บริษัท เชียงรายแอปเปิ้ลทัวร์ จากัด
225 หมู่ 4 ถ.ริมกก-สี่แยกบ้านใหม่ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
E-mail : appletour_pp@hotmail.com, chiangraiappletour@gmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/00622

สิบสองปันนา ดินแดนแห่งนกยูง มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อ
เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้้าทา – เชียงรุ่ง – เมืองหล้า – ห้วยทราย – เชียงของ
( ไป รถ กลับ

รถ

/ 3 คืน 4 วัน )

วันแรก เชียงของ – ห้วยทราย –หลวงน้้าทา – บ่อเต็น/โม่ฮาน – เมืองหล้า – เชียงรุ่ง
07.00 น. คณะพร้อมกันณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาเภอเชียงของ จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง
เรียบร้อยแล้วนาท่านนั่งเรือข้ามแม่น้าโขง สู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จากนั้นนาคณะออก
เดินทางบนเส้น ถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย และเมืองเวียงภูคา ซึ่งเป็นเมือง
เหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สาคัญของประเทศลาว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้อง
ชาวลาว รวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าๆต่าง และป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์
12.00 น. เดินทางถึงเมืองหลวงน้าทา พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหารครัวไทย
13.00 น. จากนั้นนาท่านออกเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเต็น(ลาว)/โม่ฮาน(จีน) ผ่านพิธีการผ่านแดนลาว/จีน จากนั้น
ออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสาคัญของจีนต้อนใต้(มณฑลยูนนาน)
15.00 น. คณะเดินทางผ่านเมืองหล้า เพื่อเดินทางต่อไปยังตัวเมืองเชียงรุ่ง(อาเภอเมืองของสิบสองปันนา)
18.00 น. คณะเดินทางถึงเชียงรุ่ง บริการอาหารมื้อค่า (มื้อที่2) ณ ภัตราคารอี้ผิงชวน จากนั้นนาคณะเข้าพัก ณ
โรงแรม จินเฟิ้ง (GOLDEN PHOENIX HOTEL)หรือโรงแรมเทียนเฉิน (SKY CITY HOTEL)หรือ
เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้ง ที่ถนนคนเดินสิบสองปันนา ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโรงแรม
วันที่สอง เชียงรุ่ง – สวนป่าดงดิบ – วัดหลวงเมืองลื้อ – โชว์พาราณาสี
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่3) ในที่พัก
08.00 น. นาคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ ชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี หรือเผ่าอีก้อ ชมการแสดงศิลปะชนเผ่าในสิบสอง
ปันนาที่น้าตกเก้ามังกร จากนั้นชมการเรียกนกยูงบินลงมาจากภูเขาจานวนหลายร้อยตัว นาท่านชมศุนย์
วิจัยยาสมุนไพรสิบสอองปันนา ในตัวเมืองเชียงรุ่ง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ณ ร้านอาหารสุ่ยหยวน
13.00 น. นาท่านชมวัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวน
ห้าว จากัด สิบสองปันนา ยูนนานลงทุนสร้างถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน และ
พระพุทธรูปยืนขนาดสูง 49 เมตร ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงรุ่งได้

อย่างชัดเจน จากนั้นนาท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อจินฟา ซึ่งเป็นหมู่บ้านผลิตมีดสิบสองปันนาที่เลื่องชื่อ
หลังจากนั้นให้ทุกท่านอิสระในการช้อปปิ้ง บริเวณย่านศูนย์การค้าใจกลางเมืองเชียงรุ่ง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ภัตตาคารต้าเหยียนฟู่ จากนั้นเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี ซึ่งเป็น
การแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อของสิบสองปันนา จากนั้นกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม เชียงรุ่ง – สวนม่านทิง – หมู่บ้านไทลื้อกันหลั่นป้า – เมืองหล้า
07.00 น. ตื่นนอนรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่6) ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นาทุกท่านเที่ยวชมสวนม่านทิง ซึ่งเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โจวอินไหล (อดีตนายกรัฐมนตรีคน
แรกของจีน) ชมสวนนกยูง เจดีย์แปดเหลี่ยม วัดป่าเจ ( ซึ่งเป็นวัดไทลื้อที่สาคัญในเมืองเชียงรุ่ง)
11.00 น. นาคณะออกเดินทางไปยังเมืองฮา หรือกันหลั่นป้าในภาษาจีน
12.00 น. เดินทางถึงกาหลั่นป้า รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) ณ ภัตราคารหงฝั่งจื่อ
13.00น. นาคณะเที่ยวชมเมืองฮา กันหลั่นป้านั้นในอดีตเคยเป็นหัวเมืองฝ่ายในของอาณาจักรเชียงรุ่ง แต่เดิมเป็น
พื้นที่ใช้ปลูกดอกไม้ส่งถวายให้กับพระราชวัง ปัจจุบันมีการกาหนดให้ 3 หมู่บ้าน อยู่ภายในการจัดการ
เดียวกันเป็น ไต่เยียน หรือหมู่บ้านไต โดยให้ชุมชนมีวิถีชีวิตเหมือนเดิม ห้ามก่อสร้าง หรือมีสิ่งปลูกสร้าง
สมัยใหม่ และจะมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมอย่างสนุกสนาน และ
นาคณะนมัสการวัดสุทธาวาสสุนทรอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลกับคณะและตนเอง จากนั้นนาท่านชม
โรงงานหยกคนพิการซึ่งทางการจีนสร้างเพื่อคนพิการมีอาชีพทา
14.30 น. นาคณะออกเดินทางไปยังอาเภอเมืองหล้า ซึ่งหล้า หมายถึงชาในภาษาไทลื้อ
17.00 น. เดินทางถึงเมืองหล้า นาคณะเข้าที่พักที่โรงแรม จินซิ่ว (JIN XIU) หรือเทียบเท่า
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) ณ ร้านอาหารจี้เชียงหยวน จากนั้นอิสระในการช้อปปิ้งบริเวณใกล้โรงแรม
วันที่สี่ เมืองหล้า – หลวงน้้าทา – ห้วยทราย – เชียงของ – เชียงราย
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
07.00 น. จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน (จีน) และด่านบ่อเต็น (ลาว) ผ่านพิธีการผ่านแดน
เรียบร้อยออกเดินทางไปยังเมืองหลวงน้าทา
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ณ ร้านอาหารเฮือนลาว ที่เมืองหลวงน้าทา
13.00 น. ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาว
16.00 น. เดินทางถึงเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นนาท่านนั่งเรือข้ามฝั่ง กลับมายังเชียงของ ประเทศ
ไทยโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ
*********************************************************

อัตราค่าบริการ
ราคาส้าหรับ 45 ท่านขึ้นไป ท่านละ

บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท
อัตรานี้รวม
ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว – จีน
ค่าที่พัก 3 คืน, อาหาร 10 มื้อ
ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน และค่าบริการถ่ายรูปหน้าด่านจีนโม่ฮาน
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 50 หยวน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่าเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี

ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ

หมายเหตุ
ส่งหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่มีอายุเหลือ 6 เดือนก่อนวันเดินทาง พร้อมรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ ซึ่ง
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน มีพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พริ้นจากคอมฯ พร้อมสาเนา
บัตรประชาชน มาก่อนการเดินทาง 15 วัน
บริการเสริม
เครื่องดื่ม: น้าอัดลม เบียร์กาแฟ โอวัลติน/ไมโล
อาหาร : หมูหยอง กุนเชียง ผักกาดดองกระป๋อง น้าพริก น้าปลา ซอสถั่วเหลือง ลูกอม ขนม ฯลฯ
*อาหารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
การช้าระเงิน
1. สารองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชาระมัดจา 50 % ส่วนที่เหลือชาระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
2. ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจา
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจาทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเปิ้ล มือถือ 086-6565559, 081-4723773 แฟกซ์ 053-719426
ชื่อบัญชี คุณดวงพร ยอดสกุลเพชร
ธ.กสิกรไทย สาขาเชียงราย
เลขที่บัญชี 154-2652-183

