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ไฮไลท์ของโปรแกรม
วัน โปรแกรมการเดินทาง
1

2

3

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้ น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ หยก ช้อปปิ้ ง LOWU - ชมโชว์มา่ นน้ า 3 มิติ
**เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง+ไวน์แดง**
วัดแชกงหมิว - HONGKONG JEWELRY - VICTORIA
PEAK- อ่าวรีพลั ส์เบย์
**เมนูพิเศษ ห่านย่าง**

เช้า

กลางวัน

เย็น



-















โรงแรมที่พกั
SZX FX HOTEL 3 ดาว
หรือระดับเทียบเท่า
SZX FX HOTEL 3 ดาว
หรือระดับเทียบเท่า
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กำหนดกำรเดินทำง
กรกฏำคม 2561

วันแรก
11.00 น.

14.00 น.
18.05 น.

ค่ำ

วันที่สอง
เช้ ำ

เทีย่ ง

5-7 ก.ค.61
8-10 , 25-27 ก.ค.61
พักเดีย่ ว (จ่ ำยเพิม่ )

9,888.8,888.3,000.-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้ น
( อำหำรเย็น)
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์
EMIRATES AIRLINE (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK384 **บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**
เดินทางถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบินตั้งอยูบ่ นเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอน
ปลายสุ ดทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้นโดย
รถไฟประมาณ 1 ชัว่ โมง จากนั้นนาท่านรับประทานอาหารเย็น
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั  SZX FX HOTELระดับ 3 ดำว หรื อเทียบเท่ำ

SHENZHEN MUSEUM – ช้อปปิ้ งหลอหวู่ - ชมโชว์ม่านน้ า 3 มิติ
อำหำรเช้ ำแบบติ่มซำ ณ ภัตตำคำร
( เช้ ำ - กลำงวัน - เย็น )
หลังอาหาร นาท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เมืองเซินเจิ้น เมืองที่ต้ งั อยูต่ อนใต้สุดของประเทศจีน ภายหลังจาก
การจัดตั้ง เป็ นเขตเศรษฐกิ จพิเศษเมื่ อปี ค.ศ.1979 ทาให้เศรษฐกิ จของเซิ นเจิ้นเติ บโตและทารายได้ใ ห้
ประเทศจีนมากที่สุด เซิ นเจิน้ ได้รับการพัฒนาจนเจริ ญ ทันสมัยและมีภูมิทศั น์สวยงาม จากนั้นนาท่านเยี่ยม
ชม SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์เซิ นเจิ้น) ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิ ทรรศการ
เกี่ยวกับเมืองเซิ นเจิ้น มีท้ งั โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิ ด
ให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988 ชมร้านค้า OTOP ของเมืองเซิ่ นเจิ้น เป็ นศูนย์จาหน่ายสิ นค้าพื้นเมืองและของที่
ระลึ กของเมืองเซิ นเจิ้นน่ ารักๆ สไตล์จีนหลากหลายนานาชนิ ด เชิ ญเลื อกซื้ อ เลื อกชมสิ นค้า OTOP ของ
เมืองเซิ นเจิ้นมีท้ งั สิ นค้าแกะสลัก หยก ผ้าไหม และอื่นๆ มากมาย พร้ อมเยี่ยมชมและรับความรู ้ เกี่ ยวกับ
กรรมวิธีการผลิตผ้าไหมคุณภาพดีของเมืองจีนที่เป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลาย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสิ นค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มำบุญครองเซิ นเจิ้น
หรื อ หลอหวู่ ซิตี้ ท่านจะพบกับสิ นค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนม ชื่ อดังมากมายอาทิ ARMANI, PRADA, GUCCI,
BURBERRY, CARTIER, CHANEL, COACH, DIOR FENDI, LOUIS VUITTON, CHOLE ฯลฯ...
จากนั้นนาท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็ นโชว์ ม่ำนน้ำแบบ 3D เป็ นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู ้
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ค่ำ

วันที่สาม

เช้ ำ

เทีย่ ง

21.50 น.
23.45 น.

กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่ องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปี กแห่ งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทาลาย
จากมนต์ (มลพิษ)ในป่ าโกงกาง ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW
THEATRE ซึ่ งเป็ นโรงละครทางน้ าขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28 เดือนในการสร้างแท่น
แสดงบนน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เป็ นศิลปะแนวใหม่และเป็ นความท้าทาย
เกี่ ยวกับเทคโนโลยี และสร้ างเพื่อเป็ นตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีท้ งั หมด 4 องค์ประกอบ
ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ ห์ของภาพเสมื อนจริ ง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่ น แสงเลเซอร์ ไฟ
เครื่ องเปล่งแสง ม่านน้ า ระเบิดน้ า ฯลฯ กว่า 600 ชนิ ด เป็ นโชว์น้ าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก โชว์
การแสดงสื่ อประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็ นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรื อ OCT
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร : พิเศษ เมนูเป็ ดปักกิง่ +ไวน์ แดง
นำท่ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั  SZX FX HOTEL ระดับ 3 ดำว หรื อเทียบเท่ำ

วัดแชกงหมิว - HONGKONG JEWELRY - VICTORIA PEAK- อ่าวรีพลั ส์เบย์ –
อิสระช้อปปิ้ ง - กรุงเทพฯ
( เช้ ำ - กลำงวัน - เย็น )
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรื อที่รู้จกั กันในนาม วัดแชกงหมิว หรื อวัดกังหัน เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยง
มากในฮ่องกง สร้างเมื่อประมาณ 300 ปี ก่อน เพื่อเป็ นเกี ยรติแก่เทพเชอกุง ในปี 1993 ได้มีการบูรณะวัด
ขึ้นมาใหม่ โดยทุกวันที่ 2 ของเดือน ชาวจีนฮ่องกง จะเดินทางมาที่วดั แห่ งนี้ และถวายกังหันลม เพื่อขอพร
ด้านโชคลาภ ความร่ ารวย และเชื่ อว่าจะปั ดเป่ าสิ่ งไม่ดี โรคภัยไข้เจ็บออกไป วัดแห่ งนี้ มี “กังหันนาโชคที่
เชื่ อกันว่า ถ้าหมุน 3 รอบจะนาแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชี วิต และเมื่อจะกลับออกจากวัด ให้ตีกลองให้ดงั สนัน่
เพื่อเป็ นสิ ริมงคล จากนั้นนาท่านชมโรงงาน JW HONGKONG JEWELRY ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของฮ่องกง
ในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ!!
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พิเศษ เมนูห่ำนย่ ำง
จากนั้นนาท่านชมวิว ณ จุดชมวิว เมืองฮ่องกง ณ VICTORIA PEAK วิคตอเรี ยพีค คือยอดเขาที่สูงที่สุด
ของเกาะฮ่องกง สู งจากระดับน้ าทะเล 552 เมตร และถือเป็ นยอดเขาที่สูงเป็ นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง จุดที่
สู งทีสุดของฮ่องกง คือ TAI TO YAN ที่อยูใ่ นเขตนิ วเทอริ ทอรี่ มีความสู งถึง 957 เมตรจากระดับน้ าทะเล
ถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุด จากนั้นนาท่านสู่ วัดเจ้ ำแม่ กวนอิม หรื อ เจ้าแม่ทบั ทิม และเทพเจ้าแห่ งโชคลาภ
ที่อ่าว REPULSE BAY หนึ่งในวัดดังที่ผคู ้ นมาไหว้สักการะขอพรกันเป็ นจานวนมาก เป็ นที่กล่าวขานกัน
ว่า จะสมหวังในทุกเรื่ อง ภายในมีเทพ “ไช่ซิงเอี๊ยะ” เทพแห่งโชคลาภและความร่ ารวย หลายท่านที่คิดอยาก
มีบุตร ก็สมหวังมาหลายรายจากการมาขอพรอธิ ฐาน ลูบท้องพระที่มีเด็กหญิงชายรายล้อม จากนั้นให้ท่าน
อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้ งที่ OCEANTERMINALและ HARBOUR CITY กับสิ นค้าแบ
รนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น AMANI, PRADA , GUCCI BURBERRY , CARTIER
, CHANEL , COACH , DIOR , FENDI , LOUIS VUITTON , CHOLE, ของเด็กเล่นที่ห้าง TOY R’US
แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ DFS GALLERIA เช่น BURBERRY , CARTIER , CHANEL , COACH
, DIOR , FENDI , LOUIS VUITTON , CHOLE ฯลฯ
เหินฟ้ากลับท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK385
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
วันที่ 8-10 , 25-27 กรกฏาคม 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2–3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ
8,888.3,000 .10,888.9,888.-

วันที่ 5-7 กรกฏาคม 2561

ท่านละ

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2–3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม

9,888.3,000 .10,888.9,888.-

เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

*** กรณีทลี่ ูกค้ำต้ องออกตัว๋ เดินทำงภำยในประเทศ หรื อไฟลท์ ต่อ กรุณำติดต่ อเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษทั ฯ
ให้ ทรำบก่อนทำกำรออกตัว๋ มิฉะนั้นบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น ***
•
•
•

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ ำงกัน จึงอำจทำให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว(SINGLE)และห้ อง
คู่(TWIN/DOUBLE)และห้ องพักแบบ 3 ท่ำน(TRIPLE ROOM)ห้ องพักอำจจะไม่ ติดกัน
กรณีทมี่ ีกำรจัดประชุ มนำนำชำติ(TRADE FAIR)เป็ นผลให้ ค่ำโรงแรมสู งขึน้ มำกและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรื อย้ำยเมืองเพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมฮ่ องกงมีลกั ษณะเป็ น TRADITIONALBUILDING ห้ องทีเ่ ป็ นห้ องมีขนำดกระทัดรัด ซึ่งขึน้ อยู่กบั กำร
ออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆและห้ องแต่ ละห้ องอำจมีลักษณะแตกต่ ำงกันด้ วย

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะผู้โดยสำรจะต้ องเดินทำงไป-กลับพร้ อมกัน หำกต้ องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ ท่ำนจะต้ องชำระ
ค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนต่ ำงทีส่ ำยกำรบินและบริษัททัวร์ เรียกเก็บและกำรจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผู้กำหนดซึ่งทำง
บริษัทฯไม่ สำมำรถเข้ ำไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำงและได้ ดำเนินกำรออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว
REFUNDได้ )ผู้เดินทำงจะต้ องรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น
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รำคำทัวร์ รวม

รำคำทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่ สำมำรถเลื่อนวันเดินทำงได้ )
2. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน
ขาไปท่านละ 30 กก. ขากลับท่านละ 30 กก.
8. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขกำรชดเชยตำมกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทำไว้ )

1. ในกรณี ยกเลิกวีซ่าจีน(กรุ๊ ป) ท่านต้องชาระค่าวีซ่าเดี่ยวเข้าจีน
ท่านละ 1,500 บาท (ขึ้นอยูก่ บั กฎของสถานทูต)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
3. ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บำท ตลอดทริป
4. ค่ ำภำษี มูลค่ ำเพิ่ม 7% และภำษีหั ก ณ ที่จ่ำ ย 3% (กรณี ออก
ใบเสร็จรับเงินในนำมบริษัท หรื อต้ องกำรใบกำกับภำษี)
5. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 30 กก.)
6. ค่าวีซ่าสาหรั บพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)
ใบส าคัญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ 4)ส าเนาทะเบี ย นบ้า น 5)สมุ ด บัญ ชี เ งิ น ฝาก
ประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ น
ผูด้ าเนิ นการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ ายค่าบริ ก ารต่างหาก (สาหรั บ
หนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดิ นทางต้องทาเรื่ องแจ้ง
เข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผูช้ าระ
ด้วยตนเอง)

เงื่อนไขกำรจองและกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรื อ ชำระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่ อของ
ผูเ้ ดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสำเนำพำสปอร์ ตผู้เดินทำง (จะต้ องมีอำยุเหลือมำกกว่ ำ 6 เดือน
ก่ อนหมดอำยุนับจำกวันเดินทำงไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกค้ ำต้ องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้ นทำง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน
เงิน ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดิ นทางพร้ อมคณะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ อง
ค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
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หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ากว่า 35 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนัง สื อเดิ นทางต้องมี อายุเหลื อใช้ง านไม่ น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษ ทั ฯ รั บ เฉพาะผูม้ ี จุ ดประสงค์เดิ นทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพำะลูกค้ ำทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อกำรท่ องเทีย่ วเท่ ำนั้น
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แบบฟอร์ มกำรข้ อมูลส่ วนตัว ทีใ่ ช้ ในกำรประกอบกำรขอยื่นวีซ่ำประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.)
NAME..................................................................SURNAME...................................................................
สถานภาพ โสด
 แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
..............................................................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...................................................................................................................................................................................................
........... รหัสไปรษณี ย.์ ................................ โทรศัพท์บา้ น..........................................มือถือ
............................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...................................................................................................................................................................................................
........... รหัสไปรษณี ย ์ ..........................โทรศัพท์บา้ น.....................................................มือถือ
.......................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่)................................................................................................................
ตาแหน่งงาน
.........................................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .......................………
…………...….....……………………………
........................................................................รหัสไปรษณี ย ์ .......................................โทรศัพท์
.........................................................
(สาคัญมาก:กรุ ณาแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวกเนื่ องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรง
กับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่........... เดือน..............................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน................................ปี
........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่......... เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ........................
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รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME..................................................................SURNAME.................................................................................................
...
RELATION..............................................................................................................................................................................
....
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME..................................................................SURNAME.................................................................................................
....
RELATION..............................................................................................................................................................................
....
หมายเหตุ : กรุ ณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทางาน ,มือถือ, บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง เพื่อ
ใช้ในการขอยื่นวีซ่า ถ้าเอกสารส่ งถึ งบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทางบริ ษทั อาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิ ด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ ี (โปรดทาตามระเบี ยบอย่างเคร่ งครั ด)
แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

