
 

 

 

 

 

 

 

“เป็นอญัมณีแหง่สามเหลีย่มทองค าใหญ ่แหลง่รวม 1 แมน่ า้ 2 ประต ู9 เจดยี ์(จอม) และ 12 หมูบ่า้น 

(เจยีง) ผสมผสานวฒันธรรมด ัง้เดมิของไทลือ้ และประเทศไทย กบัวถิสีมยัใหมเ่ป็นเมอืงแหง่การ

ทอ่งเทีย่ว เมอืงแหง่ธุรกจินานาชาต ิเมอืงแหง่ชวีติไทยและไทลือ้” 



 

 

เขตปกครองตนเองชนชาตไิต(สบิสองปนันา) ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องมณฑล ยนูาน 
สาธารณรัฐประชาชนจนี ในอดตีเคยดรัีบสมญานามวา่ เป็น เมอืงพาราณส ีซึง่หมายถงึดนิแดนงดงามในความฝัน 
เขตสบิสองปันนาเป็นหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของจนี ทีน่ีม่ผีนืป่าเขตรอ้นทีย่ังคงสภาพทีอ่ดุมสมบรูณ์
เพยีงหนึง่เดยีวในประเทศจนี และขนบธรรมเนยีมประเพณีของชนกลุม่นอ้ย อกีทัง้เป็นเมอืงชายแดนทีเ่ชือ่มตอ่กับ
พมา่และลาว  

เขตปกครองตนเองสบิสองปันนา แบง่เขตการปกครองเป็น หนึง่เมอืงไดแ้ก ่ เมอืงเชยีงรุง้ หรอื จิง่หง 景

洪  และ สองอําเภอ คอื อําเภอเมอืงหลา้ หรอื เหมิง่ลา่ 勐腊  และอําเภอ เมอืงไฮ หรอื เหมิง่ไห ่勐海 ทางการจนี

จงึกําหนดใหส้บิสองปันนาเป็น เขตปกครองตนเองชนชาตไิต สบิสองปันนา โดยคําวา่สบิสองปันนานัน้เป็นภาษา
ไทลือ้ หมายถงึ นาสบิสองพันผนื หรอืสบิสองหัวเมอืงนัน้เอง การนับเมอืงในอดตีจะยดึพืน้ทีเ่ป็นแบบ นาหนึง่พัน

ผนืเทา่กับหนึง่เมอืง  

ก าหนดการเดนิทาง  การนัต ีครบ 2 ทา่นเดนิทางทนัท ีทกุวนั องัคาร /พฤหสั / เสาร ์

เดอืน วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญไ่มม่ี

ราคาเด็ก 
  พกัเดีย่วเพิม่ 

ก.ย. 61 27-29 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

ต.ค.-61 

11-13 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

18-20 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

25-27 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

พ.ย.-61 

1-3 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

8-10 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

15-17 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

22-24 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

ธ.ค. 

6-8 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

13-15 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

20-22 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

27-29 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

29 ธ.ค.-1ม.ค.(3 คนื 4 วนั) 10,900 #20 ที ่ 3,500.- 

ม.ค.-62 
3-5 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

10-12 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

ก.พ.-62 28 ก.พ.-2 ม.ีค. 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

ม.ีค.-62 

7-9 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

14-16 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

21-23 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

28-30 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

เม.ย.-62 

4-6 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

18-20 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

25-27 7,900.- #20 ที ่ 2,500.- 

 

วนัแรก  เชยีงราย – เชยีงรุง้ (สบิสองปนันา) – เมอืงใหมเ่กา้จอม 12 เชยีง  – ถนนคนเดนิเมอืง         

                      ใหม(่เกา้จอม12เชยีง) 

17.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิเชยีงราย เคาน์เตอรข์องสายการบนิ RUILI AIRLINES เจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คสมัภาระกอ่นเดนิทาง 

19.25 น. นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงเชยีงรุง้ (สบิสองปันนา) โดยสายการบนิ RUILI AIRLINES เทีย่วบนิที ่ 

DR 5358 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)    



 

 

21.30 น. ถงึสนามบนิสบิสองปันนา ตามเวลาทอ้งถิน่ (เวลาทีเ่ชยีงรุง้เร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชั่วโมง) หลังผา่น

พธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร มมีัคคเุทศกท์อ้งถิน่และรถปรับอากาศรอรับท่าน จากนัน้นําท่าน

ชมแสงส ีณ เมอืงใหม่เกา้จอม12เชียง ซึง่เจา้ของโครงการแจง้ไวว้่า “เป็นอัญมณีแห่ง

สามเหลีย่มทองคําใหญแ่หลง่รวม1แมน้ํ่า2ประต9ู เจดยี(์จอม) และ 12 หมู่บา้น (เจยีง) ผสมผสาน

วฒันธรรมดัง้เดมิของไทลือ้และประเทศไทยกับวถิสีมัยใหมเ่ป็นเมอืงแหง่การท่องเทีย่ว เมอืงแหง่

ธรุกจินานาชาตเิมอืงแหง่ชวีติไทยและไทลือ้ ณ รมิฝ่ังลั่นซา้งเจยีงหรอืแม่น้ําโขงบรเิวณใจกลาง

ที่ดนิผนืงาม เนื้อที่1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ดา้นตะวันออกของเมอืงจิง่หง หรือเชยีงรุ่ง 

เมอืงเอกแห่งเขตปกครองตนเองสบิสองปันนา กําลังกลายเป็นทีต่ัง้เจดยีใ์หมเ่อีย่มทีถู่กขึน้เป็น1 

ใน 9 เจดยีข์อง โครงการ 9 จอม 12 เจยีง โครงการพัฒนาทีด่นิมูลคา่ 200,000 ลา้นหยวน หรอื 

ราว 940,000 ลา้นบาทของ Haicheng Group ซึง่ตัง้ใจสรา้งใหเ้ป็นเมอืงเชยีงใหมผ่สมผสานกับ

เมอืงไทยลือ้แตโ่บราณ หรอืจะเรยีกวา่ เชยีงใหม ่สาขา 2 ก็คงไมผ่ดินัก มชีือ่ “โครงการ 9 จอม 

12 เจยีง” หรอืภาษาไทลือ้เรยีกวา่ “เกา้ทา่สบิสองปนันา” หรอื ” (Nine Tower & Twelve 

Walled) เป็นโครงการ ความร่วมมอืทางการคา้และวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กับเมอืงสบิสองปัน

นา มณฑลยนูนาน ภายใตค้วามร่วมมอืระหวา่งจนี-ไทย ตามยทุธศาสตร ์GMS  ซึง่โครงการนี้จะมี

การประดับประดา ตกแต่งในบรรยากาศพื้นเมืองไทยลื้อและศิลปเมืองเชียงใหม่ ทําให ้

นักท่องเทีย่วชาวจนีต่างมณฑลต่างหลั่งไหลกันมาเทีย่วสบิสองปันนาเป็นจํานวนมากหลายเท่า

ทวคีูณ ซึง่ยิง่จะเป็นการกระตุน้และเป็นผลดทีีจ่ะเชญิชวนใหเ้ขาเหลา่นัน้ กระหายและอยากทีจ่ะ

ไปสัมผัสเมอืงเชยีงใหม่ตน้ตํารับของแทแ้ละดัง้เดมิมากยิง่ข ึน้ ถอืวา่เจา้ของโครงการเกา้จอม มี

สว่นชว่ยใหเ้ชยีงใหม่ของไทยโด่งดังไปท่ัวเมอืงจนี โดยไม่ตอ้งเสยีคา่โฆษณา  ในบรเิวณนี้จะมี

ตลาดไนทบ์าซา่ร ์ทีจ่ะรวมเอาแมค่า้แมข่ายชาวไทยลือ้มาเปิดรา้นขายสนิคา้นานาชนดินับพันรา้น 

ทัง้อาหารการกนิ ป้ิงๆยา่งๆ ของใชต้า่งๆ รวมทัง้มเีวทกีารแสดงโชว ์ศลิปวัฒนธรรมไทยลือ้ และ

ของชาต ิAEC ทัง้หมดซึง่เป็นโชว ์ทีจ่นีสามารถทําการแสดงไดเ้หมอืนตน้แบบของแตล่ะชาตชินดิ

ไมม่ทีีต่ ิตลาดไนทบ์าซา่รน์ี้สามารถรองรับนักท่องเทีย่วไดว้ันละหลายหมืน่คน ถอืวา่เป็นศนูยร์วม

นักทอ่งเทีย่วทีใ่หญท่ีส่ดุในสบิสองปันนา 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิสบิสองปันนา ในตรอกซอกซอยต่างๆมีสนิคา้ใหเ้ลือกสรร

มากมาย จากน ัน้พาทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั KAIRUITE  HOTEL 3 ดาว ++ หรอืเทยีบเทา่  

อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง   สวนป่าดงดบิ – โชวน์กยงู – วดัป่าเจ – ถนนนเดนิ 2 (รมิน า้โขง)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่1) 

นําท่านเดนิทางสู ่สวนป่าดงดบิ เป็นป่าดงดบิเขตรอ้นทีอ่ยูใ่กลเ้มอืงเชยีงรุง้ทีส่ดุ ภายในสวนป่า

ดงดบิมสีภาพเป็นป่าเขตรอ้น ซึง่เป็นป่าทีอุ่ดมสมบูรณ์ดว้ยพชืพันธุน์านาชนดิ ชมนกยูงนับพันๆ 



 

 

ตัว ลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวดีเป็นทีช่ ืน่ชอบของผูม้าเยอืน นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสบิ

สองปันนา ร่วมกันถ่ายรูปนกยูงอย่างจุใจ นําชมการแสดงของชนพื้นเมอืง รวมไปถงึการแสดง

พืน้เมอืงของชนกลุม่นอ้ย การแสดงของเผา่ไอน ี(อกีอ้) และชมหมูบ่า้นเกา่แกข่องเผา่ไอน(ีอกีอ้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 

บา่ย  นําทา่นเทีย่วชม วดัป่าเจ(วดัป่าเชตม์หาราชฐาน) 西双版纳总佛寺  เป็นวดัพทุธหนิยาน(เถร

วาส) ตัง้อยูท่างทศิใตข้องสวนมา่นทงิ อยูบ่นเนือ้ที ่3,000 ตารางเมตรในอดตีวดัแหง่นี ้เคยเป็นวดั

ทีเ่จา้ปกครองสบิสองปันนาไดใ้ชเ้ป็นทีไ่หวพ้ระและประกอบศาสนกจิ ภายในวดัมวีหิาร อโุบสถ

และกฏุซิ ึง่เป็นทีจํ่าวดัของพระสงค ์ รวมไปถงึอาคารทีเ่ป็นทีต่ัง้ของวทิยาลัยพทุธศาสนาของ

มณฑลยนูนานอกีดว้ย วัดป่าเจถอืไดว้า่เป็นศาสนสถานทีส่ําคัญอกีแหง่หนึง่ในเมอืงเชยีงรุง้ ใน

ปัจจบุันมชีาวไทลือ้และนักทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้มานมัสการสิง่ศักดิส์ทิธภิายในวดัอยูไ่มข่าดสาย 

วดัป่าเจ (วดัป่าเชตม์หาราชฐาน) วดัแหง่นีเ้ป็นศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนาในเมอืงเชยีงรุง่เลย

ก็  วา่ได ้ เพราะเป็นวดัทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นเหมอืนวทิยาลัยสงฆใ์นเมอืงเชยีงรุง่ ดว้ยในอดตีนัน้ ชาว

เชยีงรุง่นยิมสง่ลกูชายเขา้มาบวชเรยีนตัง้แตเ่ล็กๆ โดยบวชเณรเรยีกวา่บวชลกูแกว้ และเมือ่อายุ

ครบบวชก็จะตอ้งบวชเรยีนศกึษาพระธรรมเสยีกอ่นจงึจะไดเ้ป็นทีย่อม รับจากสงัคม ซึง่ก็คง

เหมอืนกับความเชือ่ของคนไทยในอดตี แตปั่จจบุันสภาสงัคมเปลีย่นแปลงไป ลกูผูช้ายชาวเชยีง

รุง่ก็อาจใหค้วามสนใจกับการทํามาหากนิจนเรือ่งการบวชเรยีน เป็นเรือ่งทีไ่มส่ําคัญนัก ภายในวดัมี

เจดยีข์าว องคจํ์าลอง และเจดยีแ์ปดเหลีย่ม เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวไทลือ้อยา่งมาก 

นอกจากนัน้อโุบสถของวดัป่าเจศลิปะแบบไทลือ้ก็ยังสวยงามมากอกีดว้ย วดัป่าเจเป็นศนูยก์ลาง

ดา้นวฒันธรรมพทุธศาสนาของสบิสองปันนา เป็นดนิแดนแหง่ความศักดิส์ทิธิพ์ทุธศาสนาของชน

ชาตไิต วดัป่าเจยังเป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังของพทุธศาสนา นอกจากลอืชือ่ลอืนาม

ภายในประเทศ ยังมชีือ่เสยีงไปยังเอเซยีตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ย สิง่ปลกูสรา้งทีส่ําคัญของวดัป่าเจ

มวีหิารใหญส่ําหรับการไหวพ้ทุธ หอ้งศลี ตกึกฎุเิจา้อาวาสและสถาบันพทุธศาสนา 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3) แลว้พาทา่นชมน้ําพดุนตรกีลางลําน้ําโขง 

   สวยงามมาก โชวม์ทีกุวนั จันทร ์, พธุ เวลา20:30 และ วนัศกุร ์สว่นวนัเสาร ์จะมี2่รอบ เวลา20:30 

  และ 21:30 น. 

จากน ัน้พาทา่น ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 2(รมิน า้โขง) แลว้เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั KAIRUITE  

HOTEL 3 ดาว++ หรอืเทยีบเทา่ อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 



 

 

วนัทีส่าม ตลาดเชา้ไทลือ้ - หมูบ่า้นไทลือ้ – พพิธิภณัฑช์นชาตไิทลือ้ - เชยีงราย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 

นําทา่นเยีย่มชมวถิชีวีติของคนสบิสองปันนาทีต่ลาดเชา้ไทลือ้หรอืตลาดสดสบิสองปนันา 

อสิระ ชอ๊ปป้ิงชือ้ของตามอัธยาศัย จากนัน้นําชม หมูบ่า้นไทลือ้  เป็นหมูบ่า้นเกา่แกข่องไทลือ้

แหง่หนึง่อยูน่อกเมอืงของเชยีงรุง้ หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 4 ก.ม. และสามารถชมบา้นเกา่ๆ และ

วดัเกา่แก ่ เลอืกซือ้ผลไม ้ของทีร่ะลกึตา่งๆ ทีต่ลาดหมูบ่า้นนีไ้ด ้และไดล้ิม้ลองอาหารการกนิของ

คนไทลือ้ เชน่ ขนมจนีชามใหญ ่ และสามารถใชภ้าษาไทยหรอืภาษาไทยเหนอืสือ่สารกับคนไท

ลือ้ได ้      

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5) 

บา่ย จากนัน้นําท่านชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาตใินสบิสองปนันา ยนูนานการลงทุนรวม 

155 ลา้นหยวนซึง่สรา้งขึน้ในสถาบันคุม้ครองสบิสองปันนาจากรอบนอกของเมอืงเชยีงรุง้พืน้ที ่

100,000 ตารางเมตร พพิธิภัณฑ ์นีร้วมทัง้หมดสามชัน้ ชัน้1เป็นหอ้งทีแ่สดงประวัตศิาสตรส์บิสอง

ปันนา ชัน้ 2 เป็นหอ้งแสดงวฒันธรรมชนชาตติา่งๆของสบิสองปันนา ชัน้3เป็นหอ้งแสดงความงาม

ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของป่าดบิชืน้  สัตวแ์ละพชืต่างๆนาๆในสบิสองปันนา พพิธิภัณฑน์ี้เป็น สถานที่

ทอ่งเทีย่ว ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของสบิสองปันนาทีด่ทีีส่ดุ  

  หลงัจากน ัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้ Wanda ซึง่เป็นหา้งทีใ่หญท่ีส่ดุในสบิสอง

ปนันา  ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิสบิสองปันนา เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

18.00 น.    (เวลาจนี) เหนิฟ้าสูเ่ชยีงราย โดยสายการบนิ RUILI AIRLINES โดยเทีย่วบนิที ่DR5357 

18.10 น.     (เวลาไทย) คณะทา่นเดนิทางถงึเชยีงราย โดยสวสัดภิาพ........พรอ้มความประทับใจ 

 

หมายเหต ุ        

1. การันตอีอกทกุกรุ๊ป ตัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไป เป็นจอยทัวร ์ 15 ทา่นขึน้ไปมหีัวหนา้ทัวรใ์ห ้1 ทา่น 

2. ในโปรแกรมทัวรม์ลีงรา้นชอ้ปป้ิงรวมทัง้หมด 4 รา้นแทรกในแตล่ะวนัไดแ้ก ่รา้นสมนุไพร/หยก/มดีไทลือ้/และยา  

    บัวหมิะ  

3. ถา้อยูต่อ่อกี 1 คนื เป็น 3 คนื 4 วนั เป็นกรุ๊ป คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1000 บาท และถา้เพิม่เทีย่ว หมูบ่า้นกาหลั่น 

    ป้า จา่ยเพิม่อกีทา่นละ 300 บาท / หรอืจะชมโชวพ์าราณส ีเพิม่อกีทา่นละ 300 บาท หรอืเทีย่ววดัหลวงเมอืง  

    ลือ้หรอืลอ่งเรอืแมน้ํ่าโขง เพิม่อกีรายการละ 300 บาท เชน่กัน  

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลงราคาน้ํามัน  

    สภาพทางการเมอืง ภัยทางธรรมชาต ิแตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชนข์องผู ้   

    เดนิทางเป็นสําคัญ 

5. กรณีลกูคา้มาถงึเชยีงรายกอ่นเทีย่ง ตอ้งการเทีย่ว วดัรอ่งขุน่ วดัรอ่งเสอืเตน้ บา้นดํา และไรช่าฉุยฟง รวม 

    คา่อาหาร 2 มือ้ ถา้เดนิทาง 6-8 ทา่น เพิม่ทา่นละ 1,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร (ไมม่รีาคาเด็ก) 

 

อตัราคา่บรกิาร 
   2-9 ทา่นๆละ                          

(ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 700 บาท) 
     10 ทา่นขึน้ไปทา่นละ                

(รวมคา่วซีา้แลว้) 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่นๆละ  7,900.- 7,900.- 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  2,500.- 2,500.- 

  

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการเดนิทางสว่นตวั ครบ 6                         องัคาร / พฤหสัฯ / เสาร ์  

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชยีงราย - เชยีงรุง้ -  เชยีงราย 

/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

 คา่ทีพั่กโรงแรม หอ้งละ 2 ทา่น ตามทีร่ะบใุนรายการ 

                                                              

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่หนา้ดา่น เขา้ประเทศจนี 4 วนัทําการ (Passport Thai) ทา่นละ 700 บ   (เฉพาะ 

ต ัง้แต ่ 0                    กรณีต า่กวา่ 10 ทา่น ตอ้งช าระคา่วซีา่เอง) 

 คา่รถรับ – สง่ และนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบไุว ้

 คา่อาหาร ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่บรกิารนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนวงเงนิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตแุตล่ะครัง้  

100,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ไมคุ่ม้ครองชวีติและคา่รักษาจากโรคประจําตัว 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมทําหนังสอืเดนิทาง  (PASSPORT) 

o คา่ทปิไกดแ์ละพนักงานขบัรถตลอดเสน้ทางทา่นละ 400 บาทตลอดทรปิ แตถ่า้ผูเ้ดนิทางนอ้ยไมถ่งึ 15 

ทา่น ตอ้งใหท้ปิคนขบั 1500 บาท/ทรปิ และ ไกด ์1500 บาท/ทรปิ เชน่ ถา้มผีูเ้ดนิทางเพยีง 6 ทา่น ทัง้

สองทา่นนีต้อ้งจา่ยทปิทา่นละ 500 บาท รวมไดท้ปิ 3000 บาท แลว้จา่ยใหไ้กด ์ 1500 บาท และคนขบั 

1500 บาท     

 ภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่ซกั อบ รดี, คา่โทรศัพท ์

 

การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

 สํารองทีน่ั่ง ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นเดนิทาง พรอ้มชําระมัดจําทา่นละ 5,000 บาท 

 สว่นทีเ่หลอืชําระทัง้หมด 10 วนัทําการกอ่นออกเดนิทาง 

การแจง้ยกเลกิ 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 20 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 5,000 บาท 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 50% ของราคาทัวรทั์ง้หมด 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 10 วนักอ่นออกเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจํุาเป็น เนือ่งจากการ

ยกเลกิของเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของเทีย่วบนิ สภาพอากาศ การจราจร การเมอืง หรอืดว้ยสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ และความปลอดภัยของทา่นเป็นสําคัญ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้เนือ่งจากเหตกุารณ์ดังกลา่วบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศหรอืหา้ม

เขา้ประเทศในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธมใิหผ้า่นขัน้ตอนพธิกีารตรวจคนเขา้-ออกนอกเมอืง จากเจา้หนา้ทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ อันเนือ่งมาจากผูเ้ดนิทางมสี ิง่ผดิกฎหมายเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความ



 

 

ประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลอืน่ใดก็ตามทีท่างเจา้หนา้ทีไ่ดพ้จิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 

กรณุากรอกขอ้มลูในการท าวซีา่จนี 

ชือ่     นามสกลุ        

โทรศัพทบ์า้น     โทรศัพทม์อืถอื      

ทีอ่ยู_่____________________________________________________________________ 

บคุคลทีต่ดิตอ่ไดก้รณีฉุกเฉนิ     ความสมัพันธ ์     

เบอรโ์ทรศัพทข์องบคุคลทีต่ดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ         

สถานทีทํ่างาน /สถานทีศ่กึษา        _________ 

ทีอ่ยู ่        ____________________________ 

การเตรยีมเอกสารการยืน่วซีา่จนี 

1. หนังสอืเดนิทาง มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน (วนัหมดอาย ุเหลอื 6 เดอืน นับจากวนัทีเ่ดนิทาง) 

2. รปูถา่ย 2 ใบ ขนาด 33 มม.x 48 มม. พืน้หลังสขีาว***หา้มใชร้ปูสแกน,หรอืถา่ยเอง 

3. สําเนาทะเบยีนบา้น /สําเนาบัตรประชาชนและเบอรโ์ทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดส้ะดวก 

4. รายละเอยีดเกีย่วกับการทํางาน เชน่ ชือ่สถานทีทํ่างาน,ทีอ่ยู,่เบอรต์ดิตอ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


