ไฮไลท์ ของโปรแกรม
วัน โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

กลางวัน

เย็น

1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง



-



2

พิพิธภัณฑ์เซินเจิ ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ หยก ช้ อปปิ ง้ LOWU - ชมโชว์มา่ นน ้า 3 มิติ
**เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง+ไวน์ แดง**







3

วัดแชกงหมิว - HONGKONG JEWELRY - VICTORIA PEAKอ่าวรี พลั ส์เบย์

**เมนูพิเศษ ห่ านย่ าง**





โรงแรมที่พัก
SZX FX HOTEL 3 ดาว
หรือระดับเทียบเท่ า
SZX FX HOTEL 3 ดาว
หรือระดับเทียบเท่ า

กาหนดการเดินทาง
กรกฏาคม 2561

5-7 ก.ค.61

9,888.-

8-10 , 25-27 ก.ค.61

8,888.-

พักเดี่ยว (จ่ ายเพิ่ม)

3,000.-

วันแรก

กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – เซินเจิน้
( อาหารเย็น)

11.00 น.
14.00 น.
18.05 น.

ค่า
วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

ค่า

พร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์
EMIRATES AIRLINE (EK) โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสูฮ่ ่ องกง โดยเที่ยวบิน EK384 **บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**
เดินทางถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อย
แล้ ว พร้ อมกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบินตังอยู
้ ่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียง
ใต้ ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ ซินเจิน้ โดยรถไฟประมาณ 1 ชัว่ โมง จากนันน
้ าท่าน
รับประทานอาหารเย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก SZX FX HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า
SHENZHEN MUSEUM – ช้ อปปิ ้ งหลอหวู่ - ชมโชว์ ม่านนา้ 3 มิติ
อาหารเช้ าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
( เช้ า - กลางวัน - เย็น )
หลังอาหาร นาท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เมืองเซินเจิน้ เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ตอนใต้ สดุ ของประเทศจีน ภายหลังจากการจัดตัง้
เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปี ค.ศ.1979 ทาให้ เศรษฐกิจของเซินเจิ ้นเติบโตและทารายได้ ให้ ประเทศจีนมากที่สดุ เซินเจิ ้น
ได้ รับการพัฒนาจนเจริ ญ ทันสมัยและมีภมู ิทศั น์สวยงาม จากนันน
้ าท่านเยี่ยมชม SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์
เซินเจิน้ ) ตังอยู
้ ่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิน้ มีทงโบราณวั
ั้
ตถุ ประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิล ปะ เปิ ดให้ เข้ าชมมาตังแต่
้ ปี 1988 ชมร้ านค้ า OTOP ของเมืองเซิ่นเจิ ้น เป็ น
ศูนย์จาหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองและของที่ระลึกของเมืองเซินเจิ ้นน่ารักๆ สไตล์จีนหลากหลายนานาชนิด เชิญเลือกซื ้อ เลือก
ชมสินค้ า OTOP ของเมืองเซินเจิ ้นมีทงั ้ สินค้ าแกะสลัก หยก ผ้ าไหม และอื่นๆ มากมาย พร้ อมเยี่ยมชมและรับความรู้
เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตผ้ าไหมคุณภาพดีของเมืองจีนที่เป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันให้
้ ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิน้ หรื อ หล
อหวู่ ซิตี ้ ท่านจะพบกับสินค้ าก๊ อปปี ้แบรนด์ เนม ชื่อดังมากมายอาทิ ARMANI, PRADA, GUCCI, BURBERRY,
CARTIER, CHANEL, COACH, DIOR FENDI, LOUIS VUITTON, CHOLE ฯลฯ...จากนัน้ นาท่านชมโชว์
MANGROVE GROOVE เป็ นโชว์ ม่านนา้ แบบ 3D เป็ นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ ากับ ลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่ อง
บรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปี กแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถกู ทาลายจากมนต์ (มลพิษ)ในป่ าโกงกาง ที่ใช้ ทนุ สร้ างกว่า
200 ล้ านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็ นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้
2,595 คน ใช้ เวลา 28 เดือนในการสร้ างแท่นแสดงบนน ้าที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกครอบคลุมพื ้นที่ 5,600 ตารางเมตร เป็ นศิลปะ
แนวใหม่และเป็ นความท้ าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสร้ างเพื่อเป็ นตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทงหมด
ั้
4
องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริ ง การแสดงใช้ อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ
เครื่ องเปล่งแสง ม่านน ้า ระเบิดน ้า ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็ นโชว์น ้าที่ใหญ่และทันสมัยที่สดุ ในโลก โชว์การแสดงสื่อ
ประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็ นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรื อ OCT
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร : พิเศษ เมนูเป็ ดปั กกิ่ง+ไวน์ แดง
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก SZX FX HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

เช้ า

เที่ยง

21.50 น.
23.45 น.

วัดแชกงหมิว - HONGKONG JEWELRY - VICTORIA PEAK- อ่ าวรีพัลส์ เบย์ –
อิสระช้ อปปิ ้ ง - กรุ งเทพฯ
( เช้ า - กลางวัน - เย็น )
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรื อที่ร้ ู จกั กันในนาม วัดแชกงหมิว หรื อวัดกังหัน เป็ นวัดที่มีชื่อเสียงมากในฮ่องกง
สร้ างเมื่อประมาณ 300 ปี ก่อน เพื่อเป็ นเกียรติแก่เทพเชอกุง ในปี 1993 ได้ มีการบูรณะวัดขึ ้นมาใหม่ โดยทุกวันที่ 2 ของ
เดือน ชาวจีนฮ่องกง จะเดินทางมาที่วดั แห่งนี ้และถวายกังหันลม เพื่อขอพรด้ านโชคลาภ ความร่ ารวย และเชื่อว่าจะปั ด
เป่ าสิง่ ไม่ดี โรคภัยไข้ เจ็บออกไป วัดแห่งนี ้มี “กังหันนาโชคที่เชื่อกันว่า ถ้ าหมุน 3 รอบจะนาแต่สิ่งดีๆ เข้ ามาในชีวิต และ
เมื่อจะกลับออกจากวัด ให้ ตีกลองให้ ดงั สนัน่ เพื่อเป็ นสิริมงคล จากนันน
้ าท่านชมโรงงาน JW HONGKONG JEWELRY
ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของฮ่องกงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับท่านสามารถหาซื ้อได้ ในราคาพิเศษ!!
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูห่านย่ าง
จากนันน
้ าท่านชมวิว ณ จุดชมวิว เมืองฮ่องกง ณ VICTORIA PEAK วิคตอเรี ยพีค คือยอดเขาที่สงู ที่สดุ ของเกาะฮ่องกง
สูงจากระดับน ้าทะเล 552 เมตร และถือเป็ นยอดเขาที่สงู เป็ นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง จุดที่สงู ทีสดุ ของฮ่องกง คือ TAI TO
YAN ที่อยูใ่ นเขตนิวเทอริ ทอรี่ มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดับน ้าทะเลถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ จากนันน
้ าท่านสู่ วัด
เจ้ าแม่ กวนอิม หรื อ เจ้ าแม่ทบั ทิม และเทพเจ้ าแห่งโชคลาภที่อา่ ว REPULSE BAY หนึง่ ในวัดดังที่ผ้ คู นมาไหว้ สกั การะ
ขอพรกันเป็ นจานวนมาก เป็ นที่กล่าวขานกันว่า จะสมหวังในทุกเรื่ อง ภายในมีเทพ “ไช่ซิงเอี๊ยะ” เทพแห่งโชคลาภและ
ความร่ ารวย หลายท่านที่คิดอยากมีบตุ ร ก็สมหวังมาหลายรายจากการมาขอพรอธิฐาน ลูบท้ องพระที่มีเด็กหญิงชายราย
ล้ อม จากนันให้
้ ท่านอิสระช้ อปปิ ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้ อปปิ ง้ ที่ OCEANTERMINALและ HARBOUR CITY กับ
สินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้ านค้ า เช่น AMANI, PRADA , GUCCI BURBERRY , CARTIER ,
CHANEL , COACH , DIOR , FENDI , LOUIS VUITTON , CHOLE, ของเด็กเล่นที่ห้าง TOY R’US แหล่งช้ อปปิ ง้ สินค้ า
ปลอดภาษี ที่ DFS GALLERIA เช่น BURBERRY , CARTIER , CHANEL , COACH , DIOR , FENDI , LOUIS
VUITTON , CHOLE ฯลฯ
เหินฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK385
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ
วันที่ 8-10 , 25-27 กรกฏาคม 2561

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2–3 ท่ าน

8,888.-

พักเดี่ยวเพิ่ม
เด็ก(อายุไม่ เกิน 12 ปี ) 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่ เกิน 12 ปี ) 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง)

3,000 .10,888.9,888.-

วันที่ 5-7 กรกฏาคม 2561

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2–3 ท่ าน

9,888.-

พักเดี่ยวเพิ่ม
เด็ก(อายุไม่ เกิน 12 ปี ) 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่ เกิน 12 ปี ) 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง)

3,000 .10,888.9,888.-

*** กรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟลท์ ต่อ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
ให้ ทราบก่ อนทาการออกตั๋ว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ ***
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
•
เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว(SINGLE)และห้ องคู่
(TWIN/DOUBLE)และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน(TRIPLE ROOM)ห้ องพักอาจจะไม่ ติดกัน
•
กรณีท่ ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
•
โรงแรมฮ่ องกงมีลักษณะเป็ น TRADITIONALBUILDING ห้ องที่เป็ นห้ องมีขนาดกระทัดรัด ซึ่งขึน้ อยู่กับการออกแบบของ
แต่ ละโรงแรมนัน้ ๆและห้ องแต่ ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่ างกันด้ วย
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่ านจะต้ องชาระ
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนต่ างที่สายการบินและบริ ษัททัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่น่ ั งของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนดซึ่งทาง
บริ ษัทฯไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทางและได้ ดาเนิ นการออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว (กรณี ต๋ ั ว
REFUNDได้ )ผู้เดินทางจะต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่ านัน้

ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้ นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้ อมคณะ (ไม่ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน
ขาไปท่านละ 30 กก. ขากลับท่านละ 30 กก.
8. ค่าไกด์ท้องถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ท่ บี ริษัทได้ ทาไว้ )

1. ในกรณียกเลิกวีซา่ จีน(กรุ๊ป) ท่านต้ องชาระค่าวีซา่ เดี่ยวเข้ าจีน
ท่านละ 1,500 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั กฎของสถานทูต)
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว , ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่ม
กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
3. ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดทริป
4. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้ องการใบกากับภาษี)
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 30 กก.)
6. ค่าวีซ่าสาหรั บพาสปอร์ ตต่างด้ าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย
กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้ าว
3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้ าน 5)สมุดบัญชีเงิ นฝาก
ประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทางบริ ษัทฯจะเป็ น
ผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรั บ
หนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ ง
เข้ า–ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรั บพาสปอร์ ตต่างด้ า ว (ลูกค้ าต้ องเป็ นผู้
ชาระด้ วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรื อ ชาระทัง้ หมด
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ สง่ แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย พร้ อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่
สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสาเนาพาสปอร์ ตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือนก่ อนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั ง้ มิฉะนัน้ ทาง บริ ษัท
จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้

การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ ทกุ กรณี
และ กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ วถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการ
หนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จานวนผู้เดินทางต่ากว่า 35 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
3. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
4. ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทังสิ
้ ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษัทฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้ า)
5. ทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
6. ทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆแล้ ว ตามที่ได้ ระบุ
ไว้ แล้ วทังหมด
้
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้
แบบฟอร์ มการข้ อมูลส่ วนตัว ที่ใช้ ในการประกอบการขอยื่นวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้
้
ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME...................................................................
สถานภาพ โสด  แต่งงาน
 หม้ าย
 หย่า
 ไม่ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูส่ มรส..............................................................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..........................................................................................................................................................................................................
.... รหัสไปรษณีย์................................. โทรศัพท์บ้าน..........................................มือถือ
............................................................................

ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..........................................................................................................................................................................................................
.... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน.....................................................มือถือ
.......................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................................................................
ตาแหน่งงาน
.........................................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .......................……… …………...….....……………………………
........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทรศัพท์.........................................................
(สาคัญมาก:กรุณาแจ้ งเบอร์ ที่ถกู ต้ องที่สามารถติดต่อท่านได้ โดยสะดวกเนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่........... เดือน..............................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน................................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่......... เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
1.
(MISS.
/
MRS.
/
MR.)
NAME..................................................................SURNAME....................................................................................................
RELATION..................................................................................................................................................................................
2.
(MISS.
/
MRS.
/
MR.)
NAME..................................................................SURNAME.....................................................................................................
RELATION..................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ที่ทางาน ,มือถือ, บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง เพื่อใช้ ในการขอยื่น
วีซา่ ถ้ าเอกสารส่งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ทา่ นเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทังนี
้ ้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้(โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

