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เชียงของ-หลวงนําทา-เชียงรง้ ุ (สิบสองปันนา)
3 คืน 4 วัน (ไปรถกลับรถ)
ท่องเที"ยวบนเส้นทางอารยธรรมไทยลือ
ผ่านกาลเวลา เพื"อค้นหาและศึกษาวัฒนธรรมลมุ่ นําโขง
พี.ดี.ทัวร์ เชียงราย มีความยินดีทจี ะนําท่ านเดินทางตามรอยอารยธรรมสิ บสองปันนา เมืองคนไตดินแดนใต้ สุดของมณฑลยูน
นาน ดินแดนทีได้ รับสมญานามว่ า “เมืองแห่ งนกยูง“ ชมสถาปัตยกรรมและวิถีชีวติ ของพีน ้ องไทยสิ บสองปันนา แวะเยือนเมืองฮําทีสือ
ภาษาคําเมืองได้ พอเข้ าใจ ชมธรรมชาติแม่ นาํ2 ล้ านช้ าง (แม่ นาํ2 โขงตอนบน) พรมแดนธรรมชาติทีเชือมโยงสายใยระหว่ าง ไทย- ลาว- จีน

วันแรก
06.00 น.
08.00น.
12.00น.

เย็น
วันทีสอง
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
18.00 น.

เชียงของ - ห้ วยทราย – หลวงนํา2 ทา - บ่ อเต็น – เมืองหล้ า - เชียงรุ้ ง
รับคณะทีUจุดนัดพบ เพืUอเดินทางไปเชียงของ นําคณะแวะพักและรับประทานอาหารเช้า จากนั]นทําเอกสารผ่านแดนออก
จากประเทศไทย นําท่านนังU เรื อข้ามแม่น] าํ โขงเข้าสู่ประเทศลาว
หลังทําเรืU องผ่านแดนเข้าสู่ประเทศลาวเรี ยบร้อยแล้ว นําคณะเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ วีไอพี หรื อรถบัสปรับอากาศ
ชั]น 1 ออกจากหมูบ่ า้ นห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสู่เมืองหลวงนํ]าทา (196 กม.=3 ชม)
รับประทานอาหารกลางวันทีUร้านอาหารเฮือนลาว เมืองหลวงนํ]าทา จากนั]นนําคณะเดินทางต่อไปยังบ่อเต็น และ
โมหาญ (60 กม.=1.5 ชม) เพืUอทําเรืU องผ่านแดน จากนั]นขึ]นรถบัสของจีนเดินทางต่อไปยังเมืองหล้าและเมืองเชียงรุ ้ง
(230 กม.=3 ชม)
ถึงเมืองเชียงรุ ้ง รับประทานอาหารเย็นทีUร้านสุ กเี2 ห็ด เช็คอินเข้าโรงแรม HuoFa หรื อเทียบเท่า
จากนั]นอิสระ ให้ท่านเดินช็อปปิ] งถนนคนเดิน กลับเข้าทีUพกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
เชียงรุ้ ง (สิ บสองปันนา)
รับประทานอาหารเช้าทีUหอ้ งอาหารของโรงแรมทีUพกั
นําคณะเดินทางเข้าชมวัดหลวงไทลือ2 สถาปัตยกรรมแบบไทยทีUวิจิตรงดงาม
แหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรมทางศาสนาของแต่ละชนชาติในภูมิภาคลุม่ แม่น] าํ
โขง ซึU งมีพระภิกษุจากนานาประเทศมาจําพรรษาทีUวดั แหล่งนี] วัดทีUต] งั อยูบ่ นเขา
เกือบทั]งลูกโดยงบลงทุนจากรัฐบาลจีนนับพันล้าน
รับประทานอาหารกลางวันทีUร้านกวางตุง้ ซีฟดู้
นําคณะเดินทางไปยังสวนป่ าเขตร้อน ข้ามสะพานลวดสลิงไปหมู่บ้านเผ่ าอ้ ายหนี จากนั]นชมการแสดงของชาวเขาทีUน] าํ
ตกเก้ามังกร แล้วกลับลงมาชมการสาธิ ตการให้อาหารนกยูง
รับประทานอาหารเย็นทีUภัตตาคารไต้เย่นฟู่

20.00 น.

วันทีสาม
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
18.00 น.
วันทีสี
06.00 น.
07.00 น.
12.00 น.
16.30 น.

นําท่านไปชมการแสดงนาฏศิลป์ ของเมืองพาราณสี ซึU งมีความหมายว่า เมืองทีUสวย
งามวิจิตรพิสดาร คําว่าเมืองพาราณสี น] ี มีประวัติความเป็ นมานับพันปี แล้ว พบได้
บ่อยในคําขับค่าวและเอกสารทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย ทางแคว้นสิ บ
สองปันนาจึงได้ผลักดันเรืU องนี]ข] ึนมาเป็ นผลงานทางวัฒนธรรมประจําชาติโดยใช้
เงินลงทุนสร้างเมืองพาราณสี ถึง 13 ล้านหยวน หรื อ 65 ล้านบาท เมืองพาราณสี
เป็ นการแสดงทีUมีลกั ษณะคงทีU โดยมีการจัดแสดงแสง สี เสี ยง ฉากและการฟ้ อน รํา โดยทีมกํากับนักแสดงระดับมือ
อาชีพ จึงทําให้ผลงานโดดเด่น มีเอกลักษณ์ประจําท้องถิUน รายการแสดงเรืU องเมืองพาราณสี ได้นาํ วิสยั ทัศน์อนั ใหม่
เอีUยม มาให้ผชู ้ มได้อUิมตา ประทับใจกับการร่ ายรําทีUสวยงาม ดนตรี ทีUไพเราะ แสงไฟและฉากทีUเหมือนความฝัน รวมถึง
ชุดประจําชาติทีUสวยงาม จึงได้รับการตอบรับและการชมเชยอย่างกว้างขวาง หากท่านมาสิ บสองปันนาแล้วท่านไม่ได้มา
ดูการแสดงชุดนี] ถือว่าท่านมาไม่ถึงสิ บสองปันนา ปกติราคาเข้าชม 1 ท่าน / 160 หยวน หรื อ 800 บาท แต่ พี.ดี. ทัวร์
เชียงราย ขอมอบให้เป็ นของขวัญกับท่านผูม้ ีเกียรติทุกท่านได้ชมฟรี ไม่คิดมูลค่า เพืUอให้ท่านได้เก็บภาพและความ
ประทับใจของเมืองพาราณสี ไว้ตราบนานเท่านาน
เชียงรุ้ ง – หมู่บ้านกาหลัน ป้ า ไทลือ2 – โรงงานหยก – ถํา2 มณีสวรรค์
รับประทานอาหารเช้าทีUหอ้ งอาหารของโรงแรม
นําคณะเทีUยวเมืองกันหลัน ป่ า หรือเมืองฮํา ในอดีตเป็ นหัวเมืองฝ่ ายในของ
อาณาจักรเชียงรุ ้ง แต่เดิมมีหน้าทีUปลูกดอกไม้ถวายพระราชวัง ปัจจุบนั มี
การกําหนดให้ 3 หมูบ่ า้ น อยูภ่ ายใต้การจัดการเดียวกันเป็ น “ไตเยียน” หรื อ
หมูบ่ า้ นไต นําท่านนมัสการพระพุทธรู ปเพืUอเป็ นสิ ริมงคลทีUวดั มหาราช
ฐานสุ ทธาวาส ( วัดสวนม่อน ) และชุมชนทีUมีวิถีชีวิตเหมือนเดิมของหมู่
บ้านไตลื]อ
รับประทานอาหารกลางวันทีUภัตตาคารหอแดง
จากนั]นพาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า เพืUอชมถํา2 มณีสวรรค์ ถํ]าเขากระทิงทีUสวยงามน่ามหัศจรรย์
รับประทานอาหารเย็นทีUภตั ตาคารอาหารในเมืองหล้า เข้าพักทีUโรงแรมโกลเด้นแลนด์หรื อเทียบเท่า พักผ่อนตาม
อัธยาศัย ราตรี สวัสดิr
เมืองหล้ า – บ่ อหาญ - บ่ อเต็น- ห้ วยทราย – เชียงของ - เชียงราย
รับประทานอาหารเช้าทีUหอ้ งอาหารของโรงแรม
คณะเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม จากนั]นทําเรืU องผ่านแดนจากจีนเข้าสู่ลาว พาท่านชมเมืองเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็น ช้อปปิ] ง
เสีU ยงโชค ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันทีUร้านอาหารเฮือนลาว เมืองหลวงนํ]าทา เทีUยวตลาดหลวงนํ]าทา
คณะเดินทางถึงเมืองห้วยทราย เข้าชมตลาดอินโดจีน ได้เวลาทําเรืU องผ่านแดนจากลาว ข้ามแม่น] าํ โขงเข้าสู่ฝัUงไทย
โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราคาบริการ 8,500 บาท (2 ทาน/
น/1หอง)
ง)
พักเดี่ยวเพิ่มอีก 3,000 บาท

ในอัตรา 40 ทานขึ้นไป

ราคานีร2 วม
- อาหาร 12 มื]อและนํ]าดืUมตลอดการเดินทาง
- ค่ารถบริ การนําเทีUยวตลอดรายการ และค่าเข้าชมสถานทีUท่องเทีUยวตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิUนทีUมีความชํานาญคอยดูแลท่าน
- ค่าวีซ่า และค่าธรรมเนียมการผ่านแดน ลาว จีน
- การประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางให้ท่านละ 1,000,000 บาท
ราคานีไ2 ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีUรายการระบุ อาทิ มินิบาร์ในโรงแรมทีUพกั ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ และอืUนๆ
- ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
เอกสารทีต ้ องเตรียม
- รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 นิ]ว จํานวน 3 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เขียนชืUอไว้ดา้ นหลังรู ปทุกใบ
- หนังสื อเดินทาง ทีUมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง
- เอกสารต้องยืนU ก่อนวันเดินทาง 20 วัน
การยกเลิก
1. สําหรับผูโ้ ดยสารทีUไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นืU วีซ่าให้ เมืUอผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิrในการคืนค่ามัดจําทั]งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ]นไป คืนเงินทั]งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ]นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7- 14 เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั]งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ ปทีUเดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีUตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําทีUพกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีUยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท] งั
หมดเนืUองจากค่าตัวw เป็ นการเหมาจ่ายในเทีUยวบินนั]นๆ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิrทีUจะมีการเปลีUยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น] ี เมืUอเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ทีUเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอืUน ๆ ทีUอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิมU เติมทีUเกิดขึ]นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย,การถูกทําร้าย,การสูญหาย,ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีUยวจะสิ]นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิrและจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริ การทีUท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ๆ ทั]งสิ]น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศอันเนืUองมาจากมีสUิ งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อืUน ๆ
5. รายการนี]เป็ นเพียงข้อเสนอทีUตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั]งหนึUง หลังจากได้สาํ รองทีUนงUั บนเครืU อง และ
โรงแรมทีUพกั ในต่างประเทศเป็ นทีUเรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี]อาจเปลีUยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี]คิดตามราคาตัวw เครืU องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวw เครืU องบินปรับสูงขึ]น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิrทีUจะปรับราคาตัวw เครืU องบินตามสถานการณ์
ดังกล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานทีUเกีUยวข้องจนมีการยกเลิก ล่าช้าเปลีUยนแปลง การบริ การจาก
สายการบินบริ ษทั ฯ ขนส่ง หรื อหน่วยงานทีUให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีUจะจัดบริ การทัวร์อืUนทดแทนให้แต่จะไม่คืน
เงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั]นๆ
8. ในกรณี ทีUเกิดการสูญหายของกระเป๋ าเดินทางในระหว่างการเดินทางท่องเทีUยว บริ ษทั จะรับผิดชอบใบละไม่เกิน 2,000 บาทแล้วแต่กรณี
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิrในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั]งสิ]นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯกํากับเท่านั]น

10. ทีUเชียงรุ ้ง (สิ บสองปั นนา) ใช้เฉพาะเงินสกุลหยวนเท่านั]น โดยทางบริ ษทั มีบริ การรับแลกเงินเพืUออํานวยความสะดวกให้กบั ท่าน

