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กุย
้ หลิน นาขนบ
ั ันไดหลงจี
6 ว ัน 5 คืน

ไม่ลงร ้านรัฐบาล * พักหรู 4-5 ดาว
1
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สถานทีท่องเทียว








นาขันบันไดหลงจี นาขันบันไดทีสวยทีสุดในกุ ้ยหลิน
ล่องเรือแพไม ้ไผ่ชมแม่นําหลีเจียง
ิ ผิง เป็ นเมืองโบราณทียังมีกลินอายของสมัยก่อน
เมืองโบราณซน
้ สญ
ั ลักษณ์เมืองกุ ้ยหลิน
วิวเขางวงชาง
ประตูโบราณกูหนานเหมิน สร ้างขึนครังแรกในสมัยราชวงค์ถงั
ชมเจดียเ์ งิน-เจดียท
์ อง (ไม่ขนเจดี
ึ
ย)์
กุ ้ยหลิน สวนจือโจว สวนชวนซาน
ว ันเดินทาง

ราคา

พ ักเดียว เพิม

วีซา่ 1,500

15 – 20 มี.ค. 2562

17,900.(มาคูล
่ ดคูล
่ ะ 1,500 บาท)

3,500.-

ไม่รวม

17 – 21 เม.ย. 2562

20,900.-

3,500.-

ไม่รวม

8 – 12 พ.ค. 2562

19,900.-

3,500.-

ไม่รวม

12 – 16 มิ.ย. 2562

19,900.-

3,500.-

ไม่รวม

3 – 7 ก.ค. 2562

19,900.-

3,500.-

ไม่รวม

**ไม่มรี าคาเด็ ก / ไม่แจกกระเป๋า
กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

กรุงเทพฯ-กุย
้ หลิน

10.30 น.

พร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิรน
์
แอร์ไลน์ CZ โดยมีเจ ้าหน ้าทีคอยอํานวยความสะดวกเรืองเอกสารให ้ทีสนามบิน

13.10 น.

ื ยงของมณฑลกวางสี โดยเทียวบินที CZ 6100
ออกเดินทางไปกุ ้ยหลิน เมืองท่องเทียวทีมีชอเสี

16.30 น.

แวะผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง ทีนครหนานหนิง แล ้วกลับขึนเครืองบินลําเดิม

17.30 น.

เดินทางต่อไปยังเมืองกุ ้ยหลิน โดยเทียวบินที CZ 6100

18.40 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ ้ยหลิน

19.30 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
พักที Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทียบเท่า

ว ันทีสอง

กุย
้ หลิน-นาขนบ
ั ันไดหลงจี-หมูบ
่ า้ นชาวจ้วง-หยางซวั

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
ั
ิ (ใชเ้ วลาเดินทางประมาณ 2 ชวโมง)เมื
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซน
องในหุบเขาทีอุดมสมบูรณ์
ื
ด ้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าไม ้ แร่ธ าตุ เป็ นเมืองนํ าพุร ้อนทีมีชอเสี
ยง นํ าท่าน นงกระเช
ั
า้ ขึนสู่ นา
ขนบ
ั ันไดหลงจี นาขันบันไดทีสวยทีสุดในกุ ้ยหลิน ซึงถูกสร ้างขึน ตามความลาดชันคดเคียวจากริม
แม่นําขึนไปบนยอดภูเขา โดยจุดทีสูงทีสุดนั นอยู่ทระดั
ี
บ 880 เมตรและส่วนทีตํ าทีสุดคือ 380 เมตร
ช่วงฤดูร ้อน นาข ้าวจะถูกแต่งแต ้มไปด ้วยสีเขียวของต ้นกล ้าทีปลูกใหม่ๆ ช่วงฤดูใบไม ้ร่วง จะพบกับนา
ข ้าวสีทอง ช่วงฤดูหนาว นาข ้าวจะถูกปกคลุมไปด ้วยนํ าค ้างแข็ง ก่อเกิดเป็ นภูเขาเงินสวยงามมากๆ จาก
2
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หลั กฐานทางประวัตศ
ิ าสตร์พบว่าทุ่งนาขันบันไดทีหลงเซิงนีส่วนใหญ่ถูกสร ้างขึนในช่วงราชวงศ์ห มิง
หรือประมาณ 500 ปี ทผ่
ี านมา สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา
12.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
นํ าท่าน ผ่านชมหมูบ
่ า้ นชาวจ้วง ซึงมีอารยธรรมและภาษาพูดหลายคํ าเหมือนภาษาไทย เช่น คํ าว่า
เป็ ด ไก่ และการนั บเลข เป็ นต ้น นํ าท่านเดินทางสู่ ร ้านนวดเท ้า เพือสุขภาพ ผ่อนคลายความเมือยล ้า
กั บ ยานวดขนาดพิเ ศษสูต รเดีย วไม่ ซํ าใคร พร ้อมชมครีม เป่ าซู่ถั ง หรือ ทีรู ้จั ก กั น ดี ใ นชือ “บัว หิม ะ”
สรรพคุณเป็ นเลิศในด ้านรักษาแผลไฟไหม ้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจํ าบ ้าน จากนั น
ั
นํ าท่านเดินทางไปยัง เมืองหยางซวั (ใชเ้ วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชวโมง)

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร
พักที Yangshuo West Street Vista Hotel หรือเทียบเท่า

ว ันทีสาม

ั องแพแม่นําลีเจียง-เมืองโบราณซงิ ผิง-ถนนฝรงั
หยางซว-ล่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
นํ าท่านล่องเรือชมลํานํ าหลีเจียง (ล่องสันปลายนํ า // ใช ้เวลาล่องเรือประมาณ 1.15 ชัวโมง) ชมภูเขา
รูปร่างแปลกตาทีดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู ้เฝ้ าชม ทีท่าเรือซิงผิง
ิ ผิง นํ าท่านเดินทางเทียวชม เมืองโบราณซิงผิง เป็ นเมืองโบราณที
ลงจากเรือนํ าชม เมืองโบราณซง
ิ ค ้าพืนเมืองต่างๆ ให ้ท่านได ้เลือกชม
ยังมีกลินอายของสมัยก่อน นอกจากนันยังมีสน

13.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
้ ปปิ งถนนฝร งั ทีขนาบข ้างด ้วยทิว เขา หน า้ ตาคล ้ายคลึง กั บ ถนนข ้าวสาร มีทั ง
เชิญ ท่ า นอิส ระชอ
ิ ค ้าแบบจีนวางขายมากชนิด
โรงแรม ผับ บาร์ ร ้านอาหาร และยังมีสน

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร

ว ันทีส ี

ั
้ ปปิ งตง
หยางซว-กุ
ย
้ หลิน-สวนชวนซาน-ถําเขาทะลุ-หมูบ
่ า้ นว ัฒนธรรมหลูเ่ จีย-ถนนชอ
ี งั
ซก

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม นํ าท่านเดินทางกลับกุ ้ยหลิน
นํ าท่านสู่ สวนชวนซาน ซึงมีความหมายว่า สวนเขาทะลุ ตังอยู่ชานเมืองทางใต ้ของเมืองกุ ้ยหลิน มี
พืนที 2 ตารางกิโลเมตร ทัศนียภาพบริเวณนีประกอบด ้วยภูเขาและแม่นําซึงมีความสวยงามมาก ตังอยู่
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คนละฝากกับเขางวงช ้าง จึงสามารถมอง เห็นเขางวงช ้างได ้จากทีนี นํ าท่านชม ถําเขาทะลุ ซึงตังอยู่
บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหน
ิ งอกหินย ้อย ซึงมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทํ าให ้
ถํานีความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็ นลําดับ 3 ของถําในตัวเมืองกุ ้ยหลิน
13.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
นํ า ท่านเดินทางสู่ หมูบ
่ ํานหลูเ่ จียชุ น ตังอยูต
่ ด
ิ กับถํ าหลู่ตริี ม แม่น ้า เถาฮัว เป็ นวิว 1 ใน 8 วิว เก่า
ของกุ ้ยหลิน หมูบ
่ ้านนีมีตังแต่ราชวงค์หมิง ทีนันมี ชือเสียงในการทํ าเต ้าหู ้ วิธท
ี ําเต ้าหู ้ทีมีประวัต ิ 100
กว่า ปี แล ้ว
จากนั น นํ าท่านไปชมเขตเมืองใหม่กุ ้ยหลิน อิสระเดินเทียว ณ ศูนย์การค้าทีครบวงจรในเมืองขนาด
ใหญ่แห่งแรกของกุ ้ยหลิน รวมถึงการท่องเทียว วัฒนธรรมพืน ช ้อปปิ ง อาหารและเป็ นแหล่งพักผ่อนทีดี

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร
พักที Lijiang Waterfall Hotel Guilin หรือเทียบเท่า

ว ันทีห้า

กุย
้ หลิน-สวนจือโจว-วิวเขางวงชา้ ง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-เจดียเ์ งิน-เจย์ดท
ี อง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
นํ าท่านเข ้าชม สวนจือโจว เป็ นสวนสาธารณะทีตังอยูใ่ จเมืองกุ ้ยหลิน และอยูใ่ กล ้เขางวงช ้าง สามารถ
มองเห็ นเขางวงช ้าง ถ่ายรูปกับเขางวงชา้ ง สัญลักษณ์เมืองกุ ้ยหลิน ขึนบนเขางวงช ้าง ชมวิวสองฝั ง
แม่นําหลีเ จีย งในตั ว เมือ ง บนเขาเป็ นทีตั งของเจดีย ท
์ รงเจกัน ทีสร ้างขึนในสมัย ราชวงศ์ห มิง (ค.ศ.
1368-1644) ล ้อมรอบด ้วยต ้นไม ้เขียวขจี บนเจดียป
์ ระดิษฐานองค์โพธิสัตว์ผู่เสียน ซึงชาวกุ ้ยหลินศรัท
ราในความศักดิสิทธิ ช่วงวันหยุดจึงมีคนมาอธิษฐานขอพรมากมาย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
นํ า ท่ า นชมเขตสวนซานหู ประตูโ บราณกูหนานเหมิน ประตูโบราณกูห นานเหมิน ตังอยู่ท ีริม ทะเล
สาปหยงหู สร ้างขึนครังแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุประมาณ 1,300 ปี ได ้รั บการปรับปรุงล่าสุดหลั ง
สงครามจีนกับญีปุ่ น ให ้ทุกท่านได ้ถ่ายรูปเป็ นทีระลึกและชมต ้นไทรพันปี ผ่านชมทีพํ านักข ้าราชการเก่า
ชมเจดียเ์ งิน-เจดียท
์ อง(ไม่ขนเจดี
ึ
ย)์ แล ้วนํ าท่านเดินชมสวนสวยริม ทะเลสาบซาหู-หลงหู ชมสะพาน
แก ้วคริสตัล

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร
พักที Lijiang Waterfall Hotel Guilin หรือเทียบเท่า

ว ันทีหก

กุย
้ หลิน-กรุงเทพฯ

07.00 น.

่ นามบิน
รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม แล ้วนํ าท่านเดินทางสูส

08.40 น.

่ ลับสุวรรณภูม ิ โดยเทียวบินที CZ6099
เดินทางสูก

09.40 น.

ขากลับผ่านสนามบินหนานหนิง พักรอต่อเครืองกลับสุวรรณภูม ิ
4
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11.00 น.

โดยเทียวบินที CZ6099 อําลามณฑลกวางสี

12.10 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพฯ

5

***************************

ื โชว์เพิม 2 โชว์ไฮไลน์ ในราคาพิเศษ 600 หยวน
หรือสามารถเลือกซอ
(สนใจกรุณาติดต่อไกด์ลว
่ งหน้า)

 DREAM LIKE LI RIVER
“ม่ง ว่า นหลีเ จีย ง” เป็ นการแสดงพิเ ศษ ทีมีก ารผสมผสานระหว่า งบั ล เลย์แ ละ
ื
กายกรรมอย่างลงตัว แม่นําหลีเจียงถูกนํ ามาเป็ นตัวเชอมเพื
อเล่าเรืองราวของสรรพ
ิ ผูกพันอยูก
่ ภูเขา ต ้นไม ้ สต
ั ว์ตา่ งๆ แมลง หรือแม ้กระทังสงมี
ิ ชวี ต
สงที
่ ับสายนํ า เชน
ิ
ื ้า
ทีอยู่ใต ้ลํ านํ าหลีเจีย ง ม่งว่านหลีเจียงมีการลงทุนสูงในเรืองการออกแบบเสอผ
ฉาก และแสงส ี โชว์เด่นประจําเมืองกุย
้ หลินทีท่านพลาดไม่ได้



โชว์ THE

IMPRESSION OF LIU SANJIE

ก่อนนอนคืนนี นํ าท่านสูโ่ รงละครกลางแจ ้งริมแม่นํา ความจุ
2,000 ทีนัง โรงละครธรรมชาติทใหญ่
ี
ทสุ
ี ดในโลก ท่านจะได ้
ื
ี งของเมืองหยังซัว ชอชุ
ื ด ตํ านานแม่
ชมโชว์แม่นําทีมีชอเส
ย
ื เสย
ี งเป็ นทีรู ้จั ก
เพลงพืนบ ้านชาวจ ้วง “หลิวซานเจีย” ทีมีชอ
ดีทัวประเทศจีน การแสดงชุดนีกํากับการแสดงโดย “จางอวี
ื ง ทีมีผลงานระดั บ โลก และยั ง ฝาก
โหมว” ผู ้กํ ากั บ หนั ง ช อดั
ผลงานสุด อลั ง การไว ้ในพิธ ีเ ปิ ดกีฬ าโอลิม ปิ ก ด ้วยความ
มหั ศจรรย์ในจิน ตนาการอันบรรเจิด ผลงานชุด นีจึง ได ้ผสาน
ความงามธรรมชาติ และวิถแ
ี ห่งมนุษย์ไว ้อย่างดืมดํา แสงไฟ
และแสงจั น ทร์ เส ีย งเพลงและเส ีย งพลิวไหวของไผ่ อ อ
้
ื ้าเครืองแต่งกายพืนบ ้านและงานดีไซน์ นั กแสดงร่วม 600
ขุนเขาริมนํ า และเครืองประกอบฉากทันสมัยเสอผ
ึ
ิ ค ้าแห่งการท่องเทียว” หากแต่เป็ น
ชวี ต
ิ จะเรียงร ้อยออกมาเป็ นการแสดง ทีมีคําจํากัดความลึกซงกว่
าคําว่า “สน
ิ ปะทีไม่ค วรพลาดชม โปรดทราบ เนืองจากเป็ นโรงละครกลางแจ ้ง หากระดับ นํ าใน
การสร ้างสรรค์งานศ ล
แม่นําหลีเจียงสูง อากาศหนาวหรือมีฝนตกหนั กมากจนทําให ้ประกาศงดการแสดง ทางบริษัทฯจะจั ดรายการ
ี
้
ล่องสทะเลสาบหนึ
งแม่นําทดแทนให ้ทีเมืองกุ ้ยหลินในคืนวันทีห ้าของการเดินทาง แต่หากบัตรได ้ถูกใชไป
แล ้วมีการเข ้าชมแล ้วจะไม่มก
ี ารคืนค่าบริการใดๆ
อ ัตรานีรวม
ค่าตัวเครืองบินไปกลับ(ตัวกรุ๊ป) / ค่าทีพัก 2 ท่านต่อ 1 ห ้องคู่ / ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ / ค่าบัตรเข ้าชม
สถานทีท่องเทียวตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทีฝากขึนเครืองท่านละ 1 ชินทีนํ าหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษี
ตัว (ค่าภาษี สนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษี สนามบินจีน CN TAX)
อ ัตรานีไม่รวม
1. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าวีซา่ จีน 1,500 บาท / ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมนอกรายการ เป็ นต ้น 2.ค่า
ทําเอกสารของผู ้ถือต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ทีมีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนั งสือเดินทางไทย / ค่านํ าหนักทีเกินพิกัด 3. ค่าทิป
ไกด์ทอ
้ งถินว ันละ 10 หยวนต่อคนต่อว ัน / ค่าทิปคนรถท้องถิน ว ันละ 10 หยวนต่อคนต่อว ัน / ค่าทิปห ัวหน้า
ท ัวร์ว ันละ 10 หยวนต่อว ันต่อคน
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการได ้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะ
หมายเหตุ บริษัทฯมีสท
เลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่
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สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได ้ทํ าประกันอุบัตเิ หตุให ้กับ
ลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษี หัก ณ.ทีจ่าย 3%
สํารองทีนงั มัดจํา 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษ * ทีเหลือ ชําระก่อนการเดินทาง 20 วัน

หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล ้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได ้ยอมรับในข ้อตกลงและเงือนไข ทีบริษัทฯ ได ้ระบุไว ้ข ้างต ้นทุกประการ
เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช ้จ่ายสําหรับกรุ๊ปทีต ้องการันตีมด
ั จํากับสายการบิน หรือ
กรุ๊ปทีมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้/
ยก เลิก ก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน- เก็บค่าใช ้จ่าย
75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
ความร ับผิดชอบ บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศซึงไม่
อาจรับผิดชอบ
-

ต่อความเสียหายต่างๆ ทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือทางอ ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ ฯลฯ

-

ิ ดกฎหมาย
ต่อการตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมือง อันเนืองมาจากมีสงผิ
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

่ จีนสําหร ับผูท
เอกสารในการยืนวีซา
้ ถื
ี อพาสสปอร์ตไทย
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช ้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก อย่างน ้อย 2 หน ้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน ้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืนหลังขาวเท่านัน** และต ้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือ
รูปพรินจากคอมพิวเตอร์
- ห ้ามสวมเสือสีขาวเด็ดขาด เช่น เสือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข ้าราชการ
- ต ้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต ้องหน ้าตรง ไม่ยมเห็
ิ
นฟั น มองเห็นทังใบหน ้ารวมถึงใบหูทงั 2ข ้าง
- ไม่สวมเครืองประดับ สร ้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชันเเว่นสายตา
4. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ต ้องแนบสูตบ
ิ ัตรตัวจริง, สําเนาสูตบ
ิ ัตรและสูตบ
ิ ัตรของเด็กฉบับแปล (โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได ้ที http://www.consular.go.th/)
- กรณีทเด็
ี กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดา มารดา ต ้องแนบหนั งสืออนุญาตให ้เดินทางข ้อมูลจริงเกียวกับสถานที
ศึกษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอยูป
่ ั จจุบน
ั ทีอยูท
่ ทํ
ี างาน ญาติทติ
ี ดต่อได ้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ ้าน
ทีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได ้ว่าให ้ข ้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา่ เล่มทีมี
ปั ญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สม
ุ่ ตรวจทุกวัน)
5.โปรดทํ าความเข ้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือเปลียน
ระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัทไม่ทราบล่วงหน ้า
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