
 
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) 

โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา 4 วนั 3 คนื 

(ไปรถ – กลบัรถ) 

วนัแรก    เชียงของ – ห้วยทราย –หลวงนํา้ทา – บ่อเต็น/โม่ฮาน – เมอืงหล้า – เชียงรุ่ง (นอน

 เชียงรุ่ง) 
08.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ด่านตรวจคนเขา้เมืองอาํเภอเชียงของ จ.เชียงราย จากนั้นนาํท่านผา่นพิธีการตรวจ

 คนเขา้-ออกเมือง เรียบร้อยแลว้นาํท่านข้ามสะพานแห่งที ่4 (เชียงของ-ห้วยทราย) สู่เมืองหว้ยทราย 

 แขวงบ่อแกว้ สปป.ลาวจากนั้นนาํคณะออกเดินทางบนเส้นถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ ผา่น

 เมืองหว้ยทราย และเมือง เวยีงภูคาซ่ึงเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ท่ีสาํคญัของประเทศลาว ผา่นเมือง

 หลวงนํ้าทา ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสัวถีิชีวติความเป็นอยูข่องพี่นอ้งชาวลาวรวมทั้งหมู่บา้น  ชาวเขา

 เผา่ๆต่างและป่าเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ 

12.00 น.  เดินทางถึงเมืองหลวงนํ้าทา พร้อมรับประทานอาหารเท่ียง (1) ณ ร้านอาหาร 

13.00 น.  จากนั้นนาํท่านออกเดินทางต่อไปยงัด่านโม่ฮาน (จีน) ทาํพิธีการผา่นแดนลาว/จีน จากนั้นออกเดินทาง   

     ต่อไปยงัเมืองหลา้ ซ่ึงเป็นเมืองหนา้ด่านสาํคญัของจีนตอนใต้ (มณฑลยนูนาน) 

16.00 น.  คณะเดินทางผา่นเมืองหลา้ เพื่อเดินทางต่อไปยงัตวัเมืองเชียงรุ่ง (อาํเภอเมืองของสิบสองปันนา) 

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

    โรงแรมสตาร์เวย ์( Starway Hotel) (ภาษาจีนเรียกโรงแรมชิงเซ้ิล ) หรือเทียบเท่า (ระดบั 3 ดาว+) 

 พกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะเลือกซ็อปป้ิงบริเวณใกล้ๆ  โรงแรม 
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วนัทีส่อง   เชียงรุ่ง – วดัหลวงเมอืงลีอ้ – สวนป่าดงดิบ – โชว์พาราณาสี (นอนเชียงรุ่ง) 
07.00  น.  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ พร้อมรับประทานอาหาร (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น.  พาคณะเดินทางผา่นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดของมลฑลยนูนานท่านสามารถมองเห็นตวัเมืองเชียงรุ่ง     

    พร้อมท่าเรือสินคา้ ซ่ึงเป็นจุดขนถ่ายสินคา้จีนกบัไทยไปเชียงราย นาํท่านเดินทางชมวดัหลวงเมืองลือ้       

    เป็นวดัพุทธท่ีใหญ่ท่ีสุดในสิบสองปันนา ซ่ึงบริษทัพฒันาการท่องเท่ียวหยวนหา้ว จาํกดั ลงทุนสร้าง      

    ถึง 350 ลา้นหยวน เพื่อสร้างวดันิกายหินยานและพระพุทธรูปยนืขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบน้ี 

 
11.00 น.   นาํท่านเยีย่มชม ศูนย์วจัิยพชืสวนสมุนไพร เมืองสิบสองปันนา และเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรอนั

 เล่ืองช่ือของ ประเทศจีน เช่น ยาเลือดมงักร 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั (4) ณ ภตัตาคารหงฝ้ังจือ 

13.00 น.   เยีย่มชมหมู่บ้านตีมีด ซ่ึงอดีตหมู่บา้นน้ีมีช่ือเสียงดา้นการทาํมีดหรือดาบใหเ้จา้เมืองสิบสองปันนา 

14.00 น.   จากนั้นนาํคณะเดินทางไปยงัสวนป่าดงดิบ ชมการเรียกนกยูงบินลงมาจากภูเขา เป็นฝงูขนาด

 ใหญ่ ชมหมู่บ้านเผ่าอายหน่ี หรือเผ่าอก้ีอ ร่วมเต้นรํากบัสาวๆ ชนเผ่าอายหน่ี ชมการแสดงทีนํ่า้ตกเก้า

 มังกร จากนั้น ชมการแสดงสัตว์แสนรู้ 
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16.00 น.  จากนั้นใหทุ้กท่านอิสระในการชอ้ปป้ิง บริเวณยา่นศูนยก์ารคา้ใจกลางเมืองเชียงรุ่ง 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ (5) ณ ภตัตาคารตา้เหยยีนฟู่  จากนั้นเขา้ชมการแสดงโชว์พาราณาสี ซ่ึงเป็น 

    การแสดงโชว์อนัเลือ่งช่ือของสิบสองปันนา สวยงามมาก 
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วนัทีส่าม    เชียงรุ่ง – ชมวดัป่าเจ– หมู่บ้านไทลือ้บ้านติว้ (นอนเมอืงหล้า) 
07.00 น.   ต่ืนนอนรับอากาศบริสุทธ์ิยามเชา้ บริการอาหารเชา้ (6)  ณ หอ้งอาหารโรงแรม ไปชมตลาดเชียงรุ่ง 

09.00 น.   นาํคณะเดินทางไปยงั ป่าเจ (ซ่ึงเป็นวดัท่ีสาํคญัในเมือง

 เชียงรุ่ง)ชมวหิารใหม่อนัสวยงามของวดัป่าเจ กราบ พระ

 สานด้วยหวายสวยงามมาก แวะชมศูนย์เยือ่ไผ่ ดูผลิตภณัฑ์

 ท่ีทาํมาจากไมไ้ผ ่เช่น ยาสีฟัน แปรงฟัน สบู่ เป็นตน้ 

12.00 น.   รับประทานอาหารเท่ียง (7) ณ ภตัตาคารไตยล้ือ 

13.00 น.   พาท่านเยีย่มชมโรงงานหยกของรัฐบาลสิบสองปันนา ซ่ึง

 เป็นโครงการช่วยเหลือผูพ้ิการให้ มีงานทาํ ในการเจียหยก 

14.00 น.  นาํคณะเท่ียวหมู่บ้านไทลือ้บ้านติว้ หมู่บ้านไทลือ้ อนุรักษ์

 ของอาณาจกัรเชียงรุ่งเยีย่มชม และ นมัสการ พระพุทธรูปที่ ในหมู่บ้านติว้ หมู่บา้นไทยล้ือบา้นต้ิว มีวถีิ

 ชีวติชุมชนเหมือนเดิม หา้มก่อสร้าง หรือมี ส่ิงปลูก สร้างสมยัใหม่ และจะมีการจดักิจกรรมตาม

 ประเพณีท่ีเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ร่วมอยา่ง สนุกสนาน จากนั้นออกเดินทางไปยงัเมืองหลา้ นาํ

 คณะเขา้พกัโรงแรม โรงแรมเผง จี (Peng Ji Hotel) เทียบเท่า (ระดบั 3 ดาว) 

 
18.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ (8) ณ ภตัตาคารอ้ีผงิชวน จากนั้นช้อปป้ิง บริเวณใกล้โรงแรม หรือจะเดิน

 เทีย่วแสงสียามคํ่าคืน ตามอธัยาศยั 
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วนัทีส่ี่  เมอืงหล้า – หลวงนํา้ทา – ห้วยทราย – เชียงของ – เชียงราย 
07.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ ( 9)  ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม  จากนั้นเชคเอา้ท ์นาํท่านไปชมตลาดเมือง

 หลา้ ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่าน เดินทางไปยงัด่านโม่ฮาน (จีน) และด่านบ่อเตน็ (ลาว) ผา่นพิธีการผา่น

 แดนเรียบร้อยออกเดินทางไปยงัเมืองหลวงนํ้าทา 

12.00 น.   รับประทานอาหารเท่ียง (10) ณ ร้านอาหาร ท่ีเมืองหลวงนํ้าทา 

13.00 น.   ออกเดินทางไปเมืองหว้ยทราย ระหวา่งทางผา่นเมืองเวยีงภูคา ชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาว  

16.00 น.   เดินทางถึงเมืองหว้ยทราย ผา่นพิธีการผา่นแดน จากนั้นนาํท่านข้ามสะพานแห่งที ่4 (เชียงของ-ห้วย

 ทรายกลบัมายงัเชียงของ  ประเทศไทยโดยสวสัด์ิภาพ พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ  
ราคาท่านละ 9,800 บาท (สําหรับ 8 ท่าน ขึน้ไป) 

***ราคานีย้กเว้นวนัหยุดเทศกาล เช่น วนัส้ินปี, ตรุษจีน, วนัชาติจีน, และวนัสงกรานต์*** 

พกัเดี่ยวเพิม่ 3,500 บาท ต่างชาต ิ(ทีไ่ม่ใช่คนไทย) จ่ายค่าวซ่ีาเข้าลาวประมาณคร้ังละ 2,000 บาท 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามท่ีระบุในรายการ ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ และทวัร์ลีดเดอร์ไทย  

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีน (วซ่ีาหนา้ด่าน) ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

ค่าธรรมเนียมผา่นแดนไทย – ลาว – จีน ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการระบุ    

ค่าท่ีพกั 3 คืน (1 หอ้ง พกั 2 ท่าน) ค่าธรรมเนียมวซ่ีาลาวกรณีเป็นชาวต่างดา้ว 

ค่าอาหาร 10 ม้ือ ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % (กรณี

ตอ้งการเอกสารใบเสร็จรับเงิน) 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ  

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและทวัร์ลีดเดอร์จากประเทศไทย  

ค่าเขา้ชมการแสดงโชวเ์มืองพาราณาสี   

ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไข

ตามกรมธรรม)์ 
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เอกสารประกอบการเดินทาง  

1. ส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง ( Passport) มีท่ีอายเุหลือการใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน ข้ึนไป และมีหนา้วา่งแสตมป์  

อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

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

3. ส่งไฟล์ รูปถ่ายจริง (สาํคญัมาก) ส่งมาอีเมล ์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 

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

ค่ามดัจาํทั้งหมด 
4. ยกเลิกในวนัเดินทาง บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ามดัจาํทั้งหมด 
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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: ธนาคารกรุงเทพ 
ช่ือบญัชี: บริษทั ไอเชียงราย จาํกดั 
ประเภท: บญัชีออมทรัพย ์
สาขา: บา้นดู่ 
บญัชีเลขท่ี: 984-0-05540-5 
และส่งสาํเนาการโอนเงิน (pay-in) กลบัมาท่ี booking@ichiangrai.com หรือส่งไลน ์มาท่ีไอดี 

nuiichiangrai ไวเ้ป็นหลกัฐาน  
หมายเหตุ 
* บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้ม

นาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็ามท่ีกอง

ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  

* บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีอาจเพ่ิมข้ึนในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ เกิดการล่าชา้ของ

สายการบิน เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน, อุบติัเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, 

การนดัหยดุงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุอนั

เกิดข้ึนเหนือการควบคุมของบริษทั 

* บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์, กาํหนดวนัเดินทาง, สายการบิน, และราคาทวัร์ ตาม

ความเหมาะสม และความจาํเป็นท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ียงัคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็น

สาํคญั 

* คณะผูจ้ดัการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเขา้ – ออกเมือง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจ

ของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองเป็นสาํคญั 

*  กรณีท่านปฏิเสธ หรืองดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางม้ือ  หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติมสิบสองปันนา 

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

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