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รายการ เชยีงของ – สบิสองปนนา – คนุหมงิ  7วัน 5คืน 

 

กาํหนดการเดนิทาง  22 ตค -28 ตค 58   

 

22 ตค 58  จดุนดัหมาย - เชยีงของ 

………… น.  พรอมกัน ณ จุดนัดหมาย .......................................................................เพื่อเดินทางไปเชียงของ 

 

23 ตค 58  เชยีงของ—หวยทราย—บอแกว—หลวงน้าํทา—ผูเออ(B/L/D) 

06.00น. ถึงเชียงของ ใหทานอาบนํ้าพกัผอนตามอธัยาศัย(หองละ 4 ทาน) พรอมรับประทานอาหารเชา  

08.00 น.  เดินทางไปยังดานตรวจคนเขาเมืองเชียงของ  ผานพธิกีารตรวจคนเขาเมืองแลว จึงนําทานน่ังรถไป ยังหวย

ทราย  (สปป.ลาว แขวงบอแกว)หลังเสร็จพธิกีารที่ดานตรวจคนเขาเมืองหวยทรายลาวแลวนําทานเดินทางโดย

รถปรับอากาศ สูเมืองหลวงนํ้าทา ระยะทางประมาณ 196 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง 

12.00น.  รับประทานอาหารกลางวันที่รานเฮอืนลาว เมืองหลวงนํ้าทา  

หลังอาหารเดินทางตอลัดเลาะไปตามภูเขาและหมูบานชาวเขาเผาตางๆ ไปยังดานบอเต็น (ลาว) และทําเรื่อง

ผานแดนเพื่อไป ยังดานบอหาญ (จีน) ผานพธิกีารตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย นําทานเดินทางโดยรถ เพือ่

เดินทางตอไปยังเมืองหลา และเมืองเชียงรุง โดยใชเสนทาง R3A ระยะทาง 230 กิโลเมตรใชเวลาในการ

เดินทาง 3 ชั่วโมง(* เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาที่เมืองไทย 1 ช่ัวโมงนักทองเทีย่วควรปรับเวลาของตนเอง) 

19.00น.    แวะรับประทานอาหารเย็นที่เมิงหลา  

21.00 น.    ถึงเมืองแหงนํ้าชา เมืองผูเออ นําทานเขาเช็คอินเชาพักที่โรงแรม Meiqiang Hotel or similar 

24 ตค 58 ผูเออ—โมเจยีง—สะพานสงูสดุในโลก—ยีซ่—ีอาํเภอปาหิน(B/L/D) 

07.00น.   รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม หลังอาหารนําทานออกเดินทางสูเมืองคุณหมิงทานไดชมวิวกับธรรมชาติ สอง

ขางทางและวิถีชีวิต ของชาวจีนชนบทไปเรื่อยๆจนถึงเมืองโมเจียง  

12.00น . รับประทานอาหารหลางวัน ณ รานอาหารทีเ่ออซานหลงัรับประทานอาหารออกเดินทางตอผานสะพานหงเหอ
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ซึ่งเปนสะพานที่สูงที่สุดในโลก （สูงจากระดับแมนํ้า108เมตร）ชมวิวทัศนระหวางทาง  

17.00น.   เมืองคุณหมิงต้ังอยูทางตะวนตกเฉยีงใตของประเทศจีนคุณหมิงไดช่ือวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ เน่ืองจากมี

อากาศเย็นสบายตลอดป จึงทําใหมีทัศนยีภาพสวยงามมาก จนไดสมญานามวา“ นครแหงฤดูใบไมผล”ิ 

18.30น . รับประทานอาหาร เมนูพิเศษ สกุี้เห็ด หลังจากน้ัน ออกเดินทางเขาพักที่โรงแรมใกลกับอทุยานแหงชาติปาหิน 

แลวพักผอนกันตามอธัยาศัย  

Hotel : Ashima hotel or similar  

25ตค 58、คนุหมิง—อทุยานปาหนิ—ถ้าํจีว่เชยีง(B/L/D) 

07.00น   รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม หลังอาหารนําทานชมความงามและความมหัศจรรยของอุทยานแหงชาติปาหิน   

ซึ่งมีอาณาเขตกวางถึง40,000ไรซ่ึงมีมาตั้งแตโบราณเวลายาวนานกวา270รอยลานปกอน จากน้ันนําทาน 

เดินทางไปชมถ้ําจิ่วเซียงชมชีวิตความเปนอยูของชาวบานในเขตตางๆ  ลองเรือกอนเขาชมความงามของหิน

งอกหินยอยทีส่วยงาม พรอมน่ังกระเชาลอยฟาชมคาวมงามของทิวทัศนโดยรอบ 

            

12.00น   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00น นําทานไปโรงงานบัวหิมะที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วประเทศไทยเขาชม ชิม ชาผูเออที่มีสรรพคุณใหระบบภูมิกัน

ทํางานดีขึ้น 

15.00น  จากน้ันพาไปซ้ือของที่โหลซีอวาน ซ่ึงทานจะไดชอบปงสินคาตางๆ มากมายในราคาถูก ไมวาจะเปน เสื้อผา 

กระเปา รองเทา นาฬิกาของเลนเด็ก ของที่ระลึกๆ ของใชในบาน เครื่องใชไฟฟา 

18.00น   รับประทานอาหาร เมนูพิเศษ 
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19.00น    พักผอนตามอธัยาศัย  

Hotel : Yun yun Hotel or similar  

        

26ตค58、วดัหยวนทง—shopping---bus--สบิสองปนนา (B/L/D) 

07.00น   รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม  

08.00น   นําทานไปเที่ยวชมความงามของวัดหยวนทง  

วัดหลวงเกาแกคูเมอืงและใหญทีสุ่ดในแมืองคุณหมิงซ่ึงมีประวัติยาวนานกวา1200ปซึ่งเปนมรดกโลกแหงหนึ่ง

ของจีน 

10.00น ไปชอบปงที่คุณหมิงเชนรานผาไหมมีชุดเครื่องนอนคุณภาพดีสสีันสวยงาม รานไขมุกมีทั้งครีมบํารุงและ

เคร่ืองประดับมากมาย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00น   ออกเดินทางกลับไปสิบสองปนนาใชเวลา8ช่ัวโมง  ระยะทางน้ีรับประทานอาหารเย็นที่โมเจยีง 

   

Hotel : Huixiang hotel or similar  

27ตค58、เทีย่วสิบสองปนนา –สวนปาดงดบิ—วดัหลวงไทลื-้ ชมโชวพาราณาส(ีB/L/D) 

07.00น   รับประทานอาหารเชาโรงแรม  
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08.00น   นําทานเดินทางไปเที่ยวสวนปาดงดิบ  

โดยขามสะพานแขวนไปชมหมูบานเผาอายหนี จากนั้นชมนาฏศิลบของชมเผาไดที่นํ้าตกแกวมังกร  

แลวชมการแสดงการสาธิตใหอาหาร    นกยูงซึ่งเปนสัญลักษณของสิบสองปนนา 

12.00น   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00น    นําทานเดินทางสู “สวนวิจัยยาสมุนไพร” ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลสิบสองปนนา ที่นี้ทานจะได 

เรียนรูเกีย่วกับสมุนไพรที่นําไปปรุงเปนยารักษาโรคตามแบบฉบับคนไทล้ือ 

14.00น   นําทานไปชมวัดหลวงเมืองลื้อซ่ึงจัดต้ังอยูบนภูเขาเกอืบทัง้ลูกวัดน้ีหรูหราจากน้ีแวะชมรานหยก ชม

เคร่ืองประดับที่ทําจากหยก เสริมดวงชะตา และปรับสมดุลรางกายแลวพาไปชมหมูบานเชียงฟาซ่ึงเปนรัฐบาล

ลุงทุนสรางใหเปนทีอ่ยูอาศัยของชาวไทล้ือทีห่มูบานน้ีมีโรงงานผลิตมีดทํากับขาวสามารถซ้ือกลับเปนของขวัญ

ของฝากไดมีดคุณภาพดี 

17.30น    รับประทานอาหารขันโตกไทลื้อ  

19.00น   นําทานชมโชวพาราณาสีชมเรื่องราวของชนเผาทั้งหมดในมณฑลยูนนานอันยิ่งใหญ สวยงาม ต่ืนตาต่ืนใจ จนมี

คนพูดไววา ถาไมไดมาชมโชวพาราณาสีก็เหมือนมาไมถึงสิบสองปนนา 

21.00น   พักผอนตามอธยัาศัยหรือไปเดินเทีย่วถนนคนเดิน ซ่ึงมีของที่ระลึก ซ้ือไปฝากไดราคาถกู  

Hotel : Huixiang hotel or similar  

 

28ตค58、สบิสองปนนา—บอเดน็—หลวงน้าํทา—เชยีงของ (B/L/-) 

07.00น   รับประทารอาหารที่โรงแรมเสร็จแลวเช็คเอาทมุงหนาสูบอหารเพือ่ทําพธิกีารตรวจเอกสารออกจา กประเทศจีน 

เขาดานบอหาร-บอเต็นเมืองลาวที่ระหวางชายแดน เสร็จพิธกีารที่ดานแลว มุงหนาสูหลวงนํ้าทา 

13.00น   รับประทารอาหารกลางวันที่หลวงนํ้าทา  

หลังทานอาหารเสร็จเดินทางตอไปถึงหวยทราย ลาวแลว น่ังรถขามสะพานขามแมนํ้าโขงกลับเมืองไทย สงทาน 

ณ จุดหมาย  

End of service . 
 

หมายเหตุ อัตราคาบริการทัวรน้ี เปนทัวรที่รวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนทกุเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา

พื้นเมืองใหกับนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก 6 ราน ไดแก หยก, บวัหมิะ,เยือ่ไผ,สมนุไพร,มีด, ไขมกุ ซ่ึงจําเปนตองบรรจุใน

โปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกบันักทองเที่ยวทกุทานทราบวา ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะ

ชม และรับฟงคําบรรยาย อยางนอย 45 นาที ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
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อตัราคาบรกิาร    ผูใหญทานละ   18,900 บาท  (พักหองละ 2 ทาน) 

 

อัตราคาบริการรวม 

- คาเขาชมแหลงทองเทีย่ว 

- คาอาหารตามรายการที่ระบุ   

- คารถปรับอากาศ   

- คาโรงแรมที่พัก 5 คืน  

- เจาหนาที่ดูแลระหวางการเดินทาง                                                                 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราน้ีไมรวม 

- คาใชจายตาง ๆ นอกเหนือรายการ 

- คาทิปไกดและคนขับรถ  

- คาวีซา 

 

 


