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นอนท่ีไหโข่ว 1 คืน บนเรอืส ำรำญ 2 คืน 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือนธนัวำคม 2558  วนัท่ี 23-26 

เดือนมกรำคม 2559    วนัท่ี 06-09/13-15/20-23/27-30  

เดือนกมุภำพนัธ ์2559  วนัท่ี 03-06/17-20/24-27 

เดือนมีนำคม 2559 วนัที 02-05/0912/16-19/23-26 
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 วนัแรกของกำรเดินทำง      กรงุเทพฯ-เมืองไหโข่ว-ลอ่งเรอืส ำรำญ STAR CRUISE      

09:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู

เคำน์เตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์ 

ชั้ น  4 ท ำ ง เข้ ำ ป ร ะต ู  5-6 

อ ำค ำรผ ู้ โด ย ส ำร ข ำอ อ ก

ระหว่ำงประเทศ สำยกำรบิน  ) 

โดยมี เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ

คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่

ท่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร 

สัมภำระ และท่ีนั่งก่อนออก

เดินทำง 

11:40 น.    น ำท่ำนเดินทำงส ู ่ไหโข่ว โดยสำยกำรบิน HAINAN AIRLINE เท่ียวบินท่ี HU7940 

15:40 น. ถึงสนำมบินเม่ยหลำน  เมืองไหโข่ว  มณฑลไห่หนำน เกำะไหหล ำ เจำ้หนำ้ท่ีรอตอ้นรบัท่ำน ผ่ำน

ด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองและรบัสมัภำระกำรเดินทำง      หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและ

ศลุกำกร จดุนดัพบประตทูำงออก  

15.00 น.     เจำ้หนำ้ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอินข้ึนเรือใหท้กุท่ำนไดร้บัประทำนอำหำรค ่ำบนเรือ

ส ำรำญ ณ.หอ้งอำหำรบนเรือ น ำทกุท่ำนลอ่งเรือออกส ู ่น่ำนน ้ำสำกล เป็นเวลำ 2 คืน ส ำหรบั เรือ

ส ำรำญ Superstar LIBRA ใหท้กุท่านไดม้ีความส าราญอยู่บน

เรือล านี้กิจกรรมสารพัดอย่างบนเรือล านี้ มีใหเ้ราไดเ้ลือกท า

อย่างจใุจ ไมว่่าจะเป็นความบนัเทิงจากการแสดง คารบ์าเร่ยโ์ชว ์

อันมีชีวิตชีวา และการแสดงแปลกใหม่ โรงภาพยนตร์ การ

แสดงดนตรี และคาราโอเกะ หรือจะเลอืกใชช้วีิตกลางคืนอย่างมี

สสีนัในผบั คาเฟ่ ดสิโกเ้ธค   และฟลอรเ์ตน้ร าส าหรับใครที่ชอบ

การออกก าลงักาย นอกจากสระว่ายน า้กลางแจง้แลว้ ที่นี่ยังมี

ยิมเนเซียม สนามไดรฟ์กอลฟ์ สนามมินิกอลฟ์ สนามบาสเก็ต

บอล และลู่ จ็อกกิ้ง ห้องหมากรุกและปิงปอง ห้องเล่นไพ่

นกกระจอก หอ้งสันทนาการ อีกทั้งยังมีอ่างน า้วนจากซุซ่ี สปา ซาวน่า และกิจกรรมผ่อนคลายความตึง

เครียดอื่น ๆ อย่างโยคะ …อย่างนี้คงเป็นที่ถกูใจผูร้ักสขุภาพทั้งหลายแน่เชียว ส าหรับคณุหน ูๆ ก็มีสวนน า้ 

ศนูยค์อมพิวเตอร์และหอ้งภาพยนตร์ที่จัดไวส้ าหรับเด็กโดยเฉพาะ รา้นวีดีโอเกมส ์หอ้งเด็กเล่น และเนอส

เซอร์ร่ีSuperstar Virgo ครบวงจร อาหารนานาชาติ แหล่งบันเทิง ฟิตเนต สปา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีศนูย์

การแพทย ์รา้นคา้ปลอดภาษี รา้นถ่ายรปู 

รา้นเสริมสวย หอ้งสมดุ ศนูยอ์ินเตอรเ์น็ต 

ฯลฯ  ที่ ข าด ไม่ ได้คื อ ร้าน อ าห าร แล ะ

ภัตตาคารต่างๆทั้งอาหารจีน ญ่ีปุ่น อิตา

เลียน อินเดีย นานาชาติและอาหารการกิน

อื่น ๆ ที่มีใหเ้ลือกอีกเพียบ เคร่ืองดื่มและ

อาหาร ไดเ้ตรียมเคร่ืองดื่มและอาหารชั้น

เลิศ ไว้ส าหรับทุกท่าน ใหัทกุท่ำนได้มี

เวลำอิสระบนเรือส ำรำญอย่ำงเต็มท่ี 

ห้องพักของคณะเดินทำง เป็นแบบ

หอ้งพกัมีหนำ้ต่ำงทกุหอ้ง  
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วนัท่ีสองของกำรเดินทำง ลอ่งเรอืน่ำนน ้ำสำกล ส ู ่เวียดนำม-ฮำลองเบย-์ถ ้ำนำงฟ้ำ 

    ลอ่งเรอืส ำรำญ STAR CRUISE กลบัส ู ่เมืองไห่โขว่  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ.หอ้งอำหำรภำยในเรอืส ำรำญ 

ทกุท่านยงัสามารถท ากจิกรรมตา่งๆ ขณะอยู่บนเรือส าราญตามตารางเวลากิจกรรมของทางเรือส าราญได ้

11.00 น.         เดินทำงถึงประเทศเวียดนำม บรเิวณฮำลองเบย ์น ำทกุท่ำนข้ึนส ูฝ่ั่ง 

เท่ียง         รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย  น ำท่ำนลงเรอืส ำเภำ เพ่ือลอ่งอ่ำวฮำลอง  น าท่านลอ่งเรือชมความงดงามและบรรยากาศ  อนัสดุแสนโร
แมนตคิของ อ่ำวฮำลอง ซ่ึงไดร้ับสมญานามว่า “ก ุย้หลินของเวียดนำม”  สมัผสัจากความงดงามและ

สมบรูณข์องอ่าวฮาลอง จนท าใหไ้ดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตจิากองคก์ารยเูนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ.2537  สมัผสัความมหัศจรรย์

ของธรรมชาตทิีไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะหินปูนรปูร่างแปลกตานบัพนัเกาะ 

สลบัซับซอ้นเรียงตวักนัอย่างสวยงาม ผา่นเกาะตา่งๆ ที่มรีปูร่างแปลก

ตา ลกัษณะทัว่ไปของอ่าวฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ย

จ านวนกว่า 1,000 เกาะ และมเีนือ้ทีก่ว่า 4,000 ตารางกิโลเ  มตร ซ่ึง

เป็นสว่นหนึง่ของอ่าวตงัเกี๋ยของ

ทะเลจีนใต ้ น ำท่ำนเขำ้ชม ถ ้ำ

นำงฟ้ำ ชมหินงอกหินยอ้ย

ตา่งๆภายในถ า้ ที่ประดบัตกแตง่

ดว้ยแสง สสีวยงาม หินแตล่ะกอ้นจะมลีกัษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแต่

ท่านจินตนาการ   

 เจำ้หนำ้ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอินข้ึนเรอืใหท้กุ

ท่ำนไดร้บัประทำนอำหำรค ่ำบนเรอืส ำรำญ ณ.หอ้งอำหำรบน

เรอืน ำทกุท่ำนใหทักุท่ำนไดมี้เวลำอิสระบนเรอืส ำรำญอยำ่งเต็มท่ี หอ้งพกัของคณะเดินทำง เป็น

แบบหอ้งพกัมีหนำ้ต่ำง และตัง้อย ูบ่นชัน้ 5-8  ของเรอืส ำรำญ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง   ลอ่งเรอืกลบัส ูท่่ำเรอืไหโข่ว-โรงภำพยนตรจ์ ำลอง 

                                         ศำลเจำ้อ ู่กงฉือ-สสุำนไห่ล ุย่-ถนนจงซำน 

เชำ้          รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรเชำ้  บนเรอืส ำรำญ 

ใหท้กุท่านไดใ้ชเ้วลาพกัผอ่นบนเรือตอ่ตลอดชว่งเชา้  

12.00 น. เดินทำงถึงท่ำเรอื เมืองไห่โข่ว น ำทกุท่ำนข้ึนส ุฝ่ั่ง 

เท่ียง         รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย จากนัน้ท าท่านชม แลว้น าท่านเดินทางสู่ Feng Xiaogang Movie Theme Town โรงถ่ายภาพยนตรจ์ าลอง 

1 ใน โครงการอคัรสถานความบนัเทิงของ MISSION HILL HAIKOU เร่ิมเปิดใหเ้ที่ยวชมเมือ่เดอืนมถินุายน

ปี 2014  ที่ผา่นมา  โรงภาพยนตรแ์ห่งนีก้่อตัง้ขึน้เพื่อเป็นเกียรตแิก่ Feng Xiaogang ผูก้ ากบัภาพยนตรช์ือ่

ดังของจีน โดยจ าลองฉากต่างๆในภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้แก่ เขา อาทิ  Back to 1942 Tangshan 

Earthquake   If You Are The One   เป็นตน้   น าท่านชม อ ู่กงฉือ-ศาลเจา้ 5 วีรบรุษุ ตัง้อยู่ในเมืองเขตฝู่

เฉิง เมืองไห่โขว่ เดิมเคยเป็นที่พักอาศัยในสมยัที่นกักวี “ซตูงปอ” ถกูเนรเทศมาเกาะไห่หนาน และไดส้อน

หนงัสอืชว่ยพฒันาวฒันธรรมใหแ้ก่คนไห่หนาน ชาวไห่หนานจึงสรา้งศาลเจา้เป็นที่ระลกึเรียกว่า “ซกูงฉือ” 
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สมัยราชวงศช์ิงสรา้งและขายเป็นศาลเจา้ระลึกวีรบรุษุสมยัถัง-หลี่เตอ๋อี้ สมยัซ่ง-หลี่กัง หลี่กว่าง เจา้ติ่ง 

หซูวน และต่อมาสรา้งรปูป้ันของขนุศึกฝูปอและหม่าหยวนเพิ่มเติมจนเป็นบริเวณที่กวา้งขวาง ร่มร่ืน

ภายในยังมีบ่อน า้พทุี่ซตูงปอขดุเจาะไว ้2 บ่อ (ปัจจบุันนี้เหลือเพียงบ่อเดียว) ถือเป็นโบราณวัตถทุี่ส าคัญ

ที่สดุของไห่หนาน น าท่านชม สสุำนไหล ุ่ย  ไหลุ่ยมีฉายาว่า เปำบ ุ้นจ้ินไหหล ำ มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ.

1514-1587 เป็นคนเมอืงฉงโจวในไหหล า ก าพรา้บิดาตัง้แตย่งัเล็ก เป็นคนฉลาดรักเรียน เป็นขา้ราชการ

ที่มีความความสจุริต ยตุิธรรมเหมือนกับเปาบุน้จิ้นที่เราร ู้จักกันดี  และดว้ยความสจุริต ซ่ือตรงและ

ต่อตา้นการโกงกินของขนุนางกังฉิน ท าใหช้ีวิตราชการของไห่ลุ่ยมีอปุสรรคมากมาย โดนพวกขนุนาง

กังฉินที่ไม่พอใจ ไปเพ็ดทลูใหจ้ักรพรรดิไล่ออกจาก ต าแหน่ง  แต่หลกัจากนัน้ก็ไดถ้กูเรียกตัวกลบัไปรับ

ราชการอีกครั้งและเสยีชวีิตในปี ค.ศ.1587  เมื่อเขาตาย เตรียมการน าศพไปฝังที่บา้นเกิด แต่ยงัไม่ทนัถึง

เชอืกมดัจ าหีบมาขาดท่ีนี่ จึงเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่ไหลุ่ยเลอืกไวท้ าสสุาน  สสุานนี้ถกูท าลายไปเกือบหมด

ในช่วงการปฎิวัติวัฒนธรรม แต่ไดซ่้อมสรา้งขึ้นใหม่ ในปี ค.ศ.1982 ปัจจบุันไดถ้กูอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็น

โบราณสถานส าคัญทางประวตัิศาสตร์ น าท่านเดินทางสู่ถนนจงซำน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1925 ถนนแห่ง

นีม้คีวามยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร สองขา้งทางมตีกึสไตล ์หมิ่นหนานที่เรียกว่าฉีโหลว ซ่ึงตึกทัง้หมดนี้

เป็นโบราณที่มีลักษณะเด่น คือ ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่ส่วนหนา้ ซ่ึงเวน้ไวใ้หเ้ป็นทางเดินของผูค้นที่มาเดินเล่น 

ปัจจบุันถนนจงซานเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่ไดร้ับความนิยม ของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะมีหา้งรา้น

มากมายและมสีนิคา้ใหเ้ลอืกชอ้ปเกือบทกุประเภท 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำร 

น ำท่ำนเขำ้ส ูโ่รงแรมท่ีพกั HAIKOU OSCAR HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง    สนำมบินเม่ยหลำน-กรงุเทพฯ 

06.30 น. น ำทกุท่ำนเดินทำงส ู ่สนำมบิน 

09.25 น.       เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินHAINAN AIRLINE 

                        เท่ียวบินท่ี HU7939 

10.25 น.       ถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ  

 

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนข้ึนไป 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือนธนัวำคม 2558  วนัท่ี 23-26 

เดือนมกรำคม 2559    วนัท่ี 06-09/13-15/20-23/27-30  

เดือนกมุภำพนัธ ์2559  วนัท่ี 03-06/17-20/24-27 

เดือนมีนำคม 2559 วนัที 02-05/0912/16-19/23-26 
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อตัรำค่ำบรกิำร 

ลอ่งเรอื STAR CUISE 

ฮำลอง – ไห่โข่ว 
4 วนั 3 คืน BY HU 

อตัรำค่ำบรกิำร 

ผ ูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 35,900 

เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่ำน แบบมีเตียง 35,900 

เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่ำน แบบไม่มีเตียง 33,900 

พกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 12,900 
 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• ค่ำตัว๋เครือ่งบินไป-กลบัโดยสำยกำรบินไห่หนำนแอรไ์ลร ์ชัน้ประหยดั  เสน้ทำง กรงุเทพฯ-ไหโข่ว-กรงุเทพฯ 

• ค่าภาษนี า้มนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา ณ วนัที่ 4 สงิหาคม 

2558  และท่านตอ้งช าระเพิม่ หากสายการบินมกีารเรียกเก็บเพิม่  

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

• ค่าโรงแรมที่พกัที่ไห่โขว่ และ บนเรือส าราญ ตามรายการทีร่ะบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

• ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการ 

• ค่ารถรับสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าภาษสีนามบินทกุแห่งทีม่ ี

• ค่ามคัคเุทศกข์องบริษทัจากกรงุเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

• ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/หวัหนำ้ทวัร/์คนขบัรถ ** อตัรำกำรใหทิ้ป  โดยประมำณ ท่ำนละ 500 บำท ตลอดกำร

เดินทำง   

   ค่ำวีซ่ำจีน และค่ำบรกิำรท ำวีซ่ำ รำคำ 3,000 บำทต่อท่ำน 

       ค่าธรรมเนยีมการท าหนงัสอืเดนิทาง 

• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเคร่ืองดืม่และค่าอาหารที่สัง่เพิม่เองค่าโทรศัพท ์ค่าซัก รีดฯลฯ 

• ค่าอาหารที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรับราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมค่าภาษที่องเที่ยวหากมกีารเก็บเพิ่ม 
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• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

กำรช ำระเงิน  

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าทวัรเ์ป็นจ านวน 15,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ท่าน หลงัจากมกีารท าจองส ารองที่

นัง่แลว้ 2 วนัท าการ ส าหรับการจองทวัรส์ว่นที่เหลอืจะขอเก็บทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ 

จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 

กำรยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัท างาน มฉิะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสทิธิ์ในการคืน

เงนิทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลกิหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ  

เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

• บริษทัฯจะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้

เมอืงพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสบืเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรือ 

คนตา่งดา้วที่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 

เอกสำรประกอบในกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน (ส ำหรบัหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนัน้) 

 ใช ้พาสปอรต์ตวัจริง + รปูถ่ายส ี2 นิว้ 2 ใบ พื้นหลงัขาว หรือฟ้าอ่อนเท่านัน้ 

 หนงัสอืรับรองการท างาน หากเป็นแมบ่า้น หรือไมไ่ดท้ างานประจ าแลว้ สามารถท าหนงัสอืชีแ้จงใหก้บัทางสถานฑตูได ้

 ส าเนาทะเบียนบา้น 

 

ส ำหรบัผ ูเ้ดินทำงท่ีเป็นเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 18  ปี 

 ใช ้พาสปอรต์ตวัจริง + รปูถ่ายส ี2 นิว้ 2 ใบ 

 ส าเนาสตูบิตัร (ส ำหรบัเด็กท่ีอำยตุ ่ำกว่ำ 6 ปี ใชฉ้บบัจรงิ) 

 ส าหรับเด็กที่ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มพ่อหรือแม ่ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหอ้อกนอกประเทศ ไปกบัผูใ้ด โดยออกหนงัสอืฉบบันี้

ที่ส านกัเขตหรืออ าเภอ เพื่อแนบย่ืนวีซ่าจีนดว้ย 

 

 กรณีหนงัสือเดินทำงคนต่ำงชำติ **อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงแลว้แต่สถำนฑตูจีนก ำหนด ** 

 หนงัสอืเดนิทางของคนตา่งชาต ิจ่ายเพิม่ 1,000 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) เอกสารพาสปอรต์ + รปูถ่ายสขีนาด 

2 นิว้ จ านวน 2 ใบ + ที่อยู่ที่เมอืงไทย และที่อยู่ที่ประเทศเกิด + ใบอนญุาตการท างาน (WORK PERMIT) 

 สมดุบญัชเีงนิฝากตวัจริง 

 คดัทะเบียนสมรสตวัจริงเป็นฉบบัภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 

 หนงัสอืเดนิทางคนไตห้วนั (ตอ้งกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนญุาตการท างาน) 

 หนงัสอืเดนิทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,600 บาท 
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หมำยเหต ุ: โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทตูจีนอย ูใ่นระหว่ำงจดัระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรยีกขอเอกสำร

เพ่ิมเติมหรอืเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทตู และบำงครัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทรำบ

ลว่งหนำ้                   

อตัรำค่ำวีซ่ำด่วน ท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมใหส้ถำนฑตูจีน เม่ือท่ำนสง่หนงัสือเดินทำงลำ่ชำ้ 

 ยื่นวีซ่ำด่วน 2 วนั เสียค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม ท่ำนละ 1,500 บำท  

 

สถำนทตูจีนอำจปฏิเสธ ไม่รบัเลม่ของท่ำนวีซ่ำในกรณีดงัน้ีคือ 

 ช่ือเป็นชำย แต่สง่รปูถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง ไวผ้มยำว แต่งหนำ้ ทำปำก 

 น ำรปูเกำ่ท่ีถ่ำยไวเ้กินกว่ำ 6 เดือนมำใช ้

 น ำรปูถ่ำยเลน่ๆ มีวิวดำ้นหลงั ยืนเอียงขำ้ง ฯลฯ มำตดัใช ้เพ่ือยื่นวีซ่ำ 

 น ำรปูท่ีเป็นกระดำษสติกเกอร ์หรอื รปูท่ีใชก้ระดำษพรนิซจ์ำกคอมพิวเตอร ์

 

 

 


