
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไฮไลทข์องโปรแกรม 

  
วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ กลางวนั เยน็ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  -  
SZX FX HOTEL 3 ดาว

หรือระดบัเทียบเท่า 

2 

พิพิธภณัฑเ์ซินเจ้ิน - ชาจีน เยื่อไผ่ บวัหิมะ หยก -      

ชอ้ปป้ิง LOWU - ชมโชวม์า่นน ้า 3 มิติ 

**เมนูพิเศษ เป็ดปักก่ิง+ไวนแ์ดง** 

   
SZX FX HOTEL 3 ดาว

หรือระดบัเทียบเท่า 

3 

วดัแชกงหมิว - HONGKONG JEWELRY - VICTORIA 

PEAK- อ่าวรีพลัสเ์บย ์

**เมนูพิเศษ ห่านยา่ง** 

   
 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  

 

กรกฏำคม 2561 
 5-7 ก.ค.61 9,888.- 

8-10 , 25-27 ก.ค.61 8,888.- 

พกัเดีย่ว (จ่ำยเพิม่) 3,000.- 



วนัแรก             กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  – เซินเจิ้ น 

            ( อำหำรเยน็) 
11.00 น.  พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row T เคาทเ์ตอร์สายการบินเอมิเรตส์ 

EMIRATES AIRLINE (EK)  โดยมีเจา้หน้าท่ีจากบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
ก่อนข้ึนเคร่ือง 

14.00 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน EK384  **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
18.05 น. เดินทางถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองเรียบร้อยแลว้ พร้อมกนั ณ ทางออก EXIT B สนามบินตั้งอยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอน
ปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เซินเจิ้นโดย
รถไฟประมาณ 1 ชัว่โมง จากนั้นน าท่านรับประทานอาหารเยน็ 

  ค ่ำ  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร         
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั  SZX FX HOTELระดับ 3 ดำว หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัที่สอง        SHENZHEN MUSEUM – ชอ้ปป้ิงหลอหวู่ - ชมโชวม่์านน ้า 3 มิต ิ

เช้ำ  อำหำรเช้ำแบบติ่มซ ำ ณ ภัตตำคำร       ( เช้ำ - กลำงวนั - เยน็ ) 
หลงัอาหาร น าท่านเท่ียวชมบรรยากาศ เมืองเซินเจิ้น เมืองท่ีตั้งอยูต่อนใตสุ้ดของประเทศจีน ภายหลงัจาก
การจดัตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเม่ือปี ค.ศ.1979 ท าให้เศรษฐกิจของเซินเจ้ินเติบโตและท ารายได้ให้
ประเทศจีนมากท่ีสุด เซินเจ้ินไดรั้บการพฒันาจนเจริญ ทนัสมยัและมีภูมิทศัน์สวยงาม จากนั้นน าท่านเยี่ยม
ชม SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภณัฑ์เซินเจ้ิน) ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการ
เก่ียวกบัเมืองเซินเจ้ิน มีทั้งโบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรมและศิลปะ เปิด
ให้เขา้ชมมาตั้งแต่ปี 1988 ชมร้านคา้ OTOP ของเมืองเซ่ินเจ้ิน เป็นศูนยจ์  าหน่ายสินคา้พื้นเมืองและของท่ี
ระลึกของเมืองเซินเจ้ินน่ารักๆ สไตล์จีนหลากหลายนานาชนิด เชิญเลือกซ้ือ เลือกชมสินคา้ OTOP ของ
เมืองเซินเจ้ินมีทั้ง สินคา้แกะสลกั หยก ผา้ไหม และอ่ืนๆ มากมาย พร้อมเยี่ยมชมและรับความรู้เก่ียวกบั
กรรมวธีิการผลิตผา้ไหมคุณภาพดีของเมืองจีนท่ีเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร    
จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกบัการต่อราคาสินคา้มากกวา่ 50% ท่ีคนไทยขนานนามวา่ มำบุญครองเซินเจิ้น 
หรือ หลอหวู่ ซิตี ้ท่านจะพบกบัสินคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนม ช่ือดงัมากมายอาทิ ARMANI, PRADA, GUCCI, 
BURBERRY, CARTIER, CHANEL, COACH, DIOR FENDI, LOUIS VUITTON, CHOLE ฯลฯ...
จากนั้นน าท่านชมโชว ์MANGROVE  GROOVE เป็นโชว์ม่ำนน ้ำแบบ 3D เป็นโชวท่ี์เก่ียวกบัเด็กหญิงผู ้
กลา้กบัลิงวิเศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือวา่ "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกท่ีถูกท าลาย
จากมนต ์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ท่ีใชทุ้นสร้างกวา่ 200 ลา้นหยวน จดัแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW 
THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน ้ าขนาดใหญ่ท่ีสามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดือนในการสร้างแท่น
แสดงบนน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกครอบคลุมพื้นท่ี 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทาย
เก่ียวกบัเทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็นตวัแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ 



ผสมผสานกบัมหัศจรรยข์องมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง  การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์  ไฟ  
เคร่ืองเปล่งแสง  ม่านน ้ า  ระเบิดน ้ า ฯลฯ กว่า 600 ชนิด  เป็นโชวน์ ้ าท่ีใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดในโลก โชว์
การแสดงส่ือประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็นสัญลกัษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร : พเิศษ เมนูเป็ดปักกิง่+ไวน์แดง  

น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั  SZX FX HOTEL ระดับ 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัที่สาม        วดัแชกงหมิว - HONGKONG JEWELRY - VICTORIA PEAK- อ่าวรพีลัสเ์บย ์– 

                    อิสระชอ้ปป้ิง -  กรุงเทพฯ 

           ( เช้ำ - กลำงวนั - เยน็ ) 
เช้ำ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัเชอกุง หรือท่ีรู้จกักนัในนาม วัดแชกงหมิว หรือวดักงัหนั เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียง

มากในฮ่องกง สร้างเม่ือประมาณ 300 ปีก่อน เพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอกุง ในปี 1993 ได้มีการบูรณะวดั
ข้ึนมาใหม่ โดยทุกวนัท่ี 2 ของเดือน ชาวจีนฮ่องกง จะเดินทางมาท่ีวดัแห่งน้ีและถวายกงัหนัลม เพื่อขอพร
ดา้นโชคลาภ ความร ่ ารวย และเช่ือวา่จะปัดเป่าส่ิงไม่ดี โรคภยัไขเ้จ็บออกไป วดัแห่งน้ีมี “กงัหนัน าโชคท่ี
เช่ือกนัว่า ถา้หมุน 3 รอบจะน าแต่ส่ิงดีๆ เขา้มาในชีวิต และเม่ือจะกลบัออกจากวดั ให้ตีกลองให้ดงัสนัน่
เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นน าท่านชมโรงงาน JW HONGKONG JEWELRY ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกง
ในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ!! 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   พเิศษ เมนูห่ำนย่ำง  

จากนั้นน าท่านชมวิว ณ จุดชมวิว เมืองฮ่องกง ณ VICTORIA PEAK วิคตอเรียพีค คือยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด
ของเกาะฮ่องกง สูงจากระดบัน ้ าทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 24 ของฮ่องกง จุดท่ี
สูงทีสุดของฮ่องกง คือ TAI TO YAN ท่ีอยูใ่นเขตนิวเทอริทอร่ี มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล
ถือเป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุด จากนั้นน าท่านสู่ วดัเจ้ำแม่กวนอิม หรือ เจา้แม่ทบัทิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภ
ท่ีอ่าว REPULSE  BAY หน่ึงในวดัดงัท่ีผูค้นมาไหวส้ักการะขอพรกนัเป็นจ านวนมาก เป็นท่ีกล่าวขานกนั
วา่ จะสมหวงัในทุกเร่ือง ภายในมีเทพ “ไช่ซิงเอ๊ียะ” เทพแห่งโชคลาภและความร ่ ารวย หลายท่านท่ีคิดอยาก
มีบุตร ก็สมหวงัมาหลายรายจากการมาขอพรอธิฐาน ลูบทอ้งพระท่ีมีเด็กหญิงชายรายลอ้ม  จากนั้นให้ท่าน
อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อาทิเช่น ชอ้ปป้ิงท่ี OCEANTERMINALและ HARBOUR CITY กบัสินคา้แบ
รนดเ์นมช่ือดงัต่างๆระดบัโลกกวา่ 700 ร้านคา้ เช่น AMANI, PRADA , GUCCI BURBERRY , CARTIER 
, CHANEL , COACH , DIOR , FENDI , LOUIS VUITTON , CHOLE, ของเด็กเล่นท่ีห้าง TOY R’US 
แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี DFS GALLERIA  เช่น  BURBERRY , CARTIER , CHANEL , COACH 
, DIOR , FENDI , LOUIS VUITTON , CHOLE ฯลฯ 

21.50 น. เหินฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เท่ียวบินท่ี EK385 
23.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
 
 
 



 
 

อตัราค่าบริการ 

 
วนัที่   8-10  , 25-27 กรกฏาคม 2561 ท่านละ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2–3 ท่าน 8,888.- 

พกัเดี่ยวเพิ่ม  3,000 .-  
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตยีง) 10,888.- 
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 9,888.- 

 
วนัที่   5-7 กรกฏาคม 2561 ท่านละ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2–3 ท่าน 9,888.- 

พกัเดี่ยวเพิ่ม  3,000 .-  
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตยีง) 10,888.- 
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 9,888.- 

 
*** กรณทีีลู่กค้ำต้องออกตัว๋เดนิทำงภำยในประเทศ หรือไฟลท์ต่อ กรุณำตดิต่อเจ้ำหน้ำทีบ่ริษทัฯ 
ให้ทรำบก่อนท ำกำรออกตัว๋ มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

• เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว(SINGLE)และห้อง
คู่(TWIN/DOUBLE)และห้องพกัแบบ 3 ท่ำน(TRIPLE ROOM)ห้องพกัอำจจะไม่ติดกนั 

• กรณีทีม่ีกำรจัดประชุมนำนำชำติ(TRADE FAIR)เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้มำกและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกดิควำมเหมำะสม 

• โรงแรมฮ่องกงมีลกัษณะเป็น TRADITIONALBUILDING ห้องทีเ่ป็นห้องมีขนำดกระทดัรัด ซ่ึงขึน้อยู่กบักำร
ออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆและห้องแต่ละห้องอำจมีลักษณะแตกต่ำงกนัด้วย 

 
  ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผู้โดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกต้องกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั  ท่ำนจะต้องช ำระ
ค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงทีส่ำยกำรบินและบริษัททวัร์เรียกเกบ็และกำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนดซ่ึงทำง
บริษัทฯไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้และในกรณยีกเลกิกำรเดินทำงและได้ด ำเนินกำรออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว(กรณตีั๋ว 

REFUNDได้)ผู้เดินทำงจะต้องรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำน้ัน 
 
 
 
 



รำคำทวัร์รวม รำคำทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สำมำรถเล่ือนวนัเดนิทำงได้) 
2. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระสายการบิน  

 ขาไปท่านละ 30 กก.  ขากลบัท่านละ 30 กก. 
8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขกำรชดเชยตำมกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท ำไว้ ) 

1. ในกรณียกเลิกวซ่ีาจีน(กรุ๊ป)  ท่านตอ้งช าระค่าวซ่ีาเด่ียวเขา้จีน 
 ท่านละ 1,500 บาท (ข้ึนอยูก่บักฎของสถานทูต) 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่งเพ่ิม 
กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

3.  ค่ำทปิไกด์และคนขับรถ 1,500 บำท ตลอดทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีออก

ใบเสร็จรับเงนิในนำมบริษัท หรือต้องกำรใบก ำกบัภำษี) 
5. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  

(ปกติ 30 กก.) 
6. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)
ใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็น
ผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับ
หนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

7. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้  าระ
ดว้ยตนเอง) 

เง่ือนไขกำรจองและกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือ ช ำระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของ

ผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบส ำเนำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (จะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน
ก่อนหมดอำยุนับจำกวนัเดินทำงไป-กลบั) 

4. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทำง 
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 



 
กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน
เงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี
ระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบั
คณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากวา่  35 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, 
การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงาน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกค้ำทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเทีย่วเท่ำน้ัน   



แบบฟอร์มกำรข้อมูลส่วนตัว ทีใ่ช้ในกำรประกอบกำรขอย่ืนวซ่ีำประเทศจีน 
 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME................................................................... 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่   
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
.............................................................................................................................. 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)   
...................................................................................................................................................................................................
........... รหสัไปรษณีย.์................................ โทรศพัทบ์า้น..........................................มือถือ
............................................................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
...................................................................................................................................................................................................
........... รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น.....................................................มือถือ
....................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์
ใหญ่)................................................................................................................ 
ต าแหน่งงาน
......................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) .......................……… 
…………...….....…………………………… 
........................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทรศพัท์
......................................................... 
(ส าคญัมาก:กรุณาแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวกเน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรง
กบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่   ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี........... เดือน..............................ปี........................... ถึง วนัท่ี.......................เดือน................................ปี
........................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่      ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัท่ี......... เดือน.........................ปี..................... ถึง วนัท่ี.......................เดือน.......................ปี........................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 



1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME.................................................................................................
... 
RELATION..............................................................................................................................................................................
.... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME.................................................................................................
.... 
RELATION..............................................................................................................................................................................
.... 
หมายเหตุ : กรุณาระบุเบอร์โทรศพัท ์เบอร์ท่ีท างาน ,มือถือ, บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อ
ใช้ในการขอยื่นวีซ่า  ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท าให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี(โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามไดห้มายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033  

 

 


