชมอโุมงค์ท่ีสกดัไว้ตามไหลเ่ขา+คารวะศาลเจ้า+วัดจีนลัทธิเต๋า มีอายพุนักวา่ปี 
18.00 น.- เท่ียวชมเมืองคนุหมิง “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”+ทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร+เข้าสูท่ี่พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
ค ่า    - ชอปปิง้สินค้าราคาถกูนานาชนิดย่านธุรกิจเมืองคนุหมิง ซึง่ได้ช่ือวา่เป็นศนูย์ใหญ่แหลง่สวรรค์ของนกัช้อปปิง้  

วันท่ีห้า :  คุนหมิง ช้อปป้ิงสินค้า– ซือเหมา- สิบสองปันนา                                                                 
06.00 น. – บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม+จากนัน้ช้อปปิง้สินค้า เชน่ ร้านยาสมนุไพร ร้านหยก ร้านชา เป็นต้น 
เช้า/เที่ยง – เดนิทางกลบัซือเหมา+บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร+เดนิทางตอ่ ชมทิวทศัน์บรรยากาศท่ีสดช่ืน มีต้นไม้ 



-3- 

บ่าย/เยน็  - ภเูขา ธรรมชาติท่ีบรุสทุธ์ิ ผา่นเมืองเฉินกุ้ง-ย่ีซ่ี-โมเ๋จียง-บริการอาหารเย็น+พกัท่ีโรงแรมคงิตี ้ระดบั 4 ดาว  

     วันท่ีหก :  สิบสองปันนา – สวนป่าดงดบิ – วัดหลวงไทยลือ้                             
06.00 น.- บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม+จากนัน้เท่ียวชมสิบสองปันนา (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง) หรือเชียงรุ่ง (เมือง 
เช้า          แหง่รุ่งอรุณ) หรือสิบสองปันนา เป็นเมืองหลวงของเขตการปกครองตนเองของชาวไทยลือ้ เป็นเมืองท่ีสวยงาม 
               ได้รับสมญานามว่า “เมืองนกยงู” เดินทางสูส่วนป่าดงดบิ เตม็ไปด้วยธรรมชาติท่ีร่มร่ืนมีต้นไม้ใหญ่มากมาย  
              น่ังรถก๊อล์ฟไฟฟ้าชมบริเวณสวนป่า ดูการแสดงใชว์ศิลปวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าต่างๆ ชมหมู่บ้านอีก้อ  
                  +ชมฝูงนกยูง บินจากท่ีสงูยอดเขาลงสู่หนองน า้และพืน้ดนิ ณ ทะเลสาบนกยูง ซึง่เป็นภาพท่ีหาดไูด้ยากในโลก 
                  +ชมน า้ตกเก้ามังกร มีเวทีแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าต่างๆ+ชมการแสดงโชว์ของสัตว์แสนรู้ 
               ต่างๆ สิงโต เสือ หมีเต้นระบ า ฯลฯ+จากนัน้ชอปปิง้ท่ีร้านชาอูหลง+ร้านยาสมุนไพรท่ีมีช่ือของยนูนาน 
12.00 น. - บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร+จากนัน้เดินทางไปชมวัดหลวงไทยลือ้ ท่ีสวยงาม มลูคา่ก่อสร้าง 3,000 ล้านบาท  
บ่าย          มีบนัได้ทางขึน้ 3 ชัน้  น าท่านขึน้รถกอล์ฟไฟฟ้า ชัน้แรกมีพระพุทธรูปปางประสูต ิหรือเจ้าชายสิทธัตถะยืนชีน้ิว้   
              ชัน้ที่สอง เป็นมหาวิหารใหญ่ พระประธาน คือ พระพุทธชินราช มีสถาปัตยกรรมแบบไทยลือ้ ชมวิหารหลายหลงัท่ี 
                  วิจิตรงดงาม ส าหรับสวดมนต์ไหว้พระ  มีพระสงฆ์ไทยลือ้ปะพรมน า้พระพทุธมนต์ บชูาพระประจ าวนัเกิด ชัน้ที่สาม 
                  เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่บนยอดเขา เป็นจดุชมวิวทิวทศัน์เมืองสิบสองปันนามีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 
                 -เย่ียมชมหมู่บ้านตีเหล็กท ามีดดีมีคณุภาพ +ช้อปปิง้สินค้าท่ีตลาดเชียงรุ้ง หรือสิบสองปันนา (จีนเรียกว่า “จิ่งหง”) 
18.00 น.- บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร+พกัท่ีโรงแรมคิงตี ้ระดบั 4 ดาว ผกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือท่องราตรีอิสระ 
ค ่า         - ชมโชว์ชดุ“พาราณสี”การแสดงศลิปวฒันธรรมลุม่แมน่ า้โขง มีแสง สี เสียง อลงัการ (คา่ดโูชว์รวมคา่ทวัร์แล้ว)  

 วันท่ีเจ็ด : หมู่บ้านชุนชนไทยลือ้–เมืองหล้า-บ่อหาน-บ่อเตน็-ห้วยทราย-เชียงของ-แม่สาย      
06.00 น.- บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม+จากนัน้นัง่รถโค้ชข้ามแมน่ า้โขง ชมสะพานแขวนท่ียาวท่ีสดุของมณฑลยนูนาน  
เช้า          เบือ้งลา่งจะมองเห็นทา่เรือเชียงรุ่ง ซึง่เป็นจดุขนถ่ายสินค้าจากจีนสูเ่มืองเชียงแสง จ.เชียงราย ระยะทาง 250 กม. 
               -ชมตลาดเช้าของพ่ีน้องไทยลือ้+จากนัน้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องหมู่บ้านกาหล่ันป้า ซึง่เป็นหมบู้านเก่าแก่ของ 

            ชาวไทยลือ้ท่ีมีความเป็นอยู่อยา่งเรียบง่าย+ชมเจดีย์ทอง ณ วัดสวนมอญ อายุ 1,500 ปี ท่ีนบัถือของชาวไทย
ลือ้ +ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม ซึง่เป็นสถานท่ีจ าลองของชนกลุ่มน้อยท่ีมีประเพณีและการแตง่กาย ความเป็นอยูท่ี่
แตกตา่งกนั +ช้อปปิง้สินค้าพืน้เมือง+จากนัน้เดนิทางกลบัผา่นเมืองหล้า-บอ่หาน-บอ่เตน็ ผา่น ตม.จีน+ลาว 

       เที่ยง/บ่าย -บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร+เดนิทางกลบัผา่นหลวงน า้ทาถึงห้วยทราย+ข้ามสะพานมิตรภาพลาว-ไทย 
      เยน็/ค ่า - ผา่นดา่น ตม.ลาว-ไทย+จากนัน้เดินทางสู่แมส่าย+บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร+เดนิทางกลบั นอนบนรถ 

  วันท่ีแปด  :  เชียงราย – พะเยา - กทม.                                                                       

06.00 น. – เดนิทางกลบัถึง กทม. โดยสวสัดภิาพ  พร้อมเก็บความทรงจ าและความประทบัใจ  
 
 
 

ค่าใช้จ่ายนีร้วม : – คา่รถโค้ชปรับอากาศ+คา่วีซา่จีน+คา่โรงแรม ห้องละ 2  คน+คา่มคัคเุทศก์+คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ 
                       -คา่ประกนัอบุตัภิยั วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)+คา่อาหารตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายนีไ้ม่รวม :- คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน+คนขบัรถ เก็บทิปรวมคนละ 700 บาท+คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ นอกเหนือท่ีระบไุว้ 
เอกสารการเดนิทาง : (1) Passport มีอายคุงเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน   (2) รูปถ่าย (ภาพสีถ่ายปัจจบุนั)  2 นิว้   2 ใบ  

เง ือ่นไขรายการทวัร ์: ทา่นละ 15,900 บาท (พักเดีย่วเพิม่ 8,000 บาท) สงกรานตเ์พิม่ 2,000.- 

   วนัสมคัร/รบั Passport จา่ยมดัจ า 5,000 บาท และสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 15 วนั 



 
 

 

เทีย่ว 3 ประเทศ ไทย (เชยีงของ)-ลาว (หว้ยทราย-หลวงน ้าทา)-จนี (เชยีงรุง้/12 ปันนา ยนูนาน)  
12 ปนันา ชุมชนไทยลือ้ วดัหลวงไทยลือ้ วดัป่าเจ สวนมว่นทงิ สวนป่าดงดบิ โชวพ์าราณส ี

 

   วันแรก  :  กรุงเทพฯ–เชียงของ (เชียงราย) *** โปรแกรม ไป-กลับ รถโค้ช ***                       
16.00 น. - รถทวัร์ปรับอากาศ ออกจากจดุนดัพบ+บริการอาหารเย็น (ข้าวกล่อง)+เดินทางสูช่ายแดนเชียงของ จ.เชียงราย 

   วันท่ีสอง :  เชียงของ–ห้วยทราย-หลวงน า้ทา–บ่อเตน็-บ่อหาน–12 ปันนา–ซือเหมา               
06.00 น.- รุ่งอรุณท่ีเชียงของ/เชียงราย+ท าธุระสว่นตวั+บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมน า้โขงริเวอร์+จากนัน้ผ่านดา่น ตม.ไทย 

            08.00 น.- ข้ามสะพานมิตรภาพ จากเชียงของ (ไทย) สูห้่วยทราย (ลาว)+ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ต.ม.ไทย-ลาว  
       12.00 น.- บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ใกล้ชายแดนลาว-จีน (ขณะทานอาหารไกด์ไปด าเนินการเก่ียวกบัดา่น ตม.ลาว)  
      14.00 น.- ถึงดา่นบ่อเตน็ (ลาว)+บ่อหาน (ไทย)+ผา่นพีธีการตรวจคนเข้าเมือง+ตอ่รถโค้ชของจีนเดินทางสู่สิบสองปันนา  

บ่าย/เย็น -เดนิทางผา่น “เมืองหล้า” แหลง่ท่ีผลิตชามีช่ือเสียง+ถึง“สิบสองปันนา”+บริการอาหารเย็น+พกัท่ีโรงแรม 4 ดาว 

   วันท่ีสาม :  12 ปันนา – สวนป่าดงดบิ – วัดหลวงไทยลือ้                             

06.00 น.- บริการอาหารเช้า+เท่ียว 12 ปันนา หรือเชียงรุ่ง (เมืองแหง่รุ่งอรุณ)ได้ช่ือว่า “เมืองนกยงู” ชมสวนป่าดงดบิ  
เช้า         ดูการแสดงใชว์ศิลปวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าต่างๆ ชมหมู่บ้านอีก้อ+ชมฝูงนกยูง บนิจากท่ีสงูยอดเขาลงสู่ 
                  ทะเลสาบนกยูง+ชมน า้ตกเก้ามังกร+การแสดงโชว์ของสัตว์แสนรู้ต่างๆ สิงโต เสือ หมีเต้นระบ า ฯลฯ 
12.00 น. - บริการอาหารเท่ียง+ชมวัดหลวงไทยลือ้ น าทา่นขึน้รถกอล์ฟชม ชัน้แรกมีพระพุทธรูปปางประสูต ิชัน้ที่สอง เป็น  
บ่าย          มหาวิหารใหญ่ พระประธานองค์ใหญ่มีสถาปัตยกรรมแบบไทยลือ้ ชัน้ที่สาม ประดษิฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่  
                 -เย่ียมชมหมู่บ้านตีเหล็กท ามีดดีมีคณุภาพ +ช้อปปิง้สินค้าท่ีตลาดเชียงรุ้ง หรือสิบสองปันนา (จีนเรียกว่า “จิ่งหง”) 
18.00 น.- บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร+พกัท่ีโรงแรมคิงตี ้ระดบั 4 ดาว ผกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือท่องราตรีอิสระ 
ค ่า         - ชมโชว์ชดุ“พาราณสี”การแสดงศลิปวฒันธรรมลุม่แมน่ า้โขง มีแสง สี เสียง อลงัการ (คา่ดโูชว์รวมคา่ทวัร์แล้ว)  

 วันท่ีส่ี : หมู่บ้านกาหน่ันป้า–สวนม่วนทงิ-วัดป่าเจ  
06.00 น.- บริการอาหารเช้า+นัง่รถโค้ชข้ามแม่น า้โขง ชมสะพานแขวนท่ียาวท่ีสดุของยนูนาน+ชมตลาดเช้าของชาวไทยลือ้ 
เช้า         +ชมกาหล่ันป้า หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวไทยลือ้+ชมเจดีย์ทอง วัดสวนมอญ อายุ 1,500 ปี+ช้อปปิง้สินค้าฯ 
12.00 น. -บริการอาหารเท่ียง+ชม “สวนม่วนทงิ” อนสุาวรีย์ทา่นโจวเอินไหล+ชมวัดป่าเจ วิหารหลวง+เจดีย์แปดเหล่ียม 

18.00 น.- บริการอาหารเย็นและดโูชว์นาฏศลิป์ของสาวไทลือ้โชว์ชดุร า“พญานกยงู”+ช้อปปิง้ถนนคนเดนิ+เข้าท่ีพกัโรงแรม 

       วันท่ีห้า : หมู่บ้านกาหน่ันป้า–สวนม่วนทงิ-วัดป่าเจ  
เช้า/เที่ยง/บ่าย/เยน็–บริการอาหารเช้า+เดนิทางกลบัผา่นเมืองหล้า-บอ่หาน-บอ่เตน็ ผา่น ตม.จีน+ลาว+บริการอาหารเท่ียง 

      เยน็/ค ่า – ถึงห้วยทราย-เชียงของ ผา่นดา่น ตม.ลาว-ไทย+เดนิทางกลบันอนพกัผ่อนบนรถ+อิสระอาหารเย็นท่ีตลาดเทิง 

  วันท่ีหก  :  เชียงราย – พะเยา - กทม.                                                                       

06.00 น. – เดนิทางกลบัถึง กทม. โดยสวสัดภิาพ  พร้อมเก็บความทรงจ าและความประทบัใจ  
 
 
 

คา่ใชจ้า่ยนีร้วม :- คา่รถโคช้+คา่วซีา่จนี+โรงแรม+อาหาร+มัคคเุทศก+์เขา้ชมสถานที-่คา่ประกันอบุตัภิัย  
คา่ใชจ้า่ยนีไ้มร่วม :- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ เก็บทปิคนละ 400 บาท+คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆมไิดร้ะบไุว ้
เอกสารการเดนิทาง : (1) Passport มอีายเุหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (2) รปูภาพสถีา่ยปัจจบุัน 2 นิว้ 2 ใบ  

 2559-60 : รัฐธรรมนูญ 9-14 ธ.ค./ปีใหม ่30 ธ.ค.-4 ม.ค./มาฆะ 10-15 ก.พ./จักร ี5-10 เม.ย. 
สงกรานต1์2-16 เม.ย./ฉัตรมงคล 4-9 พ.ค./วสิาขะ 9-14 พ.ค./เขา้พรรษา 7-12 ก.ค./วนัแม ่11-16 ส.ค. 
  

เง ือ่นไขรายการทวัร ์: ทา่นละ 9,500 บาท (พักเดีย่วเพิม่ 2,500 บาท) สงกรานตเ์พิม่ 2,000.- 

   วนัสมคัร/รบั Passport จา่ยมดัจ า 5,000 บาท และสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 15 วนั 


