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
ไทย – ลาว – จีน (ตอนใต้) เชียงของ - ห้วยทราย - สิบสองปันนา - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - ต้าลี่ - คุนหมิง – บินกลับ
ประเทศไทยไปรถกลับรถ 8คืน 9วัน (บินภายใน) บริการประทับใจ ปลอดภัย คุ้มราคา
วันที1่ เชียงของ – ห้วยทราย – บ่อเต็น / บ่อหาน – เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)
07.00 น.
พบกัน ณ.จุดนัดพบอาเภอเชียงของ เสร็จแล้วทาพิธีการผ่านแดนไทย-ลาวใช้เวลาประมาณ 30 นาที
เก็บสัมภาระสิ่งของลงเรือข้ามฟากไปฝั่งลาว ขึ้นรถลาว เดินทางมุ่งสู่หลวงน้าทา เส้นทางนี้คนไทย
เป็นคนสร้าง โดยเส้นทาง R3A ระหว่างทางเชิญชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม ถนนก่อนเข้าสู่
หลวงน้าทาช่วงนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนเป็นฝุ่นและลูกรัง และแวะรับประทานอาหารเที่ยง
ระหว่างทางหรือมารับประทานที่หลวงน้าทา
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น.
เดินทางสู่เมืองสิบสองปันนาถึงด่านบ่อหาน-บ่อเต็นทาพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศจีน
19.00น.
นอนพักที่สิบสองปันนาของจีน ถึงเมืองล้าแวะรับประทานอาหารเย็นที่แสนอร่อยที่ร้านอาหาร
ได้เวลาเข้าโรงแรมที่พักตามอัธยาศัย
วันที2่ เชียงรุ้ง - ป่าดงดิบ - บินไปลี่เจียง (พักลี่เจียง)
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นนาคณะไปเที่ยวชมป่าดงดิบสวนม่านทิง ชมการแสดง
ละครสัตว์ นั่งรถไฟฟ้าขึ้นชมการปล่อยนกยูงจากบนภูเขาหลายร้อยตัว ชมการแสดงของชนเผ่า
ต่างๆ ชมน้าตกเก้ามังกร เชิญร่วมพิธีการแต่งงานของชนเผ่าอาข่า
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารในเมืองสิบสองปันนา
13.00 น.
นาคณะทัวร์มุ่งหน้าสู่สนามบินเชียงรุ้ง เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองลี่เจียง
20.00 น.
ถึงลี่เจียง เข้าเช็คอินโรงแรมที่ลี่เจียง พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที3่ ลี่เจียง – ภูเขามังกรหยก – เมืองโบราณลี่เจียง-โรงแรมลีเจียง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น.
พาคณะทัวร์มุ่งสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก นาท่านเปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้า
ที่ระดับความสูง 3,356 เมตร นาท่านนั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุดจาก
ระดับน้าทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะ ที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชม
ทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่ง
นี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกาลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่
นั้น ดูราวกับหยกขาวที่ตัดกันสีน้าเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กาลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขา
แห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาติ
12.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
นาคณะเที่ยวชม เมืองเก่าลี่เจียง ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 800 ปี ซึ่ง
ยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคง
ปลิวไปมาตามสายลม ลาธารน้าที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทาให้เมืองโบราณลี่
เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ.1987
19.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร เพื่อพักผ่อนหรือเดินช็อปปิ้งย่านศูนย์การค้าตามอัธยาศัย
วันที่ 4 ลี่เจียง - โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโดด - เมืองโบราณทิเบต
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.
อาลาเมืองลี่เจียงแล้วเดินทางต่อไปยังตาบลเสือกู่ แวะชมโค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง ซึ่งถือได้ว่าเป็น
โค้งแห่งประวัติศาสตร์ที่สร้างอารยะธรรมของชนชาติจีน และเป็นจุดที่ทาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ของดินแดนภาคกลางของจีน จากนั้นพาคณะเดินทาง มุ่งหน้าสู่ช่องแคบเสือกระโดด “ฟูเที่ยวเซีย”
แม่น้าจินซาเจียง (ต้นน้าฉางเจียง) เป็นโค้งที่แคบที่สุดของแม่น้าแยงซีเกียง กว้างเพียง 44 เมตร ตรง
กลางยังมีโตรกหินเหนือพื้นน้า 30เมตร ลือกันว่ามีเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้หินกลางแม่น้าก้อนนี้
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองจงเตี้ยน ด้วยความสวยงาม
ของเส้นทางและภูมิประเทศอันงดงามจนได้รับการขนานนามว่า “แชงกรีล่า” ถึงจงเตี้ยนพาท่านเข้า
ที่พัก
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นและจากนั้นพาท่านไปเที่ยวชม เมืองโบราณทิเบต ไปชมการแสดงพื้นเมือง
ของชาวทิเบต กลับมาพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที5่ แชงกรีล่า – วัดเฟยไหล – วัดลามะ ซงจ้านหลินซื่อ –ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
07.00 น.
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม หลังจากมื้ออาหารเช้านาท่านไปวัดซงจ้านหลิงตั้งอยู่
บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากตัวเมืองไปทางเหนือ 4กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1679 เป็นวัดลามะที่
มีอายุเก่าแก่กว่า 300ปี มีพระลามะจาพรรษาอยู่กว่า 700รูป สร้างขึ้นโดยดาไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่ง
ใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักพรรดิชิง ได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีก
หลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้ สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา มีห้องประชุม
หลัก 2ห้อง โอบล้อมไปด้วยห้องพักสาหรับภิกษุกว่า 100ห้อง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
18.00 น.
ถึงต้าหลี่รับประทานอาหารหลังรับประทานอาหารนาทานไป เหมืองเก่าต้าหลีแล้วเข้าที่พัก
วันที6่ วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์ 3 องค์ (ผ่านชม) ต้าลี – คุนหมิง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตานานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหิน
ใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์
ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง จากนั้นนา จากนั้นนาท่าน ผ่านชมด้านนอก
“ ซานถ่า ” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อ
ไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังใน
สมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากาลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์
มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจาก
ศตวรรษที่ 7 – 10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์เที่ยง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.
เดินทางสู่เมืองคุนหมิง ชมทัศนียภาพตลอดสองข้างทาง
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น กลับเข้าโรงแรมที่พักคุณหมิง พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที7่ อุทยานป่าหิน – ถ้้าจิ่วเชียง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.
นาท่านเดินทางสู่อุทยานป่าหิน
ระหว่างทางชมทัศนียภาพของเรือกสวนไร่นาตามแนวเขาที่
สลับซับซ้อนและหมู่ไม้ใบสนที่เขียวชอุ่ม สัมผัสวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองเผ่าฮานี เผ่าไป๋ ใช้เวลา
ประมาณ1.5 ชั่วโมง ถึงเขตอุทยานป่าหิน นาชมความงดงามและความมหัศจรรย์ของป่าหินงาม ตื่น
ตาตื่นใจกับหินหลากหลายชนิดและรูปร่างพิสดาร มีพื้นที่กว้างขวางถึง 40,000 ไร่ ชมหินรูปร่าง
ต่างๆที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลกว่า 2-3 ร้อยล้านปี นับได้ว่าเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมัยก่อน
เป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้า ครั้นเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติได้ทาให้เปลือกโลก
เกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็นป่าหิน ที่ผุดเหนือพื้นดินมองดูเหมือนภูผาดั่งหญิงงามในวรรณคดี
สู่เส้นทางที่วกวนเวียน มีกลุ่มหินต่างๆเช่น หินนางคอย เจ้าแม่กวนอิม สระล้างบาป ฯลฯ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.
เดินทางสู่ถ้าจิ่วเชียง ภายในถ้าจะมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา มีลาธารไหลผ่านถ้า ประกอบด้วย
ธารน้าตก หุบเขาลึกและยังมีถ้าเล็กๆอีกอยู่ภายใน เช่น ถ้าช้างเผือก ถ้าค้างคาว ถ้าเทพธิดา ฯลฯ นา
คณะสู่โลกใต้หิน เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้า เบื้องล่างเป็นผืนน้ากว้าง มีน้าตกขนาดใหญ่
มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาเต็มไปด้วยสีสันที่สวยงาม ดั่งคาขวัญของ คุนหมิงที่ว่า บนดินชม
ป่าหิน ใต้ดินชมจิ่วเชียง นั่งรถกระเช้าไฟฟ้าข้ามเทือกเขาชมแปลงนาขั้นบันได ได้ดูวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับไปตัวเมืองคุนหมิง
18.00 น.
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าที่พัก KING WORLD หรือ B HOTEL หรือ
เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที8่ เมืองเก่ากวาตู – คุนหมิง – ซือเหมา – เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา) – ชมพาราณสี
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.
หลังอาหารเช้านาคณะไปเมืองเก่ากวาตูแล้วนาคณะออกจากนครคุนหมิง มุ่งหน้ากลับสู่เมืองเชียงรุ้ง
กลับตามเส้นทางเดิมผ่านเมืองซือเหมา ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติสองข้างทาง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น.
ออกเดินทางต่อสู่เมืองเชียงรุ้ง
18.00 น.
เดินทางถึงเมืองเชียงรุ้ง รับประทานอาหาร หลังจากนั้นเข้าชมการแสดงเมืองพาราณสีซึ่งเป็นการ
แสดงโชว์ศิลปะวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อของสิบสองปันนา
จากนั้นกลับเข้าสู่ที่พักพักผ่อนตาม
อัธยาศัย

วันที9่ เชียงรุ้ง – บ่อหาน/บ่อเต็น – หลวงน้้าทา – ห้วยทราย – เชียงของ
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (เตรียมสัมภาระลงมาบรรจุที่รถโค้ช)
07.00 น.
หลังจากนั้นเดินทางออกจากเมืองเชียงรุ้ง มุ่งหน้าต่อไปที่บ่อหาน
11.00 น.
ถึงบ่อหาร ผ่านพิธีการตรวจเอกสารผ่านแดน ต.ม.จีน-ลาว ถึงบ่อเต็น (บ่อนคาสิโน) เปลี่ยนถ่าย
สัมภาระลงรถตู้หรือรถโค้ชคันเดิมที่ท่านนั่งมาวันแรกของการเดินทาง พร้อมกันนั้นจะมีเจ้าหน้าที่
จัดการเรื่องพิธีการผ่านเข้าลาวให้ท่านโดยสะดวก
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองหลวงน้าทา
13.00 น.
ออกเดินทางจากบ่อเต็นมุ่งสู่เมืองห้วยทราย ระหว่างทางชมวิถีชีวิตในชนบทของชาวลาว
16.00 น.
เดินทางถึงด่านห้วยทราย ผ่านพิธีการตรวจเอกสารผ่านแดนลาว-ไทย เดินทางกลับเชียงของประเทศ
ไทยโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
ราคาสาหรับ 10 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ บาท
ราคาสาหรับ 20 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ บาท
ราคาสาหรับ 30 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท
อัตรานี้รวม
ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว – จีน
ค่าที่พัก 8 คืน, อาหาร 25 มื้อ
ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่าเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี

อัตรานี้ไม่รวม
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน และค่าบริการถ่ายรูปหน้าด่านจีนโม่ฮาน
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 50 หยวน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ

เอกสารเดินทาง
ส่งหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง พร้อมรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว
จ้านวน 2 ใบ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน มีพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พริ้นจาก
คอมฯ และไม่ควรเป็นรูปถ่ายในชุดข้าราชการ มาก่อนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
-

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือ
ล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล หรือ
สิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออานาจควบคุมของบริษัทฯ

-

-

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสาคัญ
คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองนั้นๆเป็นสาคัญ

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

