
  
  
 
 
 
 
ไปรถ-กลับรถ 6 วนั 5 คืน 

 
 
 
 

เชา้          รับคณะท่ี อาํเภอเชียงของ นัง่เรือขา้มแม่นํ้าโขงสู่ลาวท่ี เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแกว้ จากนั้น 
                เดินทางสู่ เมืองหลวงนํา้ทา ตามเสน้ทางใหม่และท่ีดีท่ีสุดของลาว ผา่นหมู่บา้นลาวสูง บนยอดดอย 
                ภูเขาสูงสลบัซบัซอ้นสวยงามมาก 

       บ่าย         เขา้สู่ประเทศจีนท่ี เมืองบ่อหาน ผา่นเมืองหลา้ บรรยากาศสองขา้งถนนตดัใหม่สวยงามผา่น 
                       ภูเขาลอดอุโมงคก์วา่ 26 อุโมงคสู่์ เมืองเชียงรุ้ง 
       เยน็          ถึง เมืองเชียงรุ้ง เมืองเอกของสิบสองปันนา ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสวยงามแห่งหน่ึงไดรั้บสมญานาม 
                       เมืองนกยูง เดินชมบรรยากาศยามคํ่าคืนท่ีถนนคนเดินก่อนเขา้ท่ีพกั 
 
 
 
 
      เชา้             เดินทางสู่คุนหมิง โดยเสน้ทางซุปเปอร์ไฮเวย ์ ผา่นเมืองผเูอ๋อ เมืองซือเหมา บา้นเกิดของขงเบง้ 
                        เมืองเมอะเจียง  ขา้มสะพาน เตาหม้อ เมืองเหยยีนเจียงท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

เยน็           ถึงเมืองคุนหมิงชอ้ปป้ิงท่ีตลาด NIGHT MARKET ก่อนเขา้ท่ีพกั 
 

 

คนุหมงิ - สบิสองปนันาKL9.2 

วนัแรก   :    เชยีงของ – เชยีงรุง้ 

บรษิทั เขยลาว จํากดั 34 ม.2 ต.คําเขือ่นแกว้ อ.สรินิธร จ.อบุลราชธาน ี34350 
โทร.045-476828,087-8703909 แฟกซ ์045-476809  E-mail : phairot@kl-tour.com 
ใบอนุญาตนําเทีย่วในและตา่งประเทศเลขที ่51/0235 

วนัทีส่อง   :    เชยีงรุง้ – ซอืเหมา – คนุหมงิ 

วนัทีส่าม   :   ป่าหนิ - ถํา้จอืเซยีง - วดัหยวนทง 

 

เชา้            นาํท่านสู่ อุทยานป่าหิน อนัเล่ืองช่ือ ความงามและความมหศัจรรยข์อง อุทยานป่าหิน ท่ีจะทาํให ้
                  ท่านต่ืนตาต่ืนใจกบัหินหลากชนิดท่ีมีรูปร่างพิสดาร มองดูเหมือนภูผาบา้งเสมือนนางในวรรณคดี 
                  เสน้ทางท่ีดูวนเวยีนเร้นลบัประดุจเขาวงกตท่ีดูราวไม่ส้ินสุด ชม หินนางคอย เจา้แม่กวนอิม                  
                  สระลา้งดาบ นบัไดว้า่เป็น ป่าหินท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก 
บ่าย           นาํท่านชม ถํา้จือเซียง ชมหินงอกหินยอ้ยรูปร่างแปลกตาสีสนัสวยงาม มีลาํธารและนํ้าตกภายในถํ้า  
                  ชมธารนํา้ตกหุบเขาลกึ และยงัมีถํ้าเลก็ๆอยูภ่ายในเช่น ถํ้าชา้งเผอืก, ถํ้าคา้งคาว, วงัเทพธิดา ฯลฯ 
                  เดินบนเสน้ทางท่ีขนานไปกบัผนงัถํ้า เบ้ืองล่างเป็นผนืนํ้ากวา้ง อีกทั้งยงัมีนํ้ าตกขนาดใหญ่ เสมือน 

                         เป็นโลกใตดิ้นไดอ้ยา่งน่าอศัจรรยด์งัคาํกล่าวท่ีวา่ บนดนิชมป่าหิน ใต้ดินชมจ่ิวเซียง นัง่รถกระเชา้ 
                        ไฟฟ้าขา้มเทือกเขาชมแปลงนาขั้นบนัได ไดดู้ววิทิวทศันท่ี์สวยงาม จากนั้นพาไปเดินชอ้ปป้ิงสินคา้  
                         ของท่ีระลึกกลบับา้น  
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       เยน็           นาํชม   วดัหยวนทง   ซ่ึงเป็น วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในนครคุนหมิง มีประวติัความเป็นมายาวนาน 
                        กวา่ 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถท่ี์งดงามและทศันียภาพรอบๆภูเขา 
                        นมสัการ พระพุทธชินราชจําลอง ซ่ึงอญัเชิญมาจากประเทศไทย สมยัท่ี พณ.เกรียงศกัด์ิ  

                               ชมะนนัท ์เป็นนายกรัฐมนตรี 
 

 
 
        

เชา้            นาํทุกท่านสู่ เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ห่าง จากตวัเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมงักรเป็นส่วนหน่ึง 
                 ของวดัในลทัธิเต๋า นาํท่านลอดผา่นประตูมงักร หลงเหมิน ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง และ 
                  เป็นท่ีเช่ือกนัวา่เป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซ่ึงถา้ผูใ้ดไดเ้ดินลอดผา่นประตูน้ีจะประสบแต่ 
                  ความสาํเร็จโชคดี ชมอุโมงคท่ี์สกดัไวต้ามไหล่เขาพร้อมชมศาลเจา้และวดัจีนลทัธิเต๋า ซ่ึงสร้างข้ึน 
                  ดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้น ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานนบัพนัปี และชมทศันียภาพอนังดงาม 
                  ของ ทะเลสาบเตียนฉือ   ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองคุนหมิง 
บ่าย           ชมความงามของ ตําหนักทองจินเตีย้น ซ่ึงสร้างโดยแม่ทพัอู๋ซนักุย้ สร้างดว้ยทองเหลืองถึง380 ตนั  
                  จึงทาํใหต้าํหนกัมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทองจึงไดช่ื้อวา่ ตําหนักทอง นบัไดว้า่เป็นตาํหนกัท่ี 
                  ใหญ่ท่ีสุดของจีน จากนั้นนาํท่านชิมชาท่ีข้ึนช่ือของเมืองจีน ชาผัว่เอ่อ และมีชาหลายประเภทให ้
                  ท่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก 
เยน็            รับประทานอาหารพร้อมชม โชว์คุนหมิง ชมการแสดงวฒันธรรมของชนเผา่ต่างๆ จากนั้นพาไป 
                  ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินโลสุวรรณ สินคา้แบนดเ์นมและสินคา้ก๊อปป้ี นานาชนิดจากเมืองคุนหมิงกนั 
                  ตามอธัยาศยั 

 
 
        
       เชา้            ออกเดินทางกลบัเมืองเชียงรุ้ง 
       บ่าย           ถึง เมืองเชียงรุ้ง เขา้ สวนม่านทงิ ซ่ึงเป็นสวนท่ีสวยงาม เป็นสวนตั้งแต่สมยัก่อนท่ีกษตัริย ์
                        ไตล้ือใชเ้ดินเล่นและพกัผอ่นหยอ่นใจ และยงัเป็นสวนท่ีท่านโจวเอนิไหล ท่านไดรั้บการยกยอ่ง 
                        และกล่าวขวญัเป็นอยา่งมาก วา่เป็นผูน้าํจีนมาสู่ความเป็นสาธารณรัฐ เคียงบ่าเคียงไหล่กบัท่าน 
                        ประธาน เหมาเจ๋อตุง มาร่วมงานประเพณีสงกรานตก์บัพี่นอ้งชาวไตล้ือ ทางรัฐบาลสิบสองปันนา 
                        จึงสร้างอนุสาวรียท่์านไวเ้ป็นท่ีระลึก มีเจดียข์าว หรือเจดีย ์8 เหล่ียมสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเคร่ือง 
                        พิสูจน์วา่ วฒันธรรมของเผา่ไทยใหญ่ และชาวไทยใกลชิ้ดกนัมาก  

วนัทีส่ ี ่  :    เขาซซีาน – ตาํหนกัทอง 

วนัทีห่า้   :   คนุหมงิ – เชยีงรุง้ – โชวพ์าราณศร ี
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       เยน็           รับประทานอาหารแบบไตลือ้ พร้อมกบัการแสดงทางวฒันธรรมท่ีสวยงาม ก่อนเขา้ชมการแสดง 
                        ท่ียิง่ใหญ่ตระการตา โชว์พาราณศรี วฒันธรรมท่ีหลงเหลือ ศิลปะชั้นยอดท่ีหาชมไดย้ากยิง่ 
 
 
 

       เชา้            ออกเดินทางไปยงัด่านชายแดนจีนเดินทางเขา้สู่ลาว มุ่งหนา้สู่เมืองหว้ยทรายขา้มแม่นํ้าโขงสู่  
                        อาํเภอเชียงของ จ.เชียงราย เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 
 

อตัราค่าบริการ  รับ – ส่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
 

  ท่าน ท่าน ท่าน ท่าน จาํนวน/คน 8 – 10 15 – 17 18 – 20 30 – 35 40 ท่านข้ึนไป 
    ราคา 
 

16,000 15,000 14,000 12,800 12,500 

วนัทีห่ก   :    เชยีงรุง้ – บอ่หาน – หลวงนํา้ทา – เชยีงของ 

                เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 9,500  บาท  (พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง) 
                  พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม 5,000   บาท 

 
อตัรานีร้วม         1.  ค่าวีซ่า  
                           2.  ค่ารถยนตน์าํเท่ียวลาว-สิบสองปันนา ตลอดรายการ 
                           3.  ค่าอาหารจาํนวน 17 ม้ือ 
                           4.  ค่าเขา้ชมการแสดงโชว ์พารานาศรี คนละ 750 บาท 
                           5.  ค่าท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว 
                           6.  ค่าเขา้ชมสถานท่ี การแสดงต่าง ๆ ท่ีระบุ 
อตัรานีไ้ม่รวม  :   1.   ค่ารถยนตเ์ดินทางจากต่างจงัหวดัฝ่ังประเทศไทย 

                               2.    ค่าใชจ่้ายนากจากท่ีระบุในรายการ และเคร่ืองด่ืมท่ีแอลกอฮอล ์
เอกสารเดินทาง    พาสปอร์ตท่ีมีอายเุหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน  และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย  2 หนา้ 
                                  ถ่ายสาํเนาหรือส่งเล่มจริงส่งก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั  
                             เงินมดัจาํล่วงหนา้คนละ 5,000 บาท ก่อนเดินทาง 7 วนัส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 
                            โอนเขา้บญัชี นายไพโรจน์  แก้ววงษา 

                                    ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมงัสาหาร บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี 361-239008-7 
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