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Amazing สงกรานต ์!  
หนานหนงิ ปาหมา่ 

อูต่ะเภา-หนานหนงิ-ปาหมา่ 6 วัน 5 คนื 
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ไฮทไ์ลท ์

 ชมดา่นมติรภาพ โหยว่อกีวาน (Youyiguan Border, 友谊关)  

 ลอ่งเรอืไมไ้ผห่มงิสอืเถยีนเหยยีน (明仕田园景区) สถานททีอ่งเทยีวระดับ AAAA ของประเทศ 

 ชมนําตกเตอ๋เทยีน นําตกทใีหญท่สีดุในเอเชยี 

 บอ่นําพุหา่นสวนสาธารณเออ๋ฉวน(鹅泉) แหลง่ทอ่งเทยีวทมีทีัศนยีภาพงามเลศิ 

 เยยีมชม หมูบ่า้นทมีคีนอายยุนืทสีดุในโลก ชมวถิชีวีติของชาวบา้นและถา่ยรปูกบัคณุปู่ คณุยายทมีอีายเุกนิ 
100 ปี 

 ชมถาํครสิตลัเป็นถําหนิงอก หนิยอ้ย 1 ใน 5 ทใีหญแ่ละสวยทสีดุของจนี 

 ชมถําหนา้ตา่งสวรรค ์เป็นถําทมีอีายยุาวนานกวา่ 950 ลา้นปี 
 

*ไมร่วมทปิ 270 หยวน *ไมล่งรา้น 

*เทยีวเต็มๆ ไมเ่สยีเวลา **รวมวซีา่** 

 

วนัเดนิทาง ราคา 

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ ่

พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่เดยีว 

12-17 เมษายน 2562 28,900.- 5,300.- รวมแลว้ 

(สงกรานต)์    

* ไมม่รีาคาเด็ก ** ไมแ่จกกระเป๋า 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-อูต่ะเภา-หนานหนงิ-ผงิเสยีง 

04.00 น. พรอ้มกนัท ีศนูยก์ารคา้ SHOW DC (RCA) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก จัดเตรยีมเอกสาร
การเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น เพอืนําท่านโดยสารโดยรถบสัสูส่นามบนิอูต่ะเภา  

 (*รถออกตอน 05.00 น. สําหรับลกูคา้ทมีาไมท่ันตอ้งเดนิทางไปสนามบนิอูต่ะเภาดว้ยตนเอง หรอืสําหรับ
ทา่นทปีระสงคเ์ดนิทางไปดว้ยตนเองกรณุาแจง้ลว่งหนา้และไมม่กีารลดคา่ใชจ้า่ยใดๆ) 

07.00 น. พรอ้มกนัท ีทา่อากาศอูต่ะเภา บรเิวณอาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี 

09.55 น. ออกเดนิทางสูห่นานหนงิ โดยเทยีวบนิ FD303 (อาหารเทยีงบนเครอืง) 

13.15 น. เดนิทางถงึเมอืงหนานหนงิ หรอืเรยีกอกีชอืหนงึวา่ นครสเีขยีว (Green City) เป็นเมอืงเอกของเขต
ปกครองตนเองกวา่งซจีว้งเป็นเขตปกครองเดยีวทตีดิกบัทะเลและมชีายแดนทางบกตดิกบัประเทศ
เวยีดนามระยะทางยาวกวา่ 1,000 กม.  

 ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางตอ่ไปยงัผงิเสยีง (ประมาณ 2.30 ชวัโมง) ชายแดนจนี-เวยีดนาม ผงิ
เสยีงเป็นประตกูารคา้สูอ่าเซยีน โดยรัฐบาลไดทุ้ม่ทนุพฒันาดา่นการคา้ชายแดนผงิเสยีงใหเ้ป็นดา่นการคา้
ปลอดภาษีสูต่ลาด 10 ประเทศในกลุม่อาเซยีน 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีXiang Cheng International Hotel 4*หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสีอง ผงิเสยีง-ตลาดชายแดนผูไ่จ-้ดา่นโหยว่อกีวาน-หมงิซอื-ลอ่งเรอืไมไ้ผห่มงืซอืเถยีนเหยยีน 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 ชมตลาดชายแดนผูไ่จ ้ตลาดทขีายสนิคา้พนืเมอืงของจนีและเวยีดนาม มสีนิคา้ขนึชอืหลายอยา่งใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซอื ไดแ้ก ่ไมเ้นอืแขง็แกะสลัก กาแฟเวยีดนาม เป็นตน้ 

 แลว้เดนิทางไปชมด่านมติรภาพ โหยว่อกีวาน (Youyiguan Border, 友谊关) เป็นหนงึในด่านพรมแดน
สากลของกวา่งซ ีตดิกบัจังหวัด Lang son ของเวยีดนาม มคีวามสําคัญในฐานะเป็น “เมอืงหนา้ดา่น” ความ
ร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซยีน ชาวไทยรูจั้กด่านนีในฐานะ "ปากทาง" (จากอีสายไทย) เขา้สู่จีนของ
เสน้ทาง R8, R9 และ R12 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

 หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสูห่มงิซอื (ประมาณ 2.40 ชวัโมง)  

 ถงึหมบูา้นหมงิซอื นําท่านลอ่งเรอืไมไ้ผห่มงิซอืเถยีนเหยยีน (明仕田园景区) สถานทที่องเทยีวระดับ 

AAAA ของประเทศ ชมทัศนียภาพสองฝัง ลํานํา และบรรยากาศอันสดชนืรนืรมย ์งดงามดว้ยภูเขาทเีป็น
ฉากหลัง ทเีรยีกวา่ “ววิภาพเขยีนรอ้ยล”ี 

  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 พักท ีMINGSHI MOUTAIN VILLA HOTEL 4*หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม หมงิซอื-นําตกเตอ๋เทยีน-จงิซ-ีบอ่นําพหุา่นสวนสาธารณเออ๋ฉวน 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 จากนันนังรถไปเต๋อเทยีน (ประมาณ 1 ชัวโมง) เพอืชมนําตกทใีหญ่ทสีุดในเอเชยี เป็นนําตกระหว่าง
ประเทศทใีหญเ่ป็นอนัดับ 2 ของโลก (พรมแดนจนี-เวยีดนาม) ฝังจนีกวา้ง 120 เมตร ฝังเวยีดนามกวา้ง 60 
เมตร เมตร และสงู 70 เมตร พรอ้มนังแพเพอืชมนําตกเตอ๋เทยีนอยา่งใกลช้ดิ 

11.30 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงจงิซ ีนําทา่นชมบอ่นําพุหา่นสวนสาธารณเออ๋ฉวน(鹅泉) เป็นแหล่งท่องเทยีวทมีี
ทัศนียภาพงามเลศิ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากว่าเจ็ดรอ้ยปี ตังแต่สมัยราชวงศ์หมงิ มตํีานานประเพณี
พนืบา้นโบราณหลากหลาย และสถานทที่องเทยีวอนืๆเชน่ หนิแกะสลัก วัดมังกร อนุสาวรยีห์่าน เจา้หญงิ
นทิรา ตน้ไมคู้รั่ก เป็นตน้ 

      

18.00 รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 พกัท ีจงิซ ีVIENNA HOTEL 4*หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสี ี จงิซ-ีปาหมา่-หมูบ่า้นคนอายยุนื-ถําครสิตลั-ถํารอ้ยนก 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นปาหมา่ (ประมาณ 3 ชวัโมง) เป็นเมอืงทไีดร้ับการยกยอ่งว่ามคีน
อายยุนืทสีดุของโลก ตามหลักการการสํารวจ จากคนหนงึแสนคน จะตอ้งมคีนอายเุกนิ 100 ปี ประมาณ 7
คน แต่ประชากรเมอืงปาหม่าสามแสนคน มคีนอายกุว่า 100 ปี ถงึ 94คน มากกว่ามาตรฐานสากลกว่า 5 
เท่า จงึไดร้ับเกยีรตใิหเ้ป็นหมูบ่า้นทมีคีนอายุยนืทสีุดในโลก สาเหตุมาจาก อากาศทมีคีวามหนาแน่น
ของออกซเิจนมากถงึ 6,000-8,000 หน่วย ในขณะทอีากาศทวัไปมอีอกซเิจนแค่ 600 หน่วย และอาหารที

เปรียบเสมอืนเคล็ดลับของเมอืง ไม่ว่าจะเป็น หมูหอม 香猪 ทมีนํีาหนักโตสุดไม่เกนิ 25 กโิลกรัม ยา

สมนุไพรผอ่หมา火麻 ทมีสีรรพคณุละลายไขมนัในเสน้เลอืด ปลามนัเป็นปลาทเีวลาทอดไมต่อ้งใชนํ้ามนั 

จะมมีนัออกจากตัวปลาเอง และขา้วโพด เผอืกมนัทเีป็นอาหารหลักของผูส้งูอายปุาหมา่  

 นําทา่นชมถําครสิตลัเป็นถําหนิงอก หนิยอ้ย 1 ใน 5 ทใีหญแ่ละสวยทสีดุของจนี เพราะมหีนิงอกหนิยอ้ยที
มสีขีาวดจุหมิะและสวยงามเหมอืนครสิตัล ชมความงามภายในถําประมาณ 1.30 ชวัโมง 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นลอ่งเรอืลําคลองใตภ้เูขาของ ถําหนา้ตา่งสวรรคเ์ป็นถําทมีอีายยุาวนานกว่า 950 ลา้นปี ภายในถํา
จะมหีนิงอกหนิยอ้ยลักษณะต่างๆ สดุถําเป็นตน้นําของลําคลองผานหยาง盘阳河 ทไีหลออกจากใตภ้เูชา
และนกนานาชนดิมากกวา่หลายรอ้ยตัวจงึเป็นทมีาของ ถํารอ้ยนก (ล่องเรอืประมาณ 1 ชวัโมง) 

 จากนันนําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นอายุวฒันะหรอื หมู่บา้นคนอายุยนื เยยีมชมวถิชีวีติของชาวบา้นและ
ถา่ยรปูกบัคณุปู่ คณุยายทมีอีายเุกนิ 100 ปี 

  

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 หลังอาหารอสิระชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงตามอธัยาศัย 

 พักท ีBAMA VIENNA HOTEL 4*หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ ปาหมา่-หนานหนงิ-ภเูขาชงิชวิ-พพิธิภัณฑช์นชาตกิวางสจีว้ง-ถนนคนเดนิหนานหนงิ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นําทา่นเดนิกลับหนานหนงิ (ประมาณ 4.5 ชวัโมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

 ชมภเูขาชงิซวิเป็นจดุทอ่งเทยีวสําคัญของหนานหนงิ สําหรับผูท้ไีปทัศนาเมอืงน ีมกัจะตอ้งไปคาราวะศาล
เจา้แมก่วนอมิพันกรอันเกา่แกต่ังแต่สมัยราชวงศซ์ง่เหนือ(ค.ศ.960-1127) ทตีังอยูบ่นยอดเขาลูกนี ศาล
เจา้แห่งนีมเีจา้แม่กวนอมิพันกรทีแกะจากไมจ้ันทน์หอม พระพักตร์นิงสงบสวยงาม เปียมไปดว้ยความ
เมตตา ในบรเิวณศาลเจา้ยังมศีาลาทปีระดษิฐานพระพุทธรูป 5 องคข์นาดใหญ่โตใหนั้กท่องเทยีวได ้
สกัการะ 
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 นอกจากน ีภเูขาชงิซวิยังมจีุดน่าสนใจใหเ้ทยีวชมอกีมากมาย อาท ิเจดยี ์9 ชนั จุดชมววิเมอืงหนานหนงิ 
วัดกวนอ ูเจดยีม์ังกรชา้ง สวนตน้ปรงขนาดยักษ์ และตน้ปาลม์ทใีหญ่ทสีดุในเมอืงจนี และสวนป่าเขตรอ้น 
เป็นตน้ 

 ชม“พพิธิภณัฑช์นชาตกิวางสจีว้ง” (Guangxi Provincial Zhuang Nationality Museum) เป็น
พพิธิภณัฑท์มีเีรอืงราวเกยีวกับชนเผา่ต่างๆ ในมณฑลกวางส ีทรีวบรวมทังเรอืงวถิชีวีติ การแต่งกาย ความ
เป็นอยู่ ขา้วของเครอืงใช ้มาจัดแสดงไวใ้หค้นทัวไปไดช้มและเรียนรู ้นอกจากนันยังเป็นพพิธิภัณฑ์ที
รวบรวมกลองมโหระทกึทองแดงของชาวจว้งไวอ้ยา่ง 

18.30 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 อสิระชอ้ปปิง ถนนคนเดนิหนานหนงิ  ท่านสามารถเลอืกซอืและเลอืกชมสนิคา้ต่างๆ ไมว่่าจะเป็น ของ
พนืเมอืง ของทรีะลกึตา่งๆเสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ราคาถกู มใีหเ้ลอืกมากมาย 

 พักท ีNANNING FUDEVIENNA HOTEL 4*หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัทหีก หนานหนงิ-ตลาดสดหนานหนงิ-อูต่ะเภา-กรงุเทพฯ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 อสิระชอ้ปปิง ตลาดสดหนานหนงิ มสีนิคา้หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืตามอธัยาศัย 

11.00 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางไปสนามบนิ 

14.05 น. เดนิทางกลับโดยเทยีวบนิท ีFD304 (อาหารเทยีงบนเครอืง) 

15.30 น. ถงึสนามบนิอตูะเภา โดยสวัสดภิาพ 

16.30 น. หลังจากรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ คณะพรอ้มกันทีหนา้สนามบนิอู่ตะเภา เพอืนําท่านโดยสารโดยรถบัส
เดนิทางกลับสูก่รงุเทพ (ศนูยก์ารคา้ SHOW DC) 

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

อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ / คา่บตัร
เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบนิไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่านละ 1 ชนิที
นําหนักไมเ่กนิ 23 กก. / คา่วซีา่เดยีว (1,500 บาท) / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี 

คา่บรกิารไมร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครอืงดมืนอกจากรายการ / คา่ทปิคนขบัรถ, คา่ทปิไกด์
ทอ้งถนิและคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 270 หยวน / คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อื
หนังสอืตา่งดา้ว / ค่าวซีา่ด่วนและในกรณีทสีถานฑตูจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืในบางกรณี บางท่านทสีถานฑตูไม่
อนุญาตใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีี
ระบุในโปรแกรมไดท้ันอันเนืองมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิทาง
บรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหถ้า้จัดหาไมไ่ดแ้ละมคีา่บตัรผา่นประตก็ูจะคนืคา่บตัรตามทบีรษัิททัวรต์อ้ง
จ่ายจรงิแต่ถา้ไม่มคี่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คนืค่าบรกิาร / การไมรั่บประทานอาหารบางมอืไม่เทยีวบางรายการไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุไวใ้หก้ับ
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ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วม
คณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทมีกีารขนึ
ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สํารองทนีงั  มดัจํา 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามสว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 25 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิย กเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักคา่ใชจ้า่ย 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-29 วัน
เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการ
เดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทงัหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีวสายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวในต่างประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ 
-ความเสยีหายต่างๆทีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบรษัิทฯอาทกิารนัดหยุดงานการจลาจลการเปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิภัยธรรมชาตฯิลฯหรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วยการ
ถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆฯลฯ 
-การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรือ
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 
สําเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทมีรีปูทังดา้นซา้ยและดา้นขวาอยา่งชดัเจนถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไปอาจใชไ้มไ่ด ้
กรณุาแกไ้ขดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหตกุารยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวรส์ามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนีซงึกฎเกณฑก์ารยนืค่าธรรมเนียม
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกันและอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบล่วงหนา้
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิจงึแจง้มาเพอืทราบ 

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นวิ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเท่านัน** และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอื
รปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั 2 ขา้ง 
 - ไมส่วมเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 

4. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณเีด็กอายตํุากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล (โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
 - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทางขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานที
ศกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจบุนั ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น 
ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีี
ปัญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
5 . โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   


