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เชียงราย สไมล ทัวร มีความยินดีที่จะนําทานlสัมผัสดินแดนหลังมานไมไผ นครคุนหมิง เมืองที่ไดชื่อวา
นครแหงฤดูใบไมผลิ อากาศดีที่สุดตลอดป ธรรมชาติอันงดงาม และมีสิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติ
เที่ยวชมเมืองวัฒรธรรมชาวไทลื้อ ดินแดนแหงนกยูง สิบสองปนนา

เสนทาง เชียงใหม – คุนหมิง – ปาหิน – สิบสองปนนา – โชวพาราณสี
( บินตรงเชียงใหม ไป เครื่อง กลับ รถ / 4 คืน 5 วัน )

ก
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17.30 น. พร้อมทีสนามบินเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ ของสายการบิน CHINA EASTERN
AIRLINES (MU) เจ้าหน้าทีของทางบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็ค
สัมภาระ *** ไม่รวมอาหารเย็น ***
19.30 น. เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทียวบินที MU2594
22.00 น. ถึงสนามบินคุนหมิง ตามเวลาท้องถิน (เวลาทีคุนหมิงเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชัวโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมือง และศุลกากร มีมคั คุเทศก์ทอ้ งถินและรถปรับอากาศรอรับท่าน นําท่านเข้าสู่ ทีพักโรงแรม
KING WORD HOTEL หรื อเทียบเท่า
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บริ การอาหารเช้า(มืOอที1) ณ ห้องอาหารของทีพักหลังอาหารนําท่านชมอุทยานป่ าหิ นซึ งเป็ นทีอยูข่ องชน
เผ่าซาหนี แต่เดิมสถานทีแห่งนีOเคยเป็ นมหาสมุทร กว้างเวิงO ว้างมาก่อนและก้นทะเลลึกล้วนเป็ นชัOนหิ นปูน
ทัOงสิO นแต่จากการผันแปรของพืOนผิวโลกจึงเป็ นสาเหตุก่อให้เกิดเป็ นอุทยานป่ าหิ นขึOนซึ งใช้เวลายาวนาน
กว่า 270ล้านปี จึงได้เป็ นป่ าหิ นในปั จจุบนั ซึ งมีความสวยงามตามธรรมชาติทีมีลกั ษณะแปลกตา บนเนืOอที
กว้างใหญ่ไพศาล
เทียง
บริ การอาหารกลางวัน (มืOอที2) ณ ห้องอาหารหลังอาหารนําท่านเดินทางเข่าสู่ ตวั เมือง ระหว่างทางนําท่าน
ชมหยกงามของเมืองจีนพร้อมทัOงให้ท่านได้รับคําแนะนําและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซืO อหยกไว้
เป็ นของฝากลํOาค่า จากนัOนเดินทางไปชมความงามของวัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองและใหญ่
ทีสุ ดแห่งเมืองคุนหมิงและ มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี แต่ละวันจะมีผมู ้ าสักการะหรื อเทียวชมมากมาย
ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราชจําลองซึ ง ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี เกรี ยงศักดิV ชมะนันท์ ได้อญั เชิ ญมา ประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่ งนีOอาทิเช่น โบสถ์ไทย และ
พระพุทธรู ปเป็ นสัญลักษณ์ เพือเชื อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่าง ไทย-จีน จากนัOนนําท่านเดินทางไปชม
ถําจิวเซี ยง ผ่านชมชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านในเขตต่างๆ นําท่านชมความงามของหิ นงอกหิ นย้อย
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รู ปร่ างแปลกตาทีเกิดขึOนเองตามธรรมชาติ พร้อม นังกระเช้าลอยฟ้ า ชม ความงามของทิวทัศน์รอบๆ ถํOา
ในถํOาแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนแรกคือนังเรื อชมความสวยงามของช่องแคบชังอินเสี ย ทัOงสองข้างเป็ นหน้าผาที
มีความสู งถึง 150 กว่าเมตร ส่ วนทีสองจะเป็ นถํOาธรรมชาติซึงเคยเป็ นทีอยูอ่ าศัยของคนเผ่าน้อยในสมัย
ก่อน ส่ วนทีสามจะเป็ นถํOานํOา ในถํOาประกอบด้วยนํOาตกตัวเมียและตัวผูอ้ ยูด่ ว้ ยกัน สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางกลับสู่ ตวั เมืองคุนหมิง จากนัOนนําท่านได้แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื อของจีน วิธีการนํา
เส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทัOงใช้เครื องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด
คํา
บริ การอาหารคํา (มืOอที3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ ทีพัก
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บริ การอาหารเช้า(มืOอที4) ณ ห้องอาหารของทีพัก จากนัOนนําท่านเดินทางกลับเมืองเชียงรุ่ ง สิ บสองปั นนา
ผ่านเส้นทาง R3A คุนหมิง-กรุ งเทพฯ กับเส้นทางลอยฟ้ าข้ามสะพานแม่นO าํ หยวนเจียงทีสู งทีสุ ดในเส้นทางนีO
เทียง คณะเดินทางผ่านเมืองหยวนเจียง สู่ เมืองโหมวเจียง พร้อมรับประทานอาหารเทียง (มืOอที5) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารเทียงออกเดินทางต่อ ผ่านเมืองซื อเหมา ซึ งถูกเปลียนชื อเป็ นเมืองผูเ่ ออร์ เมืองซึ งเป็ นถินปลูกชาผูเ่ ออร์
ทีขึOนชื อของมณฑลยูนาน
18.00 น. เดินทางถึงตัวเมืองเชียงรุ่ ง รับประทานอาหารเย็น (มืOอที6) หลังอาหารคนคณะเข้าพัก ณ โรงแรมจินเฟิO ง
(GOLDEN PHOENIX HOTEL)หรื อเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกซ้อปปิO งทีถนนคน
เดินทางสิ บสองปั นนา บริ เวณใกล้ๆ โรงแรม
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

18.00 น.
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อรุ ณสวัสดิVยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร (มืOอที7) ในทีพัก
นําคณะเดินทางไปยังสวนป่ าดงดิบ ชมหมู่บา้ นเผ่าอายหนี หรื อเผ่าอีกอ้ ชมการแสดงศิลปะชนเผ่าในสิ บสองปั น
นาทีนํOาตกเก้ามังกร จากนัOนชมการเรี ยกนกยูงบินลงมาจากภูเขาจํานวนหลายร้อยตัว นําท่านชมศุนย์วจิ ยั ยา
สมุนไพรสิ บสอองปั นนา ในตัวเมืองเชียงรุ่ ง
รับประทานอาหารเทียง (มืOอที8) ณ ร้านอาหาร
นําท่านชมวัดหลวงเมืองลืOอ เป็ นวัดพุทธทีใหญ่ทีสุ ดในสิ บสองปั นนา ซึ งบริ ษทั พัฒนาการท่องเทียวหยวน
ห้าว จํากัด สิ บสองปั นนา ยูนนานลงทุนสร้างถึง 350 ล้านหยวน เพือสร้างวัดนิกายหิ นยาน และ
พระพุทธรู ปยืนขนาดสู ง 49 เมตร ใหญ่ทีสุ ดในแถบนีO จากจุดนีOท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงรุ่ งได้
อย่างชัดเจน จากนัOนนําท่านเทียวชมหมู่บา้ นไทลืOอจินฟา ซึ งเป็ นหมู่บา้ นผลิตมีดสิ บสองปั นนาทีเลืองชื อ
หลังจากนัOนให้ทุกท่านอิสระในการช้อปปิO ง บริ เวณย่านศูนย์การค้าใจกลางเมืองเชียงรุ่ ง
รับประทานอาหารเย็น (มืOอที9) ณ ภัตตาคาร จากนัOนเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี ซึ งเป็ น
การแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอันเลืองชื อของสิ บสองปั นนา จากนัOนกลับสู่ ทีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
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06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มืOอที10) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
08.00 น. จากนัOนเก็บสัมภาระเพือเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน (จีน) และด่านบ่อเต็น (ลาว) ผ่านพิธีการผ่านแดนเรี ยบร้อย
ออกเดินทางไปยังเมืองหลวงนํOาทา
12.00 น. รับประทานอาหารเทียง (มืOอที11) ทีเมืองหลวงนํOาทา
13.00 น. ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาง
16.00 น. เดินทางถึงเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการผ่านแดน จากนัOนนําท่านนังเรื อข้ามฝาก กลับมายังเชียงของ ประเทศ
ไทยโดยสวัสดิVภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ
***********************************************************************************
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ค่าตัว_ เครื องบินระหว่างประเทศ เชียงใหม่ – คุนหมิง
ภาษีสนามบินระหว่างประเทศ
ยานพาหนะรับ – ส่ ง ตามทีระบุในรายการ
(
! "ก )
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ค่าบัตรเข้าชมตามทีระบุในรายการ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถินและทัวร์ ลีดเดอร์ จากประเทศไทย
$ ,ก )% . .%0 ก
* * * 1,000,000
( *3) 4-. ก
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ค่านํOาหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
ก
3%
7%
$ % &ก' ()*+ , - +
เครื องดืมนอกเหนือรายการระบุ
*
!"
/ . */ .
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• สํารองทีนัง ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมยืนหลักฐานประกอบการขอวีซ่า
• ชําระทัOงหมด หรื อชําระเงินมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท ส่ วนทีเหลือชําระทัOงหมด 7 วัน ก่อนเดินทาง
ก ก %ก
• กรณี ทีท่านมีการเปลียนแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า 15 วัน มิฉะนัOนทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บ
ค่าใช้จ่ายส่ วนทีท่านมัดจําแล้ว
• กรณี ยกเลิกการเดินทาง ต้องแจ้งบริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนัOนทางบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายที
เกิดขึOนจริ ง และจะคืนส่ วนทีเหลือให้กบั ท่าน
ก "= 3 ."!5 *
• หนังสื อเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (วันหมดอายุ เหลือ 6 เดือน นับจากวันทีเดินทาง)
• รู ปถ่ายสี พOืนขาวหรื อฟ้ า หน้าตรงขนาด 2 นิOว จํานวน 2 ใบ (ถ่ายภายใน 6 เดือน)
• สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมเบอร์ โทรติดต่อ
- : ราคาและรายการนีO อาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัOงนีOขO ึนอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน โรงแรมที
พัก ภูมิอากาศ ตลอดจนสภาวะการเมือง ทางบริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิV ในการเปลียนแปลงโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
53 ,
: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่องเทียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์
สิ นค้าพืOนเมืองให้นกั ท่องเทียวทัวไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิ มะ, หยก, ชาก้อน, นวดฝ่ าเท้า, ไข่มุก, ผ้า
ไหม, ชาหลงจิง, เก๊กฮวย ซึ งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเทียว
ทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซืOอหรื อไม่ซOื อขึOนอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ น
หลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัOงสิO น

