
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตปกครองตนเองชนชาตไิต(สบิสองปนันา) ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงใตข้องมณฑล ยนูาน สาธารณรัฐประชาชนจนี ใน

อดตีเคยดรัีบสมญานามวา่ เป็น เมอืงพาราณส ีซึง่หมายถงึดนิแดนงดงามในความฝัน เขตสบิสองปันนาเป็นหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่

ทีส่ดุของจนี ทีน่ี่มผีนืป่าเขตรอ้นทียั่งคงสภาพทีอ่ดุมสมบรูณ์เพยีงหนึง่เดยีวในประเทศจนี และขนบธรรมเนียมประเพณขีองชนกลุม่นอ้ย 

อกีทัง้เป็นเมอืงชายแดนทีเ่ชือ่มตอ่กับพมา่และลาว  

เขตปกครองตนเองสบิสองปันนา แบง่เขตการปกครองเป็น หนึง่เมอืงไดแ้ก ่เมอืงเชยีงรุง้ หรอื จิง่หง 景洪  และ สองอ าเภอ คอื 

อ าเภอเมอืงหลา้ หรอื เหมิง่ลา่ 勐腊  และอ าเภอ เมอืงไฮ หรอื เหมิง่ไห ่勐海 ทางการจนีจงึก าหนดใหส้บิสองปันนาเป็น เขตปกครอง

ตนเองชนชาตไิต สบิสองปันนา โดยค าวา่สบิสองปันนานัน้เป็นภาษา ไทลือ้ หมายถงึ นาสบิสองพันผนื หรอืสบิสองหัวเมอืงนัน้เอง การ

นับเมอืงในอดตีจะยดึพืน้ทีเ่ป็นแบบ นาหนึง่พันผนืเทา่กับหนึง่เมอืง  

 

 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ซรียี ์เชยีงใหม ่- 12 ปนันา 

เดอืน วนัเดนิทาง จ านวนทีน่ ัง่ 
ราคาผูใ้หญไ่มม่รีาคา

เด็ก 
พกัเดีย่วเพิม่ 

พ.ค.-62 

3-5 32 6,998.- 2,500.- 

10-12 32 6,998.- 2,500.- 

17-19 32 6,998.- 2,500.- 

24-26 32 6,998.- 2,500.- 

31 – 2 ม.ิย. 32 6,998.- 2,500.- 

ม.ิย.-62 

7-9 32 6,998.- 2,500.- 

14-16 32 6,998.- 2,500.- 

21-23 32 6,998.- 2,500.- 

28-30 32 6,998.- 2,500.- 

 

วนัแรก   เชยีงใหม ่– เชยีงรุง้ (สบิสองปันนา) – ขนมจนีขา้มสะพาน (หมีจ่อหงวน)สวนป่าดงดบิ –    

                      โชวน์กยงู – ถนนคนเดนิ เมอืงใหมเ่กา้จอม 12 เชยีง- ตลาดน า้                         (-/L/D) 

07.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิเชยีงใหม ่เคานเ์ตอรข์องสายการบนิ RUILI AIRLINES เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็สัมภาระกอ่นเดนิทาง พรอ้มแจก อาหารวา่งทา่นละ 1 กลอ่ง  

09.40 น. น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงเชยีงรุง้ (สบิสองปันนา) โดยสายการบนิ RUILI AIRLINES เทีย่วบนิที ่ 

DR 5022 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)    

11.50 น. ถงึสนามบนิสบิสองปันนา ตามเวลาทอ้งถิน่ (เวลาทีเ่ชยีงรุง้เร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชัว่โมง) หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร มมัีคคเุทศกท์อ้งถิน่และรถปรับอากาศรอรับทา่น น าทา่นไปรบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่

1) บะหมีข่า้มสะพานหรอืบะหมีจ่อหงวน ในอดตี คนจนีทีม่คีวามรูก้น็ยิมไปสอบจอหงวน การไปสอบจะตอ้ง

ทอ่งต าราเยอะแยะ ขนาดตอ้งบรรทกุเป็นเกวยีน ๆ เมือ่เป็นเชน่นี้ คนทีจ่ะทอ่งต าราก็ไปหาท าเลทีส่งบเงยีบ เชน่ศาลา

กลางเกาะของเมอืงเหมงิจือ้ ตอนหนา้หนาว ภรรยาของผูส้อบจอหงวนคนหนึง่คดิวา่ การสง่อาหารไปยังทะเลสาบใน

ยามอากาศหนาว เมือ่ส ารับขา้วไปถงึก็เย็นไดง้่าย ท าอยา่งไรอาหารจงึจะยังอุน่อยู ่ในทีส่ดุก็ไดค้ดิตน้ต ารับของ

ขนมจนีขา้มสะพานขึน้ ก็คอืเอาไกเ่ป็ดมาท าเป็นซปุ แลว้เอาน ้ามันไกร่าดบนผวิหนา้ซปุ เพือ่รักษาความรอ้นไว ้สว่น

ของทีจ่ะไปกนิพรอ้มกัน นอกจากขนมจนีแลว้ ก็มแีผน่ปลาสด เนื้อสัตว ์และผักตา่ง ๆ แผน่เตา้หู ้เวลาจะรับประทาน



 

 

ก็เอาจุ่มลงไปในน ้าซปุ เหมอืนกนิสกุี ้แลว้เอาขนมจนีเทลงไป มันก็สกุไปในตัว แลว้จงึเอามาทาน เนื่องจากตอ้งน า

ส ารับขา้วไปใหส้ามรัีบประทานทีเ่กาะ โดยตอ้งขา้มสะพาน จงึเรยีกวา่ ขนมจนีขา้มสะพานหรอืบะหมีจ่อหงวน นีค่อื

ทีม่าน่ันเอง 

หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่สวนป่าดงดบิ เป็นป่าดงดบิเขตรอ้นทีอ่ยูใ่กลเ้มอืงเชยีงรุง้ทีส่ดุ ภายในสวนป่าดงดบิมี

สภาพเป็นป่าเขตรอ้น ซึง่เป็นป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยพชืพันธุน์านาชนดิ ชมนกยงู นับพันๆ ตัว ลงมาจากภเูขาโดยการ

เป่านกหวดีเป็นทีช่ ืน่ชอบของผูม้าเยอืน นกยงูเป็นสญัลักษณ์ของสบิสองปันนา ร่วมกนัถ่ายรูปนกยงูอยา่งจใุจ น าชม

การแสดงของชนพืน้เมอืง รวมไปถงึการแสดงพืน้เมอืงของชนกลุม่นอ้ย การแสดงของเผ่าไอนี (อกีอ้) และชมหมูบ่า้น

เกา่แกข่องเผ่าไอนี(อกีอ้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 

จากนัน้น าทา่น ชมแสงส ีณ เมอืงใหมเ่กา้จอม12เชยีง ซึง่เจา้ของโครงการแจง้ไวว้า่ “เป็นอัญมณีแหง่สามเหลีย่ม

ทองค าใหญ่แหลง่รวม1แมน่ ้า2ประต9ู เจดยี(์จอม) และ 12 หมูบ่า้น (เจยีง) ผสมผสานวัฒนธรรมดัง้เดมิของไทลือ้

และประเทศไทยกับวถิสีมัยใหมเ่ป็นเมอืงแหง่การทอ่งเทีย่ว เมอืงแหง่ธุรกจินานาชาตเิมอืงแหง่ชวีติไทยและไทลือ้ ณ 

รมิฝ่ังลั่นซา้งเจยีงหรอืแมน่ ้าโขงบรเิวณใจกลางทีด่นิผนืงาม เนือ้ที1่,200 หมูห่รอืประมาณ 600 ไร่ดา้นตะวันออกของ

เมอืงจิง่หง หรอืเชยีงรุ่ง เมอืงเอกแหง่เขตปกครองตนเองสบิสองปันนา ก าลังกลายเป็นทีต่ัง้เจดยีใ์หมเ่อีย่มทีถู่กข ึน้

เป็น1 ใน 9 เจดยีข์อง โครงการ 9 จอม 12 เจยีง โครงการพัฒนาทีด่นิมลูคา่ 200,000 ลา้นหยวน หรอื ราว 940,000 

ลา้นบาทของ Haicheng Group ซึง่ตัง้ใจสรา้งใหเ้ป็นเมอืงเชยีงใหมผ่สมผสานกับเมอืงไทยลือ้แตโ่บราณ หรอืจะ

เรยีกวา่ เชยีงใหม ่สาขา 2 ก็คงไมผ่ดินัก มชี ือ่ “โครงการ 9 จอม 12 เจยีง” หรอืภาษาไทลือ้เรยีกวา่ “เกา้ทา่สบิ

สองปนันา” หรอื ” (Nine Tower & Twelve Walled) เป็นโครงการ ความร่วมมอืทางการคา้และวัฒนธรรมไทย

ภาคเหนือ กับเมอืงสบิสองปันนา มณฑลยนูนาน ภายใตค้วามร่วมมอืระหวา่งจนี-ไทย ตามยทุธศาสตร ์GMS  ซึง่

โครงการนี้จะมกีารประดับประดา ตกแตง่ในบรรยากาศพืน้เมอืงไทยลือ้และศลิปเมอืงเชยีงใหม ่ท าใหนั้กทอ่งเทีย่ว

ชาวจนีตา่งมณฑลตา่งหลั่งไหลกันมาเทีย่วสบิสองปันนาเป็นจ านวนมากหลายเทา่ทวคีณู ซึง่ย ิง่จะเป็นการกระตุน้และ

เป็นผลดทีีจ่ะเชญิชวนใหเ้ขาเหลา่นัน้  

กระหายและอยากทีจ่ะไปสัมผัสเมอืงเชยีงใหมต่น้ต ารับของแทแ้ละดัง้เดมิมากยิง่ข ึน้ ถอืวา่เจา้ของโครงการเกา้จอม มี

สว่นชว่ยใหเ้ชยีงใหมข่องไทยโดง่ดงัไปท่ัวเมอืงจนี โดยไมต่อ้งเสยีคา่ 

โฆษณา  ในบรเิวณนี้จะมตีลาดไนทบ์าซา่ร ์ทีจ่ะรวมเอาแมค่า้แมข่ายชาวไทยลือ้มาเปิดรา้นขายสนิคา้นานาชนดินับ

พันรา้น ทัง้อาหารการกนิ ป้ิงๆยา่งๆ ของใชต้า่งๆ รวมทัง้มเีวทกีารแสดงโชว ์ศลิปวัฒนธรรมไทยลือ้ และของชาต ิ

AEC ทัง้หมดซึง่เป็นโชว ์ทีจ่นีสามารถท าการแสดงไดเ้หมอืนตน้แบบของแตล่ะชาตชินดิไมม่ทีีต่ ินอกจากนัน้จนียังได ้

จ าลองตลาดน ้าจากเมอืงไทยมาไวท้ีน่ี่ เป็นตลาดน า้เกา้จอม ซึง่ท าไดเ้หมอืนมาก ทา่นลองไปพสินูจด์อูยูฝ่ั่งรมิ

แมน่ ้าโขง บรเิวณเดยีวกับถนนคนเดนิเกา้จอม ตลาดไนทบ์าซา่รน์ี้สามารถรองรับนักทอ่งเทีย่วไดวั้นละหลายหมืน่คน 

ถอืวา่เป็นศนูยร์วมนักทอ่งเทีย่วทีใ่หญท่ีส่ดุในสบิสองปันนา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิสบิสองปนันา ในตรอกซอกซอยตา่งๆมสีนิคา้ใหเ้ลอืกสรรมากมาย จากน ัน้พา

ทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั KAIRUITE  HOTEL 3 ดาว ++ หรอื IBIS STYLES ระดบั 4 ดาวอสิระพกัผอ่นตาม

อธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ตลาดเชา้ไทลือ้ - หมูบ่า้นไทลือ้ – พพิธิภณัฑช์นชาตไิทลือ้ – วดัป่าเจ – ถนนนเดนิ 2 

(รมิน า้โขง)                                               (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปตลาดเชา้สบิสอง

ปันนา ชมวถิชีวีติชาวจนีและชาวไทลือ้สบิสองปันนา น าทา่นเยีย่มชมวถิชีวีติของคนสบิสองปันนาที ่ หมูบ่า้นไทลือ้  

เป็นหมูบ่า้นเกา่แกข่องไทลือ้แหง่หนึง่อยูน่อกเมอืงของเชยีงรุง้ หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 4 ก.ม. และสามารถชมบา้น

เกา่ๆ และวัดเกา่แก ่เลอืกซือ้ผลไม ้ของทีร่ะลกึตา่งๆ ทีต่ลาดหมูบ่า้นนี้ได ้และไดล้ ิม้ลองอาหารการกนิของคนไทลือ้ 

เชน่ ขนมจนีชามใหญ่ และสามารถใชภ้าษาไทยหรอืภาษาไทยเหนือสือ่สารกับคนไทลือ้ได ้      

 

จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรช์นชาตใินสบิสองปนันา รัฐบาลยนูนานมกีารลงทนุรวม 155 ลา้น

หยวน ซึง่สรา้งข ึน้ในสถาบันคุม้ครองสบิสองปันนาจากรอบนอกของเมอืงเชยีงรุง้พืน้ที ่100,000 ตารางเมตร 

พพิธิภัณฑ ์นี้รวมทัง้หมดสามชัน้ ชัน้1เป็นหอ้งทีแ่สดงประวัตศิาสตรส์บิสองปันนา ชัน้ 2 เป็นหอ้งแสดงวัฒนธรรมชน



 

 

ชาตติา่งๆของสบิสองปันนา ชัน้3เป็นหอ้งแสดงความงามทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของป่าดบิชืน้  สตัวแ์ละพชืตา่งๆนาๆในสบิ

สองปันนา พพิธิภัณฑน์ี้เป็น สถานทีท่อ่งเทีย่ว ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของสบิสองปันนาทีด่ทีีส่ดุ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4 ) 

บา่ย  น าทา่นเทีย่วชม วดัป่าเจ(วดัป่าเชตม์หาราชฐาน)  เป็นวัดพุทธหนิยาน(เถรวาส) ตัง้อยูท่างทศิใตข้องสวนมา่นทงิ 

อยูบ่นเนื้อที ่3,000 ตารางเมตรในอดตีวัดแหง่นี้ เคยเป็นวัดทีเ่จา้ปกครองสบิสองปันนาไดใ้ชเ้ป็นทีไ่หวพ้ระและ

ประกอบศาสนกจิ ภายในวัดมวีหิาร อโุบสถและกฏุซิ ึง่เป็นทีจ่ าวัดของพระสงค ์รวมไปถงึอาคารทีเ่ป็นทีต่ัง้ของ

วทิยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยนูนานอกีดว้ย วัดป่าเจถอืไดว้า่เป็นศาสนสถานทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ในเมอืงเชยีงรุง้ 

ในปัจจบัุนมชีาวไทลือ้และนักทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้มานมัสการส ิง่ศักดิส์ทิธภิายในวัดอยูไ่มข่าดสาย 

วัดป่าเจ (วัดป่าเชตม์หาราชฐาน) วัดแหง่นีเ้ป็นศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนาในเมอืงเชยีงรุ่งเลยก็  วา่ได ้เพราะเป็น

วัดทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นเหมอืนวทิยาลัยสงฆใ์นเมอืงเชยีงรุ่ง ดว้ยในอดตีนัน้ ชาวเชยีงรุ่งนยิมสง่ลกูชายเขา้มาบวชเรยีน

ตัง้แตเ่ล็กๆ โดยบวชเณรเรยีกวา่บวชลกูแกว้ และเมือ่อายคุรบบวชก็จะตอ้งบวชเรยีนศกึษาพระธรรมเสยีกอ่นจงึจะได ้

เป็นทีย่อมรับจากสงัคมซึง่ก็คงเหมอืน กับความเชือ่ของคนไทยในอดตี แตปั่จจบัุนสภาสังคมเปลีย่นแปลงไป 

ลกูผูช้ายชาวเชยีงรุ่งกอ็าจใหค้วามสนใจกับการท ามาหากนิจนเรือ่งการบวชเรยีน เป็นเรือ่งทีไ่มส่ าคญันัก ภายในวัดมี

เจดยีข์าว องคจ์ าลอง และเจดยีแ์ปดเหลีย่ม เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวไทลือ้อยา่งมาก นอกจากนัน้อโุบสถของวัด

ป่าเจศลิปะแบบไทลือ้ก็ยังสวยงามมากอกีดว้ย วัดป่าเจเป็นศนูยก์ลางดา้นวัฒนธรรมพุทธศาสนาของสบิสองปันนา 

เป็นดนิแดนแหง่ความศักดิส์ทิธิพ์ุทธศาสนาของชนชาตไิต วัดป่าเจยังเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังของพุทธศาสนา 

นอกจากลอืชือ่ลอืนามภายในประเทศ ยังมชี ือ่เสยีงไปยังเอเซยีตะวันออกเฉียงใตด้ว้ย ส ิง่ปลกูสรา้งทีส่ าคัญของวัดป่า

เจมวีหิารใหญส่ าหรับการไหวพุ้ทธ หอ้งศลี ตกึกฎุเิจา้อาวาสและสถาบันพุทธศาสนาแลว้ชมพพิธิภณัฑช์าสบิสอง

ปนันา เริม่ตัง้แตป่ระวัตคิวามเป็นมาของการดืม่ชา หลายพันปีทีผ่่านมา พรอ้มชมิและเลอืกซือ้ชาฝากคนทางบา้น 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)  

แลว้พาทา่นชมน ้าพุดนตรกีลางล าน ้าโขงสวยงามมาก สูก้ับของสงิคโปรไ์ดส้บายมาก โชวม์ทีกุวัน จันทร ์และพุธ 

เวลา 20:00 น. ทกุวันศกุร ์และเสาร ์เวลา20:00น., 21:00น.  จากน ัน้พาทา่น ชอปป้ิงถนนคนเดนิ 2(รมิน า้โขง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  แลว้เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั KAIRUITE  HOTEL 3 ดาว++ หรอื IBIS STYLES ระดบั 4  

    ดาวอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม สบิสองปันนา – เชยีงใหม ่                                  (B/-/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

08.30 น.    (เวลาจนี) กลบัสูเ่ชยีงใหม ่โดยสารการบนิ RUILI AIRLINES โดยเทีย่วบนิที ่DR5021 

08.50 น.     (เวลาไทย) คณะทา่นเดนิทางถงึเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ........พรอ้มความประทับใจ 

 

หมายเหตุ         

1. การันตอีอกทกุกรุ๊ป ตัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไป เป็นจอยทัวร ์ 15 ทา่นขึน้ไปมหัีวหนา้ทัวรใ์ห ้1 ทา่น 

2. ในโปรแกรมทัวรม์ลีงรา้นชอ้ปป้ิงรวมทัง้หมด 4 รา้นแทรกในแตล่ะวันไดแ้ก ่รา้นสมนุไพร/หยก/มดีไทลือ้/และยา บัวหมิะ  

3. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลงราคาน ้ามัน  

    สภาพทางการเมอืง ภัยทางธรรมชาต ิแตยั่งคงจะรักษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

4.  ทา่นทีต่อ้งการเดนิทางสว่นตวั ครบ 8 ทา่นเดนิทางทนัท ี/ วนัองัคารและพฤหสัฯ  

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิช ัน้ประหยดั RUILI AIRLINES (DR)  

 คา่ทีพ่กัโรงแรม หอ้งละ 2 ทา่น ตามทีร่ะบุในรายการ 

 15 ทา่นขึน้ไป บรษิทัฯ มหีวัหนา้ทวัรไ์ปดแูลทา่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่รถรบั – สง่ และน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุไว ้

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงนิ 1,000,000 บาท การรกัษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะคร ัง้ 100,000 บาท (ตามเงือ่นไข

ของกรมธรรม)์ ไมคุ่ม้ครองชวีติและคา่รกัษาจากโรคประจ าตวั 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมท าหนงัสอืเดนิทาง  (PASSPORT) 

 คา่ธรรมเนยีม วซีา่หนา้ดา่น เขา้ประเทศจนี 4 วนัท าการกอ่นการเดนิทาง (Passport Thai) ทา่นละ 700 บาท เก็บ

พรอ้มคา่ทวัร ์(กรณีปิดการท าวซีา่หนา้ดา่นตอ้งยืน่ทีส่ถานฑตูจนีตา่งจังหวัด  พเิศษทา่นทีม่ภีมูลิ าเนาอยูใ่นภาคเหนือ อสิาน ใต ้

ยืน่ไดท้ี ่สถานฑตู เชยีงใหม/่ภเูก็ต/สงขลา/ขอนแกน่ คา่วซีา่ทา่นละ 1500 บาท  แตถ่า้มภีมูลิ าเนาอยูใ่นกรงุเทพฯ และภาคกลาง 

คา่วซีา่ทา่นละ 1650 บาท) 

 คา่ทปิไกดแ์ละพนกังานขบัรถตลอดเสน้ทางในจนีทา่นละ 1500 บาท เก็บพรอ้มคา่ทวัร ์ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์(แลว้แตค่วามพอใจในการบรกิาร) 

 ภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 



 

 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, คา่ซกั อบ รดี, คา่โทรศพัท ์

 

การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

 ส ารองทีน่ ัง่ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 

 สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด 10 วนัท าการกอ่นออกเดนิทาง 

การแจง้ยกเลกิ 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 20 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารท่านละ 5,000 บาท 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารท่านละ 50% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 10 วนักอ่นออกเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจุ าเป็น เนื่องจากการยกเลกิของเทีย่วบนิ การ

ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ สภาพอากาศ การจราจร การเมอืง หรอืดว้ยสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ และความ

ปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้เนื่องจากเหตกุารณ์ดังกลา่วบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศในกรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธมใิหผ้่านขัน้ตอนพธิกีารตรวจคนเขา้-ออกนอกเมอืง จากเจา้หนา้ที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ อันเนื่องมาจากผูเ้ดนิทางมสี ิง่ผดิกฎหมายเอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลอืน่ใดก็ตามทีท่างเจา้หนา้ทีไ่ดพ้จิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 

กรณียืน่วซีา่หนา้ดา่นตอ้งเตรยีมหลกัฐานดงันี ้

1. ท าไดต้ัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไปและตอ้งยืน่กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 5 วัน และตอ้งเดนิทางไปและกลับพรอ้มกันทัง้คณะจะแยกกลับกอ่น

หรอืหลังไมไ่ด ้ถา้มเีหตตุอ้งเดนิทางแยกจากคณะ คอืจะตอ้งเดนิทางกลับกอ่นหรอืหลงัคณะ กรณุาแจง้ทางบรษัิทฯ เพือ่จะไดแ้ยก

ท าวซีา่เดีย่วใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษไป 

2. สง่ไฟลร์ปูตามขนาดของวซีา่จนีก าหนด ขนาด 33 มม.x 48 มม. พืน้หลังสขีาว หา้มใชร้ปูสแกน,หรอืถา่ยเอง ตอ้งถา่ยทีร่า้น

เทา่น ัน้ พรอ้มขอไฟลจ์ากทางรา้น  + ถา่ยส าเนาหนังสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืใชง้านไดใ้หท้างบรษัิทฯ ผา่นชอ่งทางไลน ์หรอื

อเีมลล ์เทา่นัน้ และวนัเดนิทางทา่นตอ้งน าหนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจรงิและตอ้งเป็นเลม่ทีท่า่นสง่ไปท าวซีา่หนา้ดา่นเทา่น ัน้ 

หากเป็นคนละเลม่ ทา่นจะไมส่ามารถเดนิทางได ้ และปริน้ทว์ซีา่หนา้ดา่นถอืไปในวันเดนิทางดว้ยเพือ่โชวใ์หก้ับเจา้หนา้ทีเ่ชคอนิ

สนามบนิ มฉิะนัน้จะไมส่ามารถเชคอนิได ้

3. วซีา่หนา้ดา่นท าได ้3 ประเทศเทา่นัน้ คอืเฉพาะคนไทย ลาว และมาเลเซยี สว่นชาตอิืน่ตอ้งยืน่วซีา่จากสถานทตูเทา่นัน้ 

4. คนไทยทีเ่คยเดนิทางไปเทีย่วในกลุม่ประเทศมสุลมิ หรอืชาวมสุลมิ สามารถยืน่วซีา่หนา้ดา่นได ้แตต่อ้งไมโ่พกศรษีะ  

5. ทา่นไมต่อ้งกรอกเอกสารอะไรทัง้ส ิน้ บรษัิทฯจะด าเนนิการใหเ้องทัง้หมด เพยีงแตส่ง่เอกสารในขอ้ 2 เทา่นัน้ 

6. บรษัิทฯจะสง่เอกสารวซีา่หนา้ดา่นใหท้า่นกอ่นการเดนิทาง 1 วัน 

การเตรยีมเอกสารการยืน่วซีา่จนี 

1. หนังสอืเดนิทาง มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน (วันหมดอาย ุเหลอื 6 เดอืน นับจากวันทีเ่ดนิทาง) 

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

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบัตรประชาชนและเบอรโ์ทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดส้ะดวก 

4. รายละเอยีดเกีย่วกับการท างาน เชน่ ชือ่สถานทีท่ างาน,ทีอ่ยู,่เบอรต์ดิตอ่  

 


