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วันแรก (3 มี.ค. 2554) เชียงของ – ห้ วยทราย – เวียงภูคา – หลวงนํา! ทา – บ่ อเต็น – บ่ อหาญ – เชียงรุ้ง – ซือเหมา (357 กม.)
06.00 น. รับคณะที,จุดนัดพบเชียงราย ออกเดินทางสู่ ทา่ เรื อบัค. ด่านตรวจคนเข้าเมืองอําเภอเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองจากนั1นนําท่านนัง, เรื อข้ามแม่น1 าํ โขง สู่ ประเทศลาวที,แขวงบ่อแก้ว เมืองห้วยทราย ประทับตรา
หนังสื อเดินทางพร้อมเดินทางต่อโดยรถปรับอากาศสู่ เมืองหลวงนํ1าทา ดินแดนเหนือสุ ดของลาวที,มีธรรม
ชาติเขียวขจี
12.00 น.  บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองบ่อเต็น แล้วเดินทางเข้าสู่ จีน ที,เมืองบ่อหาญผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง เดินทางต่อโดยรถโค๊ชปรับอากาศของจีนเดินทางต่อสู่ เมืองเชียงรุ่ ง (เมืองแห่งรุ่ งอรุ ณ) จากนั1นพา
ท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซือเหมา เป็ นเมืองที,มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที,ยาวนาน ช่าผูเอ่ออันยาวนาน ท่านจะ
ได้เห็นสวนชาเขียวที,ภูเขาหยีนผานซานหมื,นกว่าไร่ สวยงามมากสองข้างทาง
คํ,า
 บริ การอาหารคํ,า ณ ภัตตาคาร จากนั1นนําท่านสู่ Zhou xiang HOTEL
หรื อเทียบเท่า พักผ่อนหรื อท่องราตรี ตามอัธยาศัย
วันที+ 2 (4 มี.ค. 2554) ซือเหมา – โม่ เจียง – ยีซ+ ี – วัดหยวนทง – คุณหมิง (435 กม.)
เช้า
 บริ การอาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่ เมืองโม่เจียง ที,นี,เป็ นอากาศกึ,ง
โซนร้อนกับอากาศโซนอบอุน่ คือวันที, 21 ถึง 22 มิถุนายนของทุกปี เวียนมาถึงในวันนี1 คือพอพระอาทิตย์มา
ถึงเขตเหนือของโซนร้อนแล้วก็จะกลับหลังหันลัดโคจร ย้ายกลับไปทางใต้ทนั ทีดงั นั1นที,นี,จึงถูกเรี ยกว่า ที,หนั
กลับของดวงอาทิตย์ เส้นทร็ อบปิ คเหนือเหนือจึงถูกคนพื1นเมืองเรี ยกว่า เส้นหยินหยาง มีการเล่ากันว่า คนที,
อยากจะมีลูก เพียงแค่อยูต่ ามสถานที,เส้นนี1ตดั ผ่านเท่านั1นก็สามารถมีลูกฝาแฝดได้ ที,นี,จึงถูกขนานนามอีกว่า
แหล่งฝาแฝด และเป็ นเมืองที,มีลูกฝาแฝดมากที,สุดในประเทศจีนจนถึงปัจจุบนั
เที,ยง
, ี จากนั1นยังได้ผา่ น ชมสะพานที,สูงที,สุดในโลก นําท่านเดิน
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองยีซ
ทางขึ1นสู่ เขาซีซาน หรื อ ประตูมงั กร ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตรประตูมงั กรเป็ นส่ วนหนึ,งของวัดในลัทธิ

คํ,า

เต๋ าสร้างในช่วงค.ศ. 1718-1843 นําท่านลอดผ่านประตูมงั กร หลงเหมินซึ,งสร้างขึ1นในสมัยราชวงค์หมิง และ
เป็ นที,เชื,อกันว่าเป็ น ประตูแห่งความศิริมงคล ซึ,งถ้าผูใ้ ดได้ลอดผ่านประตูน1 ีจะประสบแต่ความสําเร็ จตั1งเด่น
เป็ นสง่าบนผาสู งทิวทัศน์บนเขาซีซานเต็มไปด้วยแมกไม้เขียวขจี ชมอุโมงค์ที,สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชม
ศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋ า ซึ,งสร้างขึ1นด้วยแรงศรัทราของชาวบ้าน ที,มีประวัติความเป็ นมายาวนานนับ 1000
ปี ริ มทะเลสาบเตียนฉือซึ,งท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลสาบได้อย่างชัดเจน เป็ นทะเลสาบปิ ดขนาด
ใหญ่ ตั1งอยูต่ ิดกีบเมืองคุนหมิง มณฑลยูนานสาธารณะรัฐประชาชนจีน ทะเลสาบนี1เป็ นทะเลสาบนํ1าจืด ตั1งอยู่
ที,ระดับความสู ง 1886.5 เมตรเหนือระดับนํ1าทะเลมีพ1นื ที, 298 รางกิโลเมตร มีความยาวฝั,งทิศเหนือจรดทิศใต้
39 กิโลเมตร มีความลึกเฉลี,ย 4.4 เมตร จากความงดงามของทะเลสาบนี1จึงถูกขนานนามว่า ไข่มุกทอแสงแห่ง
ที,ราบสู ง และยังเป็ นต้นแบบในการสร้างทะเลสาบคุนหมิงในพระราชวังฤดูร้อนที,กรุ งปักกิ,ง พระนางซูสีไท
เฮา ได้ลอกเลียนแบบไปสร้างในพระราชวังฤดูร้อน
 บริ การอาหารคํ,า ณ ภัตตาคารเห็ดนานาชนิด จากนั1นนําท่านเข้าสู่ King world hotel ระดับ 4 ดาว หรื อ
เทียบเท่า เพื,อพักผ่อน หรื อท่องราตรี ตามอัธยาศัย

วันที+ 3 (5 มี.ค. 2554) คุนหมิง – ป่ าหิน – ฉู่สง – ต้ าลี+ (323 กม.)
เช้า
 บริ การอาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่ อุทธยานป่ าหิ น หนึ,งในสิ, งมหัศจรรย์ของโลก ซึ, งเป็ นที,อยูข่ องชนเผ่า
ซาหนีแต่เดิมเมื,อ 270 ล้านปี ก่อน สถานที,แห่งนี1เคยเป็ นมหาสมุทรกว้าง และก้นทะเลลึกล้วนเป็ นชั1นหินปูน
ทั1งสิ1 น แต่จากการผันแปลของผิวโลก จึงเป็ นสาเหตุให้เกิดอุทยานป่ าหินบนเนื1อที,กว้างใหญ่กว่า 1200 ไร่
เที,ยง  บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั1นนําคณะเดินทางสู่ เมืองต้าลี,โดยรถโค๊ชปรับอากาศเป็ นทาง
ด่วนใช้เวลาเดินทาง 4 ชัว, โมงกว่า ชมวิวบ้านเมืองของจีนวิวธรรมชาติอนั สวยงามระหว่างทางเดินลอด
อุโมงค์ทางด่วนยาว 5 ก.ม. เป็ นโครงการอันมหัศจรรย์ที,หาชมได้ยากระหว่างทางผ่านเมือง ระหว่างทาง ผ่าน
เมืองโบราณฉู่สง เดินทางถึงเมืองต้าลี, ต้าลี,เป็ นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าลี, มณฑลยูน
นานทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั1งอยูบ่ นที,ราบสู งระหว่างเทือกเขาซานทางด้านตะวันตก และ
ทะเลสาบเอ๋ อไห่ทางด้านตะวันออก เป็ นที,ต1งั ถิ,นฐานของชาวไป๋ และชาวอี1มาตั1งแต่สมัยโบราณต้าลี,เคยเป็ น
เมืองหลวงของอาจักรน่านเจ้า ซึ,งเป็ นอาณาจักรของชาวไป๋ ในราวศตวรรษที, 8-9 ต่อมาได้เป็ นเมืองหลวงของ
อาณาจักรต้าลี,ในปี พ.ศ.1480-1796 และยังเป็ นศูนย์กลางการเคลื,อนไหวของกลุ่มกบฏชาวจีนมุสลิม (จีนฮ่อ)
ระหว่างปี พ.ศ.2399-2406 ต้าลี,ยงั มีชื,อเสี ยงในฐานะเป็ นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิดซึ,งนําไปใช้ใน
การกสร้างและประดับตกแต่งอาคารในปัจจุบนั ต้าลี,เป็ นแหล่งท่องเที,ยวที,สาํ คัญ ซึ,งดึงดูดนักท่องเที,ยวทั1ง
จากในและต่างประเทศประชากร มีท1งั หมดประมาณ 3.3 ล้านคน ซึ,งครึ, งหนึ,งเป็ นชาวฮัน, และอีกครั1งเป็ นชนก
ลุ่มน้อยมีท1งั หมด 16 เผ่า เมืองต้าลี, เคยอยูใ่ นการปกครองของชาวไป๋ คนพื1นเมืองส่ วนใหญ่จึงเป็ นชาวไป๋
คํ,า
 บริ การอาหารคํ,า ณ ภัตตาคารจากนั1นนําท่านสู่ โรงแรมหลานหลิงเก๊อะ ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่าพัก
ผ่อนหรื อท่องราตรี ตามอัธยาศัย

วันที+ 4 (6 มี.ค. 2554) ต้ าลี+ – ลีเ+ จียง (187 กม)
เช้า
 บริ การอาหารเช้า
จากนั1นนําท่านเดินทางไปยังท่าเรื อเออไห่ ขึ1นเรื อมังกรกลาง ชมทะเลสาบ
เอ่อไห่ ชมเกาะเจ้าแม่กวนอิม หอคอยติดต่อบนสวรรค์
เที,ยง
รับประทานอาหารภัตตาคารอาหารปลา
บ่าย
ชมโรงถ่ายภาพยนต์ 8 อสู ร แล้วนําท่านนัง, รถกอล์ฟชมวัดเจดีย ์ 3 องค์ อันเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี,ที,
โดดเด่นงดงามอยูร่ ิ มทะเลสาบเอ๋ อไห่ ประกอบด้วยเจดียส์ ี ขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสู งถึง 70
เมตร ซึ,งสร้างขึ1นในสมัยราชวงศ์ถงั จึงมีลกั ษณะเหมือนกับเจดียเ์ มืองซีอาน ส่ วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิม,
เติมในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ,งเป็ นช่วงที,พระพุทธศาสนากําลังได้รับความนิยมสู งสุ ดในประเทศจีน เจดีย ์ 3
องค์มีอายุกว่า 1000 ปี และได้มีการบูรณะเจดียเ์ หล่านี1ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้คน้ พบโบราณวัตถุจากศตวรรษ
ที,7-10กว่า 600 ชิ1น ในองค์เจดีย ์ เสร็ จแล้วเดินทางไปยังเมืองลี,เจียง
เย็น
ถึงเมืองลี,เจียง เช็คอินเข้าโรงแรมเก๊อะหลาน ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ารับประทานอาหารไทยแท้ แล้วพัก
ผ่อนอิสระ
วันที+ 5 (7 มี.ค. 2554) ลีเ+ จียง
เช้า
 บริ การอาหารเช้า นําท่านมุง่ สู่ ภูเขาหิ มะมังกรหยก นําท่านนัง, รถภาย
ในอุทยานเพื,อเดินทางสู่ จุดนัง, กระเช้าที,ระดับความสู ง 3356 เมตร นํา
ท่านนัง, กระเช้าเล็กขึ1นภูเขา หิมะมังกรหยก สู่ จุดชมวิวทุง่ หญ้าหยิงซาน
ผิง ซึ,งท่านสามารถมองเห็นหิมะ ที,ปกคลุมตลอดทั1งปี อย่างใกล้ชิด เพื,อ
ชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที,สูงที,สุด และสวยงามที,สุด ตลอดสองข้างทางที,ข1 ึนยอดเขา ทิวทัศน์แห่งนี1
เมื,อมองระยะไกล จะเห็นเป็ นลักษณะคล้ายมังกรกําลังเลื1อย บนพื1นสี ขาว ทีหิมะปกคลุมอยูน่ 1 นั ดูราวกับหยก
ขาว ที,ตดั กับสี น1 าํ เงินของท้องฟ้ า คล้ายมังกรขาว กําลังล่องลอยอยูบ่ นท้องฟ้ า เขาแห่งนี1จึงได้ชื,อว่า ภูเขาหิมะ
มังกรหยกให้ทา่ นได้ชื,นชมและดื,มดํ,ากีบความหนาวเย็นของธรรมชาติ
เที,ยง
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั1นนําท่านชม อุทยานนํ1าหยก (อวี1สุ่ยไจ้) สถานที,ทอ่ งเที,ยวแห่ง
ใหม่ล่าสุ ดของลี,เจียง และเป็ นที,สุดของลี,เจียงและเป็ นที,แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าหน่าซือในอุทยาน
ประกอบด้วย ประตูสวรรค์มีรูปปั1นซึ,งแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาหมายถึง พ่อ ข้างซ้ายหมายถึงแม่ และนํ1าตก
มังกร ซึ,งไหลลงมาลดหลัน, กันเป็ น 3 ชั1น ชั1นแรกชื,อมังกรออกถํ1า ชั1นที,สองชื,อมังกรเล่นนํ1า และชั1นสามชื,อ
มังกรโบยบิน นอกจากนี1ยงั มีตน้ ไม้เทวดาอายุกว่า 500 ปี ซึ,งเป็ นที,เคารพสักการะของคนในท้องถิ,นด้วย
คํ,า
 บริ การอาหารคํ,า ณ ภัตตาคาร จากนั1นนําท่านเข้าสู่ โรงแรมเก๊อะหลาน พักผ่อน
หรื อท่องราตรี ตามอัธยาศัย
วันที+ 6 (8 มี.ค. 2554) ลีเ+ จียง – ต้ าหลี+ – คุนหมิง (510 กม.)
เช้า
 บริ การอาหารเช้า จากนั1นนําคณะขึ1นรถบัสปรับอากาศตรงไปยังเมืองต้าหลี, และ
ฉู่สง
เที,ยง
 รับประทานอาหารเที,ยงที,เมืองฉู่สง
บ่าย
เดินทางต่อไปยังเมืองคุนหมิง
ถึงเมืองคุนหมิง เช็คอินเข้าโรงแรม King World ตึก A

คํ,า
ู้ เป็ ดย่าง แล้วชอปปิ1 งตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํ,าที,ร้านกวางตุง้ ซี ฟด
วันที+ 7 (9 มี.ค. 2554) คุนหมิง – เชียงใหม่
เช้า
 บริ การอาหารเช้าที,โรงแรม
หลังอาหารเช้า นําท่านเดินทางไปนมัสการพระพุทธชินราช จําลองที,วดั หยวนธง วัดใหญ่ และเก่าแก่ที,สุด
ของเมืองคุนหมิง
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เที,ยง
จากนั1นอิสระ ให้ทา่ นได้ชอปปิ1 งเลือกซื1อสิ นค้านานาชนิด ณ ย่านชอปปิ1 งของเมืองคุนหมิง ฝากคนที,บา้ น
16.30 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง
18.30 น. นําท่านขึ1นเครื, องบิน China eastern airline เพื,อเดินทางกลับสู่ เชียงใหม่
19.10 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ จากนั1นจะมีรถบัสปรับอากาศรอรับท่านเดินทางกลับเชียงราย
ถึงจังหวัดเชียงรายโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจมิรู้ลืม

โปรแกรมเดินทางอาจมีการเปลีย+ นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย+ นแปลงรายการท่องเทีย+ วบางรายการ
หรือทดแทนรายการท่องเทีย+ วบางรายการ

ราคา
บาท/ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน พักเดียวเพิม 3,000 บาท
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่องเที,ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สิน
ค้าพื1นเมืองให้นกั ท่องเที,ยวทัว, ไปได้รู้จกั ในนามร้านของรัฐบาล คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่ าเท้า ไข่มุก ผ้าไหม หินทิเบต
ซึ,งจําเป็ นต้องบรรจุไว้ในโปรแกรมทัวร์ดว้ ยเพราะเหล่านี1มีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที,ยวทุกท่านทราบว่า
ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม จะซื1อหรื อไม่ซ1ือขึ1นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทั1งสิ1 น
อัตรานีร! วม
1. ค่าโรงแรมที,พกั ตามรายการที,ระบุ (สองท่านต่อหนึ,งท่าน)
2. ค่าเข้าชมสถานที,ตา่ งๆ ตามรายการที,ระบุ
3. ค่าอาหารและเครื, องดื,มตามรายการที,ระบุ
4. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที,ยวตามรายการที,ระบุ
5. ค่าธรรมเนียมการยืน, ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 200,000 บาท ทั1งนี1ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที,มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกันชีวติ
อัตรานีไ! ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
2. ค่าใช้จา่ ยส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื, องดื,ม ค่าอาหารที,ส่งเพิม, เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
3. ค่าอาหารที,ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทําใบอนุญาตที,กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิม, 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที,จา่ ย 3%
6. ค่ากระเป๋ าเดินทาง
7. ค่าทิปไกด์วนั ละ 10 หยวนและคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อท่าน
การสํ ารองทีน+ ั+ง
1. กรุ ณาสํารองที,นง,ั และชําระเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื,อ-สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง
2. ส่ วนที,เหลือ ชําระทั1งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ1นไป คืนเงินทั1งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ1นไป เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทั1งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ ปที,เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที,ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจั1พกั โดยตรงหรื อโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ยวบินพิเศษจะไม่มีการคืนเงินค่า
มัดจํา หรื อค่าทัวร์ท1งั หมดเนื,องจากค่าตัวl เป็ นการเหมาจ่าย
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับการเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที,มีอายุการใช้งานไม่ต,าํ กว่า 6 เดือน
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง สี ขนาด 2 นิ1ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช้สติ.กเกอร์ หรื อรู ปปริ1 นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิม, ท่านละ 3,300 และรู ปถ่ายภาพสี 2 นิ1ว 5 รู ป
5. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

