
HASHTAG HONGKONG SHENZHEN

ไฮไลท์โปรแกรม

บินตรง สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง / ฮ่องกง – สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน

HONGKONG AIRLINES (HX)

ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม

(บริการSNACKและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

พักโรงแรม 3 ดาว ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้าพักเซินเจิ้น 2  คืน

เมนูพิเศษ : เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง , ห่านย่าง

ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับวัดดังเมืองฮ่องกง วัดแชกงหมิววัดเจ้าแม่กวนอิม

พิธิภัณฑ์เซินเจิ้น  อิสระช้อปปิ้งย่านหลอหวู่ และ ตลาดตงเหมิน

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว

1 กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –ช้อปปิ้งหลอหวู่-เซินเจิ้น

2 SHENZHEN MUSEUM –-ตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ

3 วัดแชกงหมิว - HONGKONG JEWELRY-อ่าวรีพัลส์เบย์-  กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว

03 - 05 Oct 2018 9,999 11,999 10,999 4,900 3,000

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –ช้อปปิ้งหลอหวู่-เซินเจิ้น

05.00 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน HONKONG

AIRLINES(HX) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก



08.25 บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES(HX) เที่ยวบินที่ HX768

**เนื่องจากมีหลายไฟลท์บิน รบกวนเช็คไฟล์ทการเดินทางท้ายโปรแกรมค่ะ**

12.20 เดินทางถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตา

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถไฟประมาณ 1

ชั่วโมงจากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิ้น

หรือหลอหวู่ ซิตี้ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนม ชื่อดังมากมายอาทิ ARMANI, PRADA, GUCCI,

BURBERRY, CARTIER, CHANEL, COACH, DIOR FENDI, LOUIS VUITTON, CHOLE ฯลฯ...
จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเย็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SZX FX HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 SHENZHEN MUSEUM –-ตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ

เช้า อาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เมืองเซินเจิ้น เมืองที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศจีน

ภายหลังจากการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปี ค.ศ.1979

ทำให้เศรษฐกิจของเซินเจิ้นเติบโตและทำรายได้ให้ประเทศจีนมากที่สุด เซินเจิ้นได้รับการพัฒนาจนเจริญ

ทันสมัยและมีภูมิทัศน์สวยงาม จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมSHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น)

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988ชมร้านค้า OTOP ของเมืองเซิ่นเจิ้น

เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกของเมืองเซินเจิ้นน่ารักๆ สไตล์จีนหลากหลายนานาชนิด

เชิญเลือกซื้อ เลือกชมสินค้า OTOP ของเมืองเซินเจิ้นมีทั้ง สินค้าแกะสลัก หยก ผ้าไหม และอื่นๆ มากมาย

พร้อมเยี่ยมชมและรับความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมคุณภาพดีของเมืองจีนที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

นำท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์การค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองรองมาจากตลาดหลอหวู่

มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ของเล่น ซึ่งราคาค่อนข้างถูกมากๆ

แถมยังมีอาหารให้เลือกซื้อชิมกันอย่างมากมาย

                                                          

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVEเป็นโชว์ม่านน้ำแบบ

3Dเป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปีกแห่งความรัก"

เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทำลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT

BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28

เดือนในการสร้างแท่นแสดงบนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร

เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความท้าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาติ

การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง 

การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์  ไฟ  เครื่องเปล่งแสง  ม่านน้ำ  ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า600ชนิด 

เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก โชว์การแสดงสื่อประสมในช่วงเวลากลางคืน

เป็นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT

ค่ำ   บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร : พิเศษเมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง         

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SZX FX HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า



วันที่ 3 วัดแชกงหมิว - HONGKONG JEWELRY-อ่าวรีพัลส์เบย์-  กรุงเทพฯ

เช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสูว่ัดเชอกุงหรือที่รู้จักกันในนามวัดแชกงหมิวหรือวัดกังหันเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในฮ่อง

กงสร้างเมื่อประมาณ 300 ปีก่อนเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอกุงในปี 1993

ได้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่โดยทุกวันที่ 2

ของเดือนชาวจีนฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้และถวายกังหันลมเพื่อขอพรด้านโชคลาภความร่ำรวยและเชื่อว่า

จะปัดเป่าสิ่งไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บออกไปวัดแห่งนี้มี “กังหันนำโชคที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3

รอบจะนำแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและเมื่อจะกลับออกจากวัดให้ตีกลองให้ดังสนั่นเพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นนำท่าน

ชมโรงงานJW HONGKONG

JEWELRYที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!!

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษเมนูห่านย่าง

 

จากนั้นนำท่านสู่วัดเจ้าแม่กวนอิมหรือเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่อ่าวREPULSE

BAYหนึ่งในวัดดังที่ผู้คนมาไหว้สักการะขอพรกันเป็นจำนวนมากเป็นที่กล่าวขานกันว่าจะสมหวังในทุกเรื่องภายใน

มีเทพ “ไช่ซิงเอี๊ยะ”

เทพแห่งโชคลาภและความร่ำรวยหลายท่านที่คิดอยากมีบุตรก็สมหวังมาหลายรายจากการมาขอพรอธิฐานลูบท้อ

งพระที่มีเด็กหญิงชายรายล้อม
ได้เวลาเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

18.00 เหินฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินHONGKONG AIRLINES(HX)เที่ยวบินที่ HX765

19.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

*** กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟลท์ต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

ให้ทราบก่อนทำการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

•

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันจึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(SINGLE)และห้องคู่(TWIN/DOUBLE)

และห้องพักแบบ 3 ท่าน(TRIPLE ROOM)ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน

• กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(TRADE

FAIR)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหม

าะสม



• โรงแรมฮ่องกงมีลักษณะเป็นTRADITIONALBUILDING

ห้องที่เป็นห้องมีขนาดกระทัดรัดซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

ราคาทัวร์รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ

ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)

2. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า

5. ค่ารถรับ–ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน

ขาไปท่านละ 20 กก. ขากลับท่านละ 20 กก.

8. ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

–การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท

–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท

(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )

ราคาทัวร์ไม่รวม



1. ในกรณียกเลิกวีซ่าจีน(กรุ๊ป) ท่านต้องชำระค่าวีซ่าเดี่ยวเข้าจีน

ท่านละ 1,500 บาท (ขึ้นอยู่กับกฎของสถานทูต)

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,

ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม

กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

3. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดทริป

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

(ปกติ 30 กก.)

6. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว

3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป

แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว

เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)

 

 

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือชำระทั้งหมด

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทางและแนบสำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6

เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)



4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัท

ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อา

จเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 35

ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,

การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว

ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

 



เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือชำระทั้งหมด

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทางและแนบสำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6

เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
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เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัท

ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อา

จเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 35

ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,

การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว



6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว

ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
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2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
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กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัท

ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง
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แบบฟอร์มการข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในการประกอบการขอยื่นวีซ่าประเทศจีน
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME...................................................................

สถานภาพ* โสด              * แต่งงาน           * หม้าย           * หย่า                             

*  ไม่ได้จดทะเบียน  *  จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส..............................................................................................................................



ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

..............................................................................................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย์................................. โทรศัพท์บ้าน..........................................มือถือ............................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

..............................................................................................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน.....................................................มือถือ.......................................................................

ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................................................................

ตำแหน่งงาน.........................................................................................................................................................................................

ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .......................……… …………...….....……………………………

........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทรศัพท์.........................................................

(สำคัญมาก:กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวกเนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่* ไม่เคย    * เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว 

เมื่อวันที่........... เดือน..............................ปี........................... ถึง วันที่.......................เดือน................................ปี........................

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่* ไม่เคย     * เคย  โปรดระบุ

เมื่อวันที่......... เดือน.........................ปี..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี........................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

1. (MISS. / MRS. / MR.)

NAME..................................................................SURNAME....................................................................................................

RELATION..................................................................................................................................................................................

2. (MISS. / MRS. / MR.)

NAME..................................................................SURNAME.....................................................................................................



RELATION..................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ: กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน ,มือถือ, บ้านและกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง

เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม

อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ

ที่นี้(โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 ,

0-2245-7033       

 

 

 


