
 

    

 

 

 

 

“เปนอัญมณีแหงสามเหล่ียมทองคําใหญ แหลงรวม 1 แมน้าํ 2 ประตู 9 เจดีย (จอม) และ 12 หมูบาน 
(เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทล้ือ และประเทศไทย กับวิถีสมัยใหมเปนเมืองแหงการ

ทองเท่ียว เมอืงแหงธรุกิจนานาชาติ เมืองแหงชีวิตไทยและไทล้ือ” 

เขตปกครองตนเองชนชาติไต(สิบสองปนนา) ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของมณฑล ยูนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเคยดีรับสมญานามวา เปน เมืองพาราณสี ซ่ึงหมายถึงดินแดนงดงามในความฝน 



 

เขตสิบสองปนนาเปนหนึ่งแหลงทองเที่ยวท่ีขึ้นช่ือทีสุ่ดของจีน ท่ีนี่มีผืนปาเขตรอนที่ยังคงสภาพที่อดุมสมบูรณ
เพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีน และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุมนอย อกีทั้งเปนเมืองชายแดนทีเ่ช่ือมตอกับ
พมาและลาว  

เขตปกครองตนเองสบิสองปนนา แบงเขตการปกครองเปน หนึ่งเมืองไดแก เมืองเชียงรุง หรือ จ่ิงหง 景
洪  และ สองอําเภอ คือ อําเภอเมืองหลา หรือ เหมิ่งลา 勐腊  และอําเภอ เมืองไฮ หรือ เหม่ิงไห 勐海 ทางการจีน
จึงกําหนดใหสิบสองปนนาเปน เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปนนา โดยคําวาสบิสองปนนานัน้เปนภาษา
ไทลื้อ หมายถึง นาสบิสองพันผืน หรือสิบสองหัวเมืองนั้นเอง การนับเมืองในอดีตจะยึดพ้ืนทีเ่ปนแบบ นาหนึ่งพัน
ผืนเทากบัหนึ่งเมือง  

กําหนดการเดินทาง    

ซีรีย เชียงใหม - 12 ปนนา 
เดือน วันเดินทาง จํานวนท่ีนัง่ ราคาผูใหญไมมีราคาเด็ก พักเดี่ยวเพ่ิม 

ม.ค.-62 

4-6 17 8,998.- 2,500.- 
18-20 20 8,998.- 2,500.- 

23-25 (W/L) 30 8,998.- 2,500.- 
28-30 20 8,998.- 2,500.- 

ก.พ.-62 

1-3 30 8,998.- 2,500.- 
13-15 30 8,998.- 2,500.- 
14-16  30 8,998.- 2,500.- 

15-17 (W/L) 30 8,998.- 2,500.- 
18-20 30 8,998.- 2,500.- 
19-21  21 8,998.- 2,500.- 
20-22 20 8,998.- 2,500.- 
21-23 21 8,998.- 2,500.- 
22-24 20 8,998.- 2,500.- 
24-26  30 8,998.- 2,500.- 
25-27 30 8,998.- 2,500.- 

มี.ค.-62 

6-8 30 8,998.- 2,500.- 
18-20 (W/L) 21 8,998.- 2,500.- 

25-27 21 8,998.- 2,500.- 
27-29 21 8,998.- 2,500.- 

 
วันแรก  เชียงใหม– เชียงรุง (สิบสองปนนา) – ขนมจีนขามสะพาน (หมี่จอหงวน)สวนปาดงดิบ – 

โชวนกยูง – ถนนคนเดิน เมืองใหมเกาจอม 12 เชียง- ตลาดน้ํา                 (-/L/D) 

09.00 น. พรอมคณะที่สนามบินเชียงใหม เคานเตอรของสายการบิน RUILI AIRLINES เจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระกอนเดินทาง พรอมแจก 
อาหารวางทานละ 1 กลอง  

10.50 น. นําทานเหินฟาสู เมืองเชียงรุง (สิบสองปนนา) โดยสายการบิน RUILI AIRLINES เที่ยวบินที่  
DR 5360 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)    

13.00 น. ถึงสนามบนิสิบสองปนนา ตามเวลาทองถิ่น (เวลาทีเ่ชียงรุงเร็วกวาเมืองไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผาน
พิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร มีมัคคเุทศกทองถิ่นและรถปรับอากาศรอรับทาน นําทานไป
รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 1) บะหม่ีขามสะพานหรือบะหม่ีจอหงวน ในอดีต คนจีนที่มี



 

ความรูก็นิยมไปสอบจอหงวน การไปสอบจะตองทองตําราเยอะแยะ ขนาดตองบรรทุกเปนเกวียน 
ๆ เมื่อเปนเชนนี ้ คนที่จะทองตําราก็ไปหาทําเลท่ีสงบเงียบ เชนศาลากลางเกาะของเมืองเหมิงจ้ือ 
ตอนหนาหนาว ภรรยาของผูสอบจอหงวนคนหนึง่คิดวา การสงอาหารไปยังทะเลสาบในยาม
อากาศหนาว เม่ือสํารับขาวไปถึงก็เย็นไดงาย ทําอยางไรอาหารจึงจะยังอุนอยู ในที่สุดกไ็ดคิดตน
ตํารับของขนมจีนขามสะพานขึ้น ก็คอืเอาไกเปดมาทําเปนซุป แลวเอาน้ํามันไกราดบนผิวหนาซุป 
เพ่ือรักษาความรอนไว สวนของที่จะไปกนิพรอมกัน นอกจากขนมจนีแลว ก็มีแผนปลาสด เนื้อสัตว 
และผักตาง ๆ แผนเตาหู เวลาจะรับประทานก็เอาจุมลงไปในน้ําซุป เหมือนกนิสุกี้ แลวเอาขนมจีน
เทลงไป มันกส็ุกไปในตัว แลวจึงเอามาทาน เนือ่งจากตองนําสํารับขาวไปใหสามีรับประทานที่
เกาะ โดยตองขามสะพาน จึงเรียกวา ขนมจีนขามสะพานหรือบะหมี่จอหงวน นี่คือที่มานั่นเอง 

 
 

หลังอาหารนําทานเดินทางสู สวนปาดงดิบ เปนปาดงดิบเขตรอนท่ีอยูใกลเมืองเชียงรุงที่สุด 
ภายในสวนปาดงดบิมีสภาพเปนปาเขตรอน ซ่ึงเปนปาที่อุดมสมบูรณดวยพืชพันธุนานาชนิด ชม
นกยูงนบัพันๆ ตัว ลงมาจากภูเขาโดยการเปานกหวีดเปนที่ช่ืนชอบของผูมาเยือน นกยูงเปน
สัญลักษณของสบิสองปนนา รวมกันถายรูปนกยูงอยางจุใจ นําชมการแสดงของชนพ้ืนเมือง รวม
ไปถึงการแสดงพ้ืนเมืองของชนกลุมนอย การแสดงของเผาไอนี (อีกอ) และชมหมูบานเกาแกของ
เผาไอนี(อีกอ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 2) 

จากนั้นนําทานชมแสงสี ณ เมืองใหมเกาจอม12เชียง ซ่ึงเจาของโครงการแจงไววา “เปนอัญ
มณีแหงสามเหลี่ยมทองคําใหญแหลงรวม1แมน้ํา2ประตู9 เจดีย(จอม) และ 12 หมูบาน (เจียง) 
ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหมเปนเมืองแหงการทองเที่ยว 
เมืองแหงธุรกิจนานาชาติเมืองแหงชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริมฝงลั่นซางเจียงหรือแมน้ําโขงบริเวณ
ใจกลางท่ีดินผืนงาม เนื้อท่ี1,200 หมูหรือประมาณ 600 ไรดานตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือ
เชียงรุง เมืองเอกแหงเขตปกครองตนเองสิบสองปนนา กําลังกลายเปนที่ตั้งเจดียใหมเอี่ยมที่ถูก



 

ขึ้นเปน1 ใน 9 เจดียของ โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลคา 200,000 ลาน
หยวน หรือ ราว 940,000 ลานบาทของ Haicheng Group ซ่ึงตั้งใจสรางใหเปนเมืองเชียงใหม
ผสมผสานกับเมืองไทยลื้อแตโบราณ หรือจะเรียกวา เชียงใหม สาขา 2 ก็คงไมผิดนัก มีช่ือ 
“โครงการ 9 จอม 12 เจียง” หรือภาษาไทลื้อเรียกวา “เกาทาสิบสองปนนา” หรือ ” (Nine 
Tower & Twelve Walled) เปนโครงการ ความรวมมือทางการคาและวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ กับเมืองสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน ภายใตความรวมมือระหวางจีน-ไทย ตาม
ยุทธศาสตร GMS  ซ่ึงโครงการนี้จะมีการประดับประดา ตกแตงในบรรยากาศพ้ืนเมืองไทยลื้อและ
ศิลปเมืองเชียงใหม ทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนตางมณฑลตางหลั่งไหลกันมาเที่ยวสิบสองปนนา
เปนจํานวนมากหลายเทาทวีคูณ ซ่ึงย่ิงจะเปนการกระตุนและเปนผลดีที่จะเชิญชวนใหเขาเหลานั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
กระหายและอยากที่จะไปสัมผัสเมืองเชียงใหมตนตํารับของแทและดั้งเดิมมากย่ิงขึ้น ถือวา
เจาของโครงการเกาจอม มีสวนชวยใหเชียงใหมของไทยโดงดังไปท่ัวเมืองจีน โดยไมตองเสียคา 
โฆษณา  ในบริเวณนี้จะมีตลาดไนทบาซาร ท่ีจะรวมเอาแมคาแมขายชาวไทยลื้อมาเปดรานขาย
สินคานานาชนิดนับพันราน ทั้งอาหารการกิน ปงๆยางๆ ของใชตางๆ รวมทั้งมีเวทีการแสดงโชว 
ศิลปวัฒนธรรมไทยลื้อ และของชาติ AEC ทั้งหมดซ่ึงเปนโชว ที่จีนสามารถทําการแสดงได
เหมือนตนแบบของแตละชาติชนิดไมมีที่ติ นอกจากนั้นจีนยังไดจําลองตลาดน้ําจากเมืองไทยมา
ไวที่นี่ เปนตลาดน้ําเกาจอม ซ่ึงทําไดเหมือนมาก ทานลองไปพิสูนจดูอยูฝงริมแมน้ําโขง บริเวณ
เดียวกับถนนคนเดินเกาจอม ตลาดไนทบาซารนี้สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดวันละหลายหม่ืน
คน ถือวาเปนศูนยรวมนักทองเที่ยวที่ใหญที่สุดในสิบสองปนนา 
อิสระใหทานชอปปง ถนนคนเดินสิบสองปนนา ในตรอกซอกซอยตางๆมีสินคาใหเลือกสรร
มากมาย จากนั้นพาทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก KAIRUITE  HOTEL 3 ดาว ++ หรือ IBIS 
STYLES ระดับ 4 ดาวอิสระพักผอนตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีสอง ตลาดเชาไทล้ือ - หมูบานไทล้ือ – พิพิธภัณฑชนชาติไทล้ือ – วัดปาเจ – ถนนนเดิน 2 

(ริมน้ําโขง)                                               (B/L/D) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3)จากนั้นนําทานเดินทางไปตลาด

เชาสิบสองปนนา ชมวิถีชีวิตชาวจีนและชาวไทลื้อสิบสองปนนา ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู
สนามบินสิบสองปนนา เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 



 

 นําทานเย่ียมชมวถิีชีวิตของคนสิบสองปนนาที่  หมูบานไทล้ือ  เปนหมูบานเกาแกของไทลื้อแหง
หนึ่งอยูนอกเมืองของเชียงรุง หางจากตัวเมืองประมาณ 4 ก.ม. และสามารถชมบานเกาๆ และวัด
เกาแก เลอืกซ้ือผลไม ของที่ระลึกตางๆ ที่ตลาดหมูบานนีไ้ด และไดลิ้มลองอาหารการกินของคน
ไทลื้อ เชน ขนมจีนชามใหญ และสามารถใชภาษาไทยหรือภาษาไทยเหนือสื่อสารกับคนไทลือ้
ได       

จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑประวัติศาสตรชนชาติในสิบสองปนนา รัฐบาลยูนนานมีการ
ลงทุนรวม 155 ลานหยวน ซ่ึงสรางขึ้นในสถาบันคุมครองสิบสองปนนาจากรอบนอกของเมือง
เชียงรุงพ้ืนท่ี 100,000 ตารางเมตร พิพิธภัณฑ นี้รวมท้ังหมดสามช้ัน ช้ัน1เปนหองที่แสดง
ประวัติศาสตรสิบสองปนนา ช้ัน 2 เปนหองแสดงวัฒนธรรมชนชาติตางๆของสิบสองปนนา ช้ัน3
เปนหองแสดงความงามที่นาตื่นตาตื่นใจของปาดิบช้ืน  สัตวและพืชตางๆนาๆในสิบสองปนนา 
พิพิธภัณฑนี้เปน สถานที่ทองเท่ียว ที่ไดเรียนรู ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของสิบสองปนนาที่ดี
ที่สุด  

 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 4 ) 
บาย  นําทานเที่ยวชม วัดปาเจ(วัดปาเชตมหาราชฐาน) 西双版纳总佛寺  เปนวัดพุทธหินยาน(เถร

วาส) ตั้งอยูทางทิศใตของสวนมานทิง อยูบนเนื้อที่ 3,000 ตารางเมตรในอดีตวัดแหงนี้ เคยเปนวัด
ที่เจาปกครองสิบสองปนนาไดใชเปนที่ไหวพระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ
และกุฏิซ่ึงเปนท่ีจําวัดของพระสงค รวมไปถึงอาคารท่ีเปนท่ีตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของ
มณฑลยูนนานอกีดวย วัดปาเจถือไดวาเปนศาสนสถานท่ีสําคัญอีกแหงหนึ่งในเมืองเชียงรุง ใน
ปจจุบนัมีชาวไทลื้อและนักทองเท่ียวเดินทางเขามานมัสการสิ่งศักดิส์ิทธิภายในวัดอยูไมขาดสาย 
วัดปาเจ (วัดปาเชตมหาราชฐาน) วัดแหงนี้เปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาในเมืองเชียงรุงเลย
ก็  วาได เพราะเปนวัดที่ใหญที่สุดเปนเหมือนวิทยาลัยสงฆในเมอืงเชียงรุง ดวยในอดีตนัน้ ชาว
เชียงรุงนิยมสงลูกชายเขามาบวชเรียนตั้งแตเลก็ๆ โดยบวชเณรเรียกวาบวชลูกแกว และเม่ืออายุ



 

ครบบวชก็จะตองบวชเรียนศึกษาพระธรรมเสียกอนจงึจะไดเปนที่ยอมรับจากสังคมซ่ึงก็คงเหมือน 
กับความเช่ือของคนไทยในอดีต แตปจจุบันสภาสังคมเปลี่ยนแปลงไป ลูกผูชายชาวเชียงรุงก็อาจ
ใหความสนใจกับการทํามาหากินจนเร่ืองการบวชเรียน เปนเร่ืองที่ไมสําคัญนัก ภายในวัดมีเจดยี
ขาว องคจําลอง และเจดียแปดเหลี่ยม เปนที่เคารพสักการะของชาวไทลื้ออยางมาก นอกจากนั้น
อุโบสถของวัดปาเจศิลปะแบบไทลื้อก็ยังสวยงามมากอีกดวย วัดปาเจเปนศูนยกลางดาน
วัฒนธรรมพุทธศาสนาของสิบสองปนนา เปนดินแดนแหงความศักดิ์สิทธิ์พุทธศาสนาของชนชาติ
ไต วัดปาเจยังเปนวัดท่ีมีช่ือเสียงโดงดังของพุทธศาสนา นอกจากลอืช่ือลือนามภายในประเทศ 
ยังมีชื่อเสียงไปยังเอเซียตะวันออกเฉียงใตดวย สิ่งปลูกสรางท่ีสําคัญของวัดปาเจมีวิหารใหญ
สําหรับการไหวพุทธ หองศีล ตึกกุฎิเจาอาวาสและสถาบันพุทธศาสนาแลวชมพิพิธภัณฑชาสิบ
สองปนนา เร่ิมตั้งแตประวัติความเปนมาของการดื่มชา หลายพันปท่ีผานมา พรอมชิมและเลือก
ซ้ือชาฝากคนทางบาน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 5)  
แลวพาทานชมน้ําพุดนตรีกลางลําน้ําโขงสวยงามมาก สูกบัของสิงคโปรไดสบายมาก โชวมีทุกวัน  
จันทร , พุธ เวลา20:30 และ วันศุกร สวนวันเสาร จะมี2่รอบ เวลา20:30 และ 21:30 น. 
จากนั้นพาทาน ชอปปงถนนคนเดิน 2(ริมน้ําโขง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แลวเขาสูโรงแรมท่ีพัก KAIRUITE  HOTEL 3 ดาว++ หรือ IBIS STYLES ระดับ 4  
  ดาวอิสระพักผอนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีสาม สิบสองปนนา – เชียงใหม           (B/-/-) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6)  
09.40 น.    (เวลาจีน) เหินฟาสูเชียงใหม โดยสารการบิน RUILI AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ DR5359 
09.40 น.     (เวลาไทย) คณะทานเดินทางถึงเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ........พรอมความประทับใจ 



 

 
หมายเหตุ         
1. การันตีออกทุกกรุป ตั้งแต 2 ทานขึน้ไป เปนจอยทัวร  15 ทานขึ้นไปมีหัวหนาทัวรให 1 ทาน 
2. ในโปรแกรมทัวรมีลงรานชอปปงรวมทั้งหมด 4 รานแทรกในแตละวันไดแก รานสมุนไพร/หยก/มีดไทลื้อ/และยา  
    บัวหิมะ  
3. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามัน  
    สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผู    
    เดนิทางเปนสําคัญ 
อัตราคาบริการ (ไมมีราคาเด็ก) 
 

อัตราคาบริการ    2-9 ทานๆละ                    
(ไมรวมคาวีซาทานละ 700 บาท) 

     10 ทานข้ึนไปทานละ                
(รวมคาวีซาแลว) 

ผูใหญพักหองละ 2-3 ทานๆละ  8,998.- 8,998.- 

พักเด่ียวเพ่ิมทานละ  2,500.- 2,500.- 

  
หมายเหตุ  ทานท่ีตองการเดินทางสวนตัว ครบ 8  ทานเดินทางทันที ทุกวัน จันทร / พุธ /ศุกร /อาทิตย   
 
อัตรานีร้วม 

 คาตั๋วโดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงใหม - เชียงรุง -  เชียงใหม 
/คาภาษีสนามบินทุกแหง 

 คาที่พักโรงแรม หองละ 2 ทาน ตามที่ระบุในรายการ 
 15 ทานขึ้นไป บริษัทฯ มีหัวหนาทัวรไปดูแลทานตลอดการเดินทาง 
 คาธรรมเนียมวีซาหนาดาน เขาประเทศจีน 4 วันทําการ (Passport Thai) ทานละ 700 บาท (เฉพาะ 

ต้ังแต 10 ทานขึ้นไปเทานั้น กรณีตํ่ากวา 10 ทาน ตองชําระคาวีซาเอง) 
 คารถรับ – สง และนําเที่ยวตามรายการที่ระบุไว 
 คาอาหาร ตามที่ระบุในรายการ 
 คาบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
 คาประกันอุบัตเิหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละคร้ัง  

100,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)ไมคุมครองชีวิตและคารักษาจากโรคประจําตัว 
 

อัตรานีไ้มรวม 
 คาธรรมเนียมทําหนังสือเดินทาง  (PASSPORT) 
 คาทิปไกดและพนักงานขบัรถตลอดเสนทางในจีนทานละ 400 บาท ไมรวมหัวหนาทัวร (แลวแตความ

พอใจในการบริการ) 
 ภาษี ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คาซัก อบ รีด, คาโทรศัพท 

 
การสํารองท่ีนัง่ และการชําระเงิน 

 สํารองที่นั่ง ลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนเดนิทาง พรอมชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท 
 สวนที่เหลือชําระทั้งหมด 10 วันทําการกอนออกเดนิทาง 

 



 

การแจงยกเลิก 
 การแจงยกเลิก ภายใน 20 วันกอนออกเดินทาง เสียคาบริการทานละ 5,000 บาท 
 การแจงยกเลิก ภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง เสียคาบริการทานละ 50% ของราคาทัวรทั้งหมด 
 การแจงยกเลิก ภายใน 10 วันกอนออกเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวรไดตามความเหมาะสมหากมีเหตุจําเปน เนื่องจากการ

ยกเลิกของเท่ียวบิน การลาชาของเท่ียวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือดวยสาเหตุอื่น  ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได 
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน และความปลอดภัยของทานเปนสําคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณดังกลาวบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศหรือหาม
เขาประเทศในกรณท่ีีทานถูกปฏิเสธมิใหผานขั้นตอนพิธีการตรวจคนเขา-ออกนอกเมือง จากเจาหนาที่กองตรวจคนเขา
เมืองทั้งในประเทศ และตางประเทศ อันเนื่องมาจากผูเดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความ
ประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจาหนาที่ไดพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 
กรณีย่ืนวีซาหนาดานตองเตรียมหลักฐานดังนี ้

1. ทําไดตั้งแต 2 ทานขึน้ไปและตองยื่นกอนเดินทางอยางนอย 5 วนั และตองเดินทางไปและกลบัพรอมกันทั้ง
คณะจะแยกกลบักอนหรือหลังไมได ถามีเหตุตองเดนิทางแยกจากคณะ คือจะตองเดินทางกลับกอนหรือหลัง
คณะ กรุณาแจงทางบริษัทฯ เพ่ือจะไดแยกทําวีซาเดี่ยวใหทานเปนกรณีพิเศษไป 

2. สงไฟลรูปตามขนาดของวีซาจีนกําหนด ขนาด 33 มม.x 48 มม. พ้ืนหลังสีขาว***หามใชรูปสแกน,หรือ
ถายเอง ตองถายท่ีรานเทานัน้ พรอมขอไฟลจากทางราน  + ถายสําเนาหนังสือเดนิทางที่มีอายุเหลือใช
งานไดใหทางบริษัทฯ ผานชองทางไลน หรอือีเมลล เทานั้น และวันเดินทางทานตองนําหนังสือเดินทาง 
ฉบับจรงิและตองเปนเลมท่ีทานสงไปทําวีซาหนาดานเทานั้น หากเปนคนละเลม ทานจะไมสามารถ
เดินทางได  และปร้ินทวีซาหนาดานถอืไปในวันเดนิทางดวยเพ่ือโชวใหกับเจาหนาท่ีเชคอินสนามบิน มิฉะนั้น
จะไมสามารถเชคอนิได 

3. วีซาหนาดานทําได 3 ประเทศเทานั้น คือเฉพาะคนไทย ลาว และมาเลเซีย สวนชาติอื่นตองย่ืนวีซาจาก
สถานทูตเทานั้น 

4. คนไทยที่เคยเดินทางไปเที่ยวในกลุมประเทศมุสลิม หรือชาวมุสลิม สามารถย่ืนวีซาหนาดานได แตตองไมโพก
ศรีษะ หรือคลุมผาฮิญาบ 

5. ทานไมตองกรอกเอกสารอะไรทั้งสิ้น บริษัทฯจะดําเนินการใหเองทั้งหมด เพียงแตสงเอกสารในขอ 2 เทานั้น 
6. บริษัทฯจะสงเอกสารวีซาหนาดานใหทานกอนการเดินทาง 1 วนั 

 
กรุณากรอกขอมูลในการทําวีซาจีน กรณีย่ืนท่ีสถานฑูต 

ช่ือ     นามสกุล        
โทรศัพทบาน     โทรศัพทมือถือ      
ที่อยู_____________________________________________________________________ 
บุคคลทีต่ิดตอไดกรณีฉุกเฉิน     ความสัมพันธ     
เบอรโทรศัพทของบุคคลทีต่ิดตอกรณีฉุกเฉิน         
สถานที่ทํางาน /สถานท่ีศึกษา        _________ 
ที่อยู        ____________________________ 

การเตรียมเอกสารการย่ืนวีซาจีน 
1. หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกวา 6 เดอืน (วันหมดอายุ เหลือ 6 เดือน นับจากวนัที่เดนิทาง) 



 

2. รูปถาย 2 ใบ ขนาด 33 มม.x 48 มม. พ้ืนหลังสีขาว***หามใชรูปสแกน,หรอืถายเอง 
3. สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชนและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก 
4. รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน เชน ช่ือสถานที่ทํางาน,ที่อยู,เบอรติดตอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


