บิ นตรง เชียงใหม่ – สิบสองปันนา โดยสายการบิ น Ruili Airline
จาก 1 วัน เป็น 1 ชัว่ โมง (ไม่ตอ้ งเสียเวลานัง่ รถ)
รวมค่าตัว๋ กร ุงเทพ - เชียงใหม่ -กร ุงเทพแล้ว
จุดเด่ นของโปรแกรม
สั มผัสอารยธรรมไทลือ้ สิ บสองปันนา (เชี ยงรุ้ ง)
เที่ยวเมืองใหม่ เก้าจอม สิ บสองเชี ยง
ชม หมู่บ้านโบราณไทลือ้ หมู่บ้านเก่าแก่ของไทลือ้
ชมฝูงนกยูงนับพันตัวที่ลงมาจากภูเขา (นกยูงเป็ นสั ญลักษณ์ ของสิ บสองปันนา)
ลิม้ รส !! อาหารพื้นเมืองไทลือ้
วันแรก
04.30 น.

06.40 น.
07.55 น.
09.00 น.

กรุ งเทพ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเชี ยงใหม่ – สนามบินเชียงรุ้ ง (สิ บสองปันนา) - หมู่บ้านไทลือ้ –
พิพิธภัณฑ์ ชนชาติไทลือ้ - เมื องใหม่ เก้าจอม 12 เชี ยง – ถนนคนเดิน (เมืองใหม่ 9 จอม12เชี ยง)
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสายภายในประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชี ย
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อน
ออกเดินทาง
เดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์ เอเชี ย เที่ยวบินที่ FD3437 (บริ การอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ รอเช็คอิน เพื่อเดินทางต่อสู่ สิ บสองปันนา
**เช็ คอิน ณ สนามบินเชี ยงใหม่ เคาน์ เตอร์ ของสายการบิน RUILI AIRLINES
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10.50 น.
13.00 น.

เย็น

พร้ อมแจกข้ าวเหนียว ไก่ทอด ไส้ อวั่ น้าพริ กตาแดง เจ้ าอร่ อย ท่ านละ 1 ชุ ด
เดินทางสู่ เมืองเชี ยงรุ้ ง (สิ บสองปันนา) โดยสายการบิน RUILI AIRLINES เที่ยวบินที่ DR 5360
ถึง สนามบินสิ บสองปันนา ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่ เชี ยงรุ ้งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร มีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน นาท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนสิ บสอง
ปันนาที่ หมู่บ้านไทลือ้ เป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่ งอยูน่ อกเมืองของเชี ยงรุ ้ง ห่างจากตัวเมือง
ประมาณ 4 ก.ม. และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่ เลื อกซื้ อผลไม้ ของที่ระลึกต่างๆ ที่ตลาดหมู่บา้ นนี้ ได้
และได้ลิ้มลองอาหารการกินของคนไทลื้อ เช่น ขนมจีนชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทยหรื อภาษาไทย
เหนื อสื่ อสารกับคนไทลื้อได้

จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ชนชาติในสิ บสองปั นนา รัฐบาลยูนนานมีการลงทุนรวม 155 ล้าน
หยวน ซึ่ งสร้างขึ้ นในสถาบันคุม้ ครองสิ บสองปั นนาจากรอบนอกของเมื องเชี ยงรุ ้งพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร
พิพิ ธภัณ ฑ์ นี้ รวมทั้งหมดสามชั้น ชั้น 1เป็ นห้อ งที่ แ สดงประวัติศ าสตร์ สิบ สองปั น นา ชั้น 2 เป็ นห้องแสดง
วัฒนธรรมชนชาติ ต่างๆของสิ บสองปั นนา ชั้น3เป็ นห้องแสดงความงามที่ น่าตื่ นตาตื่นใจของป่ าดิ บชื้ น สัตว์
และพื ช ต่ างๆนาๆในสิ บสองปั น นา พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ น้ ี เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ที่ ได้เรี ย นรู ้ ประวัติศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมของสิ บสองปันนาที่ดีที่สุด
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นน าท่ า น ชมแสงสี ณ เมื องใหม่ เก้ า จอม12เชี ย ง ซึ่ งเจ้า ของโครงการแจ้ง ไว้ว่า “เป็ นอัญ มณี แห่ ง
สามเหลี่ ยมทองคาใหญ่แหล่งรวม1แม่น้ า2ประตู9 เจดีย(์ จอม) และ 12 หมู่บา้ น (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรม
ดั้งเดิ มของไทลื้ อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็ นเมืองแห่ งการท่องเที่ ยว เมื องแห่ งธุ รกิจนานาชาติเมื อง
แห่ งชี วิตไทยและไทลื้ อ ณ ริ มฝั่ งลัน่ ซ้างเจี ยงหรื อแม่น้ าโขงบริ เวณใจกลางที่ ดินผืนงาม เนื้ อที่ 1,200 หมู่หรื อ
ประมาณ 600 ไร่ ดา้ นตะวันออกของเมื องจิ่ งหง หรื อเชี ยงรุ่ ง เมื องเอกแห่ งเขตปกครองตนเองสิ บสองปั นนา
กาลังกลายเป็ นที่ต้ งั เจดี ยใ์ หม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็ น1 ใน 9 เจดียข์ อง โครงการ 9 จอม 12 เจี ยง โครงการพัฒนาที่ดิน
มู ล ค่ า 200,000 ล้านหยวน หรื อ ราว 940,000 ล้า นบาทของ Haicheng Group ซึ่ งตั้ง ใจสร้ า งให้ เป็ นเมื อ ง
เชี ยงใหม่ผสมผสานกับเมื องไทยลื้อแต่โบราณ หรื อจะเรี ยกว่า เชี ยงใหม่ สาขา 2 ก็คงไม่ผิดนัก มีชื่อ “โครงการ
9 จอม 12 เจียง” หรื อภาษาไทลื้ อเรี ยกว่า “เก้ าท่ าสิ บสองปันนา” หรื อ ” (Nine Tower & Twelve Walled) เป็ น
โครงการ ความร่ วมมื อทางการค้าและวัฒนธรรมไทยภาคเหนื อ กับเมื องสิ บสองปันนา มณฑลยูนนาน ภายใต้
ความร่ ว มมื อ ระหว่างจี น -ไทย ตามยุท ธศาสตร์ GMS ซึ่ งโครงการนี้ จะมี ก ารประดับ ประดา ตกแต่ ง ใน
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บรรยากาศพื้นเมื องไทยลื้ อและศิ ลปเมื องเชี ยงใหม่ ทาให้นักท่องเที่ ยวชาวจีนต่างมณฑลต่างหลัง่ ไหลกันมา
เที่ยวสิ บสองปันนาเป็ นจานวนมากหลายเท่าทวีคูณ ซึ่ งยิ่งจะเป็ นการกระตุน้ และเป็ นผลดีที่จะเชิ ญชวนให้เขา
เหล่านั้น กระหายและอยากที่ จะไปสัมผัสเมื องเชี ยงใหม่ตน้ ตารับของแท้และดั้งเดิ มมากยิ่งขึ้น ถื อว่าเจ้าของ
โครงการเก้าจอม มีส่วนช่วยให้เชี ยงใหม่ของไทยโด่งดังไปทัว่ เมืองจีน โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าโฆษณา ในบริ เวณนี้
จะมี ตลาดไนท์บาซ่ าร์ ที่ จะรวมเอาแม่ คา้ แม่ข ายชาวไทยลื้ อมาเปิ ดร้านขายสิ นค้านานาชนิ ดนับพันร้าน ทั้ง
อาหารการกิ น ปิ้ งๆย่างๆ ของใช้ต่างๆ รวมทั้งมี เวทีการแสดงโชว์ ศิลปวัฒนธรรมไทยลื้ อ และของชาติ AEC
ทั้งหมดซึ่ งเป็ นโชว์ ที่จีนสามารถทาการแสดงได้เหมือนต้นแบบของแต่ละชาติชนิ ดไม่มีที่ติ ตลาดไนท์บาซ่าร์
นี้ สามารถรองรับนักท่องเที่ ยวได้วนั ละหลายหมื่ นคน ถื อว่าเป็ นศูนย์รวมนักท่องเที่ ยวที่ ใหญ่ที่สุดในสิ บสอง
ปันนา อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินสิ บสองปันนา ในตรอกซอกซอยต่างๆมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย

ที่พัก
วันที่สอง
เช้ า

โรงแรม KAIRUITE HOTEL 3 ดาว ++ หรื อเทียบเท่ า
สวนป่ าดงดิบ – โชว์ นกยูง – วัดป่ าเจ – ถนนนเดิน 2 (ริ มน้าโขง)
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ สวนป่ าดงดิบ เป็ นป่ าดงดิ บเขตร้อนที่ อยู่ใกล้เมื องเชี ยงรุ ้งที่สุด ภายในสวนป่ าดงดิ บมีสภาพ
เป็ นป่ าเขตร้อน ซึ่ งเป็ นป่ าที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยพืชพันธุ์นานาชนิ ด ชมนกยูง นับพันๆ ตัว ลงมาจากภูเขาโดยการ
เป่ านกหวีดเป็ นที่ ชื่นชอบของผูม้ าเยือน นกยูงเป็ นสัญลักษณ์ ของสิ บสองปันนา ร่ วมกันถ่ายรู ปนกยูงอย่างจุใจ
นาชมการแสดงของชนพื้นเมื อง รวมไปถึ งการแสดงพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อย การแสดงของเผ่าไอนี (อี กอ้ )
และชมหมู่บา้ นเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีกอ้ )
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เที่ยง
บ่ าย

เย็น

ที่พัก

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชม วัดป่ าเจ(วัดป่ าเชต์มหาราชฐาน) เป็ นวัดพุทธหิ นยาน(เถรวาส) ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของสวนม่านทิง
อยูบ่ นเนื้ อที่ 3,000 ตารางเมตรในอดี ตวัดแห่งนี้ เคยเป็ นวัดที่ เจ้าปกครองสิ บสองปันนาได้ใช้เป็ นที่ไหว้พระ
และประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถและกุฏิซ่ ึ งเป็ นที่จาวัดของพระสงค์ รวมไปถึงอาคารที่เป็ น
ที่ต้ งั ของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่ าเจถือได้วา่ เป็ นศาสนสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ ง
ในเมืองเชี ยงรุ ้ง ในปัจจุบนั มีชาวไทลื้อและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ ภายในวัดอยูไ่ ม่ขาด
สาย วัดป่ าเจ (วัดป่ าเชต์มหาราชฐาน) วัดแห่งนี้ เป็ นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในเมืองเชี ยงรุ่ งเลยก็ ว่าได้
เพราะเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดเป็ นเหมือนวิทยาลัยสงฆ์ในเมืองเชี ยงรุ่ ง ด้วยในอดีตนั้น ชาวเชี ยงรุ่ งนิ ยมส่งลูกชายเข้า
มาบวชเรี ยนตั้งแต่เล็กๆ โดยบวชเณรเรี ยกว่าบวชลูกแก้ว และเมื่ออายุครบบวชก็จะต้องบวชเรี ยนศึกษาพระ
ธรรมเสี ยก่อนจึงจะได้เป็ นที่ยอมรับจากสังคมซึ่ งก็คงเหมือน กับความเชื่ อของคนไทยในอดีต แต่ปัจจุบนั สภา
สังคมเปลี่ยนแปลงไป ลูกผูช้ ายชาวเชี ยงรุ่ งก็อาจให้ความสนใจกับการทามาหากินจนเรื่ องการบวชเรี ยน เป็ น
เรื่ องที่ไม่สาคัญนัก ภายในวัดมีเจดี ยข์ าว องค์จาลอง และเจดียแ์ ปดเหลี่ยม เป็ นที่เคารพสักการะของชาวไทลื้อ
อย่างมาก นอกจากนั้นอุโบสถของวัดป่ าเจศิลปะแบบไทลื้อก็ยงั สวยงามมากอีกด้วย วัดป่ าเจเป็ นศูนย์กลางด้าน
วัฒนธรรมพุทธศาสนาของสิ บสองปันนา เป็ นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ พุทธศาสนาของชนชาติไต วัดป่ าเจ
ยังเป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของพุทธศาสนา นอกจากลือชื่ อลือนามภายในประเทศ ยังมีชื่อเสี ยงไปยังเอเซี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ดว้ ย สิ่ งปลูกสร้างที่สาคัญของวัดป่ าเจมีวิหารใหญ่สาหรับการไหว้พทุ ธ ห้องศีล ตึกกุฎิเจ้า
อาวาสและสถาบันพุทธศาสนา

รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แล้วพาท่านชม น้าพุดนตรี กลางลาน้าโขง สวยงามมาก
โชว์มีทุกวัน จันทร์ , พุธ เวลา 20 : 30 และ วันศุกร์ ส่ วนวันเสาร์ จะมี 2 รอบ เวลา 20: 30 และ 21:30 น.
จากนั้นพาท่าน ช้ อปปิ้ งถนนคนเดิน 2 (ริ มน้าโขง) แล้วเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
โรงแรม KAIRUITE HOTEL 3 ดาว ++ หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สาม
เช้ า

09.40 น.
09.50 น.
15.30 น.
16.45 น.

ตลาดเช้ าสิ บสองปันนา - สิ บสองปันนา – สนามบินเชี ยงใหม่ - สนามบินดอนเมือง (กรุ งเทพ)
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นาท่านเดิ น ทางไป ตลาดเช้ าสิ บสองปั นนา ชมวิถีชี วิตชาวจี น และชาวไทลื้ อสิ บสองปั น นา ได้เวลา
สมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินสิ บสองปันนา เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
(เวลาจีน) เดินทางสู่ สนามบินเชี ยงใหม่ โดยสารการบิน RUILI AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ DR5359
(เวลาไทย) เดินทางถึง สนามบินเชี ยงใหม่ รอเช็คอิน เพื่อเดินทางต่อสู่ กรุ งเทพ
อิสระรั บประทานอาหาร ณ ร้ านอาหารในสนามบิน (แจกเงินสด 200 บาท/ท่ าน)
เดินทางสู่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินแอร์ เอเชี ย เที่ยวบิ นที่ FD3434
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**************************************
โปรดทราบ : ในโปรแกรมทัวร์ มีลงร้ านช้ อปปิ้ ง รวมทั้งหมด 4 ร้ านแทรกในแต่ ละวัน ได้ แก่
ร้ านสมุนไพร / ร้ านหยก / ร้ านมีดไทลือ้ / ร้ านยาและบัวหิมะ

หมายเหตุ
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กบั การเปลีย่ นแปลงราคาน้ามัน สภาพทางการเมือง
ภัยทางธรรมชาติ แต่ ยังคงจะรั กษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
(ศุกร์ -อาทิตย์ )

ผู้ใหญ่ ราคา / ท่ าน
(ไม่ มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม

9 – 11 / 16 – 18 พ.ย. 61
13,900.- บาท
2,800.- บาท
30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61
14 – 16 / 21 - 23 ธ.ค. 61
13,900.- บาท
2,800.- บาท
11 – 13 / 18 – 20 ม.ค. 62
13,900.- บาท
2,800.- บาท
1 – 3 / 8 – 10 มี.ค. 62
13,900.- บาท
2,800.- บาท
15 – 17 / 22 – 24 มี.ค. 62
*หมายเหตุ : ผู้เดินทางมีจานวนครบ 20 ท่ าน คอนเฟิ ร์ มออกเดินทาง
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อัตรานี้รวม
• ค่าตัว๋ โดยสายเครื่ องบินชั้นประหยัด AIR ASIA (FD) ดอนเมือง - เชี ยงใหม่ - ดอนเมือง
• ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชี ยงใหม่ - เชี ยงรุ้ ง - เชี ยงใหม่
/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าที่พกั โรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
• หัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าหน้ าด่ าน เข้าประเทศจีน 4 วันทาการ (Passport Thai) ท่านละ 700 บาท
• ค่ารถรับ – ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
• ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
• ค่าประกันอุบตั ิ เหตุในวงเงิ น 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
100,000 บาท (ตามเงื่ อนไขของกรมธรรม์)ไม่คมุ ้ ครองชี วิตและค่ารักษาจากโรคประจาตัว
o ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และหัวหน้ าทัวร์
อัตรานี้ไม่ รวม
• ค่าธรรมเนี ยมทาหนังสื อเดินทาง (PASSPORT)
• ภาษี ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รี ด, ค่าโทรศัพท์
การสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
• สารองที่นงั่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชาระมัดจาท่านละ 5,000 บาท
• ส่ วนที่เหลือชาระทั้งหมด 10 วันทาการก่อนออกเดินทาง
การแจ้ งยกเลิก
• การแจ้งยกเลิก ภายใน 20 วันก่อนออกเดินทาง เสี ยค่าบริ การท่านละ 5,000 บาท
• การแจ้งยกเลิก ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง เสี ยค่าบริ การท่านละ 50% ของราคาทัวร์ท้ งั หมด
• การแจ้งยกเลิก ภายใน 10 วันก่อนออกเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นค่าทัวร์ท้ งั หมด
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หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจาเป็ น เนื่ องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน
การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรื อด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือผลประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ
และทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้นเนื่ องจากเหตุการณ์
ดังกล่าวบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรื อห้ามเข้าประเทศในกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผา่ นขั้นตอนพิธีการตรวจ
คนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผูเ้ ดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง
1. สาเนาพาสปอร์ ต (มีอายุมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
2. ไฟล์รูปถ่ายของท่ าน (ส่ งก่อนเดินทาง 10 วัน) // รูปถ่ ายตัวจริ งถือไปวันเดินทาง 1 ใบ
กรณียื่นวีซ่าหน้ าด่ าน ต้ องเตรี ยมหลักฐานดังนี้
1. ส่ งไฟล์รูปตามขนาดของวีซ่าจีนกาหนด ขนาด 33 มม.x 48 มม. พื้นหลังสี ขาว***ห้ ามใช้ รูปสแกน,หรื อถ่ ายเอง ต้ องถ่ ายที่ร้าน
เท่ านั้น พร้ อมขอไฟล์จากทางร้ าน + ถ่ ายสาเนาหนังสื อเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานได้ให้ทางบริ ษทั ฯ ผ่ านช่ องทางไลน์ หรื อ
อีเมลล์ เท่านั้น และวันเดินทางต้องนารู ปที่ถ่ายไปด้วย 1 ใบพร้อมหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง
2. วีซ่าหน้าด่านทาได้ 3 ประเทศเท่านั้น คือเฉพาะคนไทย ลาว และมาเลเซี ย ส่ วนชาติอื่นต้องยื่นวีซ่าจากสถานทูตเท่านั้น
3. คนไทยที่เคยเดินทางไปเที่ยวในกลุ่มประเทศมุสลิม หรื อชาวมุสลิม สามารถยื่นวีซ่าหน้าด่านได้ แต่ตอ้ งไม่โพกศรี ษะ หรื อ
คลุมผ้าฮิญาบ
กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว จากเมืองไทย กรุ ณากรอกข้ อมูลและเตรี ยมเอกสาร ดังนี้
ชื่ อ
นามสกุล
โทรศัพท์บา้ น
โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู_่ ____________________________________________________________________
บุคคลที่ ติดต่อได้กรณี ฉุกเฉิ น
ความสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่ ติดต่อกรณี ฉุกเฉิ น
สถานที่ทางาน /สถานที่ศึกษา
_________
ที่อยู่
____________________________
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การเตรี ยมเอกสารการยื่นวีซ่าจีน
1. หนังสื อเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (วันหมดอายุ เหลือ 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง)
2. รู ปถ่าย 2 ใบ ขนาด 33 มม.x 48 มม. พื้นหลังสี ขาว***ห้ ามใช้ รูปสแกน,หรื อถ่ ายเอง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
4. รายละเอียดเกี่ยวกับการทางาน เช่น ชื่ อสถานที่ทางาน,ที่อยู,่ เบอร์ ติดต่อ
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