รหัสทัวร์ : THA7-BUS-KH-21OCT16-3JAN17

เชียงของพัก : Chiangkhong Teak Garden Hotel 1 คืน
เชียงรุง้ พัก : STAR WAY HOTEL 3 คืน
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วันแรก
05.00 น.

กรุงเทพฯ – พระพุทธชินราช พิษณุ โลก - เชียงราย – เชียงของ
(B L D )
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก บริการอาหารกล่อง
พร้อมเครื่องดื่มบนรถ ออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก โดยรถโค้ชปรับอากาศ
11.00 น.
นาท่าน สักการะพระพุทธชินราช ชาวบ้านส่วนใหญ่มกั เรียกขานกันว่า วัดใหญ่ หรือวัด
พระศรี กันจนติดปาก แม้นพระประธานองค์ใหญ่ทป่ี ระดิษฐานในวิหารคือ พระพุทธชิน
ราช ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า หลวงพ่อใหญ่ ตามไปด้วย วัดใหญ่นบั เป็ นพระ
อารามหลวงทีส่ าคัญของจังหวัด เพราะเป็ นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทย
ทัง้ ประเทศ ตัง้ อยู่ทถ่ี นนพุทธบูชา ตาบลในเมือง ริมแม่นา้ น่านฝัง่ ตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมือ่ ปี
พ.ศ. 1900 ภายในวัดสิง่ โบราณสถานโบราณวัตถุลา้ ค่ามากมาย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแพฟ้ าไทย
บ่าย
นาท่านเดินทางต่อสู่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
คา่
เดินทางถึง อ.เชียงของ อาเภอที่เงียบสงบ ผู ค้ นใช้ชีวิตกันอย่างราบเรียบ ไม่วุ่นวาย ชุมชนที่มวี ิถีชีวติ เรียบง่าย
บรรยากาศของชนบททีย่ งั บริสุทธิ์บา้ นเรือนชาวบ้านยังเป็ นบ้านไม้แบบโบราณให้ทุกท่านได้ด่มื ดา่ กับบรรยากาศที่แสน
สวยงาม อากาศแสนเย็นสบาย สูดโอโซนอันแสนบริสุทธิ์รมิ ฝัง่ แม่นา้ โขง
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร
พักที่ : Chiangkhong Teak Garden Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า
07.30 น.

เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ าท่า – เชียงรุง้ – สิบสองปันนา
(B L D )
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
นาท่านผ่านการตรวจสอบเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ แล้วนัง่ Shuttle busข้ามสะพานใหม่สู่ด่านห้วย
ทราย สปป. ลาว นา ท่านขึ้นรถปรับอากาศลาว ตามเส้นทางหมายเลข R3a ซึง่ เป็ นถนนที่รฐั บาลจีนพยายามผลักดัน
ให้เป็ นเส้นทาง Logistics ในการลา เลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม โดยทางรัฐบาลลาวได้รบั การ
สนับสนุนเงินจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ปัจจุบนั ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิ ดใช้เมือ่ เดือนมีนาคม 2551
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ที่ผ่าน ผ่านเมืองสาคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางในช่วงนี้ เป็ นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็ นบางช่วง ผ่านชม
ทิวทัศน์สองข้างทาง ท่านจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติของป่ าอันอุดสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขา และวิถชี ีวติ
ความเป็ นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว ซึง่ ย้อนอดีตของเมืองไทยเมือ่ หลายสิบปี ก่อน
เที่ยง
(เวลาโดยประมาณ)  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อ.หลวงน้ าทา) หลังอาหารกลางวัน นาท่านออก
เดินทางสู่ ชายแดนลาว บ่อเต็น ซึ่งเป็ นเขตเช่ าที่จีนมาเช่ ารัฐบาลของลาว เพื่อทาเป็ นเขตการค้าชายแดนรองรับ
เส้นทาง R3A ทาพิธีการตรวจคนออกเมืองลาว แล้วข้ามแคนสู่ ชายแดนจีน บ่อหาน ทาพิธีการตรวจคนเข้าจีน เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว เปลีย่ นการเดินทางเป็ นรถปรับอากาศจีน (ไกด์ทอ้ งถิ่นคอยให้การต้อนรับท่านและคณะ) เวลาที่เมือง
จีนจะเร็วกว่าไทย 1 ชัว่ โมง นาท่านออกเดินทางต่อ ผ่านเมืองหล้า 1 ในเขตการปกครองตนเอง ของสิบสองปันนา อยู่
ห่างจากชายแดนประมาณ 60 กิโลเมตร เดินทางผ่านเส้นทางอพยพของพีน่ อ้ งชาวไทลื้อ
เดินทางถึงเมืองเชียงรุง้ ซึ่งเป็ นเมืองเอกเมืองหลวงของสิบสองปันนา เป็ นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีสมญานามว่า
“เมืองนกยูง”
เย็น
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร จากนัน้ พาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั
พักที่ : โรงแรม STAR WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม สวนป่ าดงดิบ –
เช้า

--

ณฑ์ชนชาติสบิ สองปันนา—-โชว์พาราณสี – เชียงรุง้

(B L D )

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาคณะเดินทางต่อ สวนป่ าดงดิบหรือป่ าเขตร้อน ซึ่งเป็ นป่ าที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยพืช
พันธ์นานาชนิด นาท่านนัง่ รถไฟฟ้ าสู่เนินเขาที่จดั เป็ นสวนต่างๆสวยงาม ชมนกยูงจานวนหลาย
ร้อยตัวบินลงมาจากยอดเขาจากสัญญาณเป่ านกหวีดของผูค้ ุม เป็ นที่ช่นื ชอบของแขกผูม้ าเยือน
ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ จากนัน้ นาท่านชมโชว์การแสดงจากชาวเขาเผ่าต่างๆอาทิ การแสดงของชาว
ไทลื้อโชว์วฒั นธรรมของเผ่าไอนี่หรืออีกอ้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวเขาได้ตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู ้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ
อาทิ เสือ หมี ลิง สุนขั

หลังจากนั้นนาท่านไปเยี่ยมชมสถาบันเผยแพร่สมุนไพรไทลื้อ และ ซื้อสินค้า ของฝากจากจีน ฝากคนทางบ้าน
12.00 น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนา
ยูนนานการลงทุนรวม155ล้าน หยวน ซึง่ สร้างขึ้นใน สถาบันคุม้ ครองสิบสองปันนา
จากรอบนอก ของเมืองเชียงรุง้ พื้นที่ 100,000ตารางเมตร พิพธิ ภัณฑ์ นี้รวม
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คา่

จากนั้น
วันที่ส่ี
เช้า

เที่ยง

จากนั้น

ทัง้ หมดสามชัน้ ชัน้ 1เป็ นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์สบิ สองปันนา ชัน้ 2เป็ นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบ
สองปันนา ชัน้ 3เป็ นห้องแสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่ าดิบชื้น สัตว์และพืชต่ างๆนาๆในสิบสองปันนา
พิพธิ ภัณฑ์น้ ีเป็ น สถานทีท่ ่องเทีย่ ว ทีไ่ ด้เรียนรู ้ ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนาทีด่ ที ส่ี ุด
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่าน ไปดู โชว์พาราณสี เป็ นชุดการแสดงที่เป็ นไฮไลท์ของ
การไปเยือนสิบสองปันนาเลยครับ การแสดงโชว์จดั ขึ้นภายในโรงละคร
ขนาดใหญ่ท่สี ามารถรองรับผูเ้ ข้าชมได้มากกว่า 500 คน มีการแสดงโชว์ชุด
ต่างๆ กว่าสิบชุด โดยในแต่ละชุดการแสดงนัน้ มีการจัดฉากการแสดงอย่าง
ยิ่งใหญ่ การใช้ระบบแสง สี เสียง ประกอบการแสดง นัน่ ยอดเยี่ยมและ
อลังการมาก สาหรับการแสดง โชว์พาราณสี เป็ นการแสดงที่นาเสนอถึง
เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิบสองปันนา เริ่มไปตัง้ แต่เมือ่ ครัง้ พระพุทธศาสนา เดินทางเข้ามาเผยแพร่ถงึ เมืองสิบสอง
ปันนา และแสดงการจาลองภาพวิถชี ีวติ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตานานของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ
มากมาย ซึง่ ล้วน แล้วแต่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองสิบสองปันนา
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั STAR WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ตลาดเช้า--หมู่บา้ นไทลื้อม่านดิว—วัดป่ าเจย์—9จอม12เชียง—แหล่งชาโบราญใหญ่สุดในโลก--เชียงรุง้

(B L D )

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนัน้ พาท่านเทีย่ วชมวิถชี วี ติ ของคนสิบสองปันนาทที่
อิสระช๊อปปิ้ งซื้อผลไม้สดๆ แล้วนา ท่านเที่ยว
ชมหมู่บา้ นไทลื้ิอม่านดิว ตัง้ อยู่นอกเมืองเยงรุง้ มีประวัติศาสตร์พนั กว่าปี ห่าง
จากตัวเมืองเชียงรุง้ ประมาณ10KM เป็ นหมู่บา้ นที่มชี ่อื เสียงในสิบสองปันนา มี
วัดเก่ าแก่ ม่านดิวและสามารถซื้อผลไม้พ้ นื เมืองและของที่ระลึอต่ า งๆที่ตลาด
หมู่บา้ นม่านดิวได้ค่ะ (อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศไทย และเจ้าชายประเทศ
อังกฤษก็เคยเยีย่ มหมู่บา้ นนี้)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนา ท่านเทีย่ วชมชม วัดป่ าเจวัดป่ าเจเป็ นวัดพุทธหินยาน ( เถรวาส ) ซึง่ ตัง้ อยุ่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง
บนเนื้อที3่ 000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็ นวัดทีเ่ จ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็ นทีไ่ หว้พระและประกอบ
ศาสนกิจ ภายในวัดมีวหิ ารและอุโบสถ และกุฏซิ ง่ึ เป็ นทีจ่ า วัดของพระสงค์รวมทัง้ อาคารซึง่ เป็ นทีต่ งั้ ของวิทยาลัย
พุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัดป่ าเจนับเป็ น
ม ช
หลังจากนัน้ พาไปชมเมืองใหม่เก้าจอม12เชียง ซึง่ เจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็ นอัญมณีแห่งสามเหลีย่ มทองคาใหญ่
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จากนั้น
วันที่หา้
เช้า

เที่ยง
16.00 น.
เย็น
วันที่หก
05.00 น.

แหล่งรวม1แม่นา้ 2ประตู9 เจดีย(์ จอม) และ 12 หมู่บา้ น (เจียง) ผสมผสาน
วัฒนธรรมดัง้ เดิมของไทลื้อ และประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็ นเมืองแห่งการ
ท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวติ ไทยและไทลื้อ ณ ริมฝัง่ ลันซ้
่ า
งเจียงหรือแม่นา้ โขงบริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่1,200 หมู่หรือประมาณ
600 ไร่ดา้ นตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครอง
ตนเองสิบสองปันนา กา ลังกลายเป็ นที่ตงั้ เจดียใ์ หม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็ น 1 ใน 9 เจดียข์ อง โครงการ 9 จอม 12 เจียง
โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน หรือ ราว 940,000 ล้านบาทของ
Haicheng Group
ชม แหล่ง ชาโบราญใหญ่ สุ ด ในโลก
ช
ม
ช
มน
พิพธิ ภัณฑ์ช
เนื่องจากจาได้สมั ผัสแล้ว ยังมีชาให้ทุกท่านได้ชิม และซื้อ
เป็ นของฝากได้อกี ด้วย
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั STAR WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เมืองหล้า – บ่อหาญ – บ่อเต็น – หลวงน้ าท่า – เชียงของ
(B L D )
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร เดินทางกลับสู่ฝงั ่ ไทยตามเส้นทางเดิม เดินทางถึงชายแดน นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองทัง้
สองฝัง่ แล้ว ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้า ตลาดท้องถิน่ เมืองหลวงนา้ ทา ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย เฮือนลาว
ก่อนอาลาจากหลวงนา้ ทา แล้วเดินทางกลับสู่หว้ ยทราย ตามเส้นทางเดิม
(เวลาโดยประมาณ) เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองลาว อ.เชียงของ จ.เชียงราย
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมืองไทย
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ก่อนนาท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ
กรุงเทพฯ
นาท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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***ราคานี้ เป็ นราคาลงร้ านชอปปิ้ ง 4 ร้ านค่ ะ ร้ านยาสมุนไพร+ร้ านหยก+ร้ านมีด+ร้ านเยือ่ ไผ่ ****

ช่วงการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มเี ตียงเสริม

พักท่านเดีย่ ว
จ่ายเพิม่

21-26 ต.ค 59
1-6 ธ.ค 59
08-13 ธ.ค 59
29ธ.ค -03ม.ค 60

11,555
11,555
11,555
12,555

11,555
11,555
11,555
12,555

10,555
10,555
10,555
11,555

5,500
5,500
5,500
5,500

อัตรานี้ รวม :
1.ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
2.ค่าบริการรถ Shuttle Bus ข้ามสะพาน ไป-กลับ
3.ค่าอานวยความสะดวกผ่านด่าน ไทย – ลาว - จีน ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4.ค่าทีพ่ กั 4 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ + ผ้าเย็น นา้ ดืม่ บริการบนรถ
6.ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
7.ค่าชมการแสดงพื้นเมืองชุด ม็องบาลานาซี (เมืองพารณสี)
8.ค่าประกันอุบตั เหตุในวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
9.ค่าวีซ่าจีน+ค่าถ่ายรูปหน้าด่าน
อัตรานี้ ไม่รวม :
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % และ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี)
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ 20 หยวน ต่อวัน ต่อคน / ทิป ไกด์ สตาฟ คนไทย แล้วแต่นา้ ใจและความพึง
พอใจในบริการ
เงือ่ นไขในการจองทัวร์
1.
กรุณาระบุทน่ี งั ่ กับเจ้าหน้าที่ พร้อมชาระเงินมัดจา จานวน 3,000 บาท / ท่าน
2.
ส่วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
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หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทไ่ี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ี ทาง
บริษทั ฯยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมด หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อน่ื ให้ ถ้าต้องการ
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ น สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ในกรณีทส่ี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ
3.
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทาง
บริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
การยกเลิก
lการยกเลิกการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเดินทางมิฉะนัน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
l กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
l กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด

