
      G I Ấ Y  X Á C  N H Ậ N 

1/Điều Kiện của VISA HONG KONG: 
Visa Hong Kong là loại VISA DU LỊCH ĐOÀN (tối đa ở 7 ngày lưu trú) và được Công ty du lịch bão lãnh hồ sơ cho khách. 
 Điều kiện của loại Visa Hong Kong : 
- Bắt buộc nhập cảnh – xuất cảnh đúng ngày đã khai với đại lý. 
- Bắt buộc  nhập cảnh  bằng đường hàng không vào sân bay Hong Kong, không áp dụng cho đường bộ và đường biển 
- Không được lưu trú quá 7 ngày điều kiện visa cho phép. 
- Không được  gia hạn ngày lưu trú và xin thêm số lân nhập cảnh Hongkong , 
- Không được  sử dụng cho mục đích Kết hôn, Thăm nhân thân,  Buôn hàng ..vv…hay tham gia bất kỳ hoạt đông nào khác 
không mang  tính chất Du Lịch.  
 
*Nếu quý khách vi phạm những điều kiện bên trên sẽ bị ảnh hưởng đến hồ sơ cuả quý khách sau này và có khả năng không           
nhập cảnh được HongKong. 
* Trong quá trình xét duyệt hồ sơ bên Công ty du lịch bảo lãnh có quyền từ chối bảo lãnh khi phát hiện hồ sơ không hợp lệ. 
* Hồ sơ bị từ chối sẽ không có Giấy báo và không biết được lý do. 
 
2/Thông tin đồng ý với các điều kiện Visa Hong Kong bên trên: 

Tôi tên: ........................................................................... Số hộ chiếu: .............................. Tình trạng hôn nhân:  ...............  

Địa chỉ nhà hiện tại: ....................................................... Số điện thoại liên lạc: ...............  ..................................................  

1.Người thân đi cùng : ...................................................  Số hộ chiếu: ............................. Tình trạng hôn nhân: ................  

2.Người thân đi cùng : ................................................... Số hộ chiếu: .............................. Tình trạng hôn nhân: ................  

3.Người thân đi cùng : ................................................... Số hộ chiếu: .............................. Tình trạng hôn nhân: ................  

4.Người thân đi cùng : ................................................... Số hộ chiếu: .............................. Tình trạng hôn nhân: ................  

5.Người thân đi cùng : ................................................... Số hộ chiếu: .............................. Tình trạng hôn nhân: ................  

Ngày nhập/ xuất cảnh Hồng Kong: .....................................................................................................................................   

 

Mục đích chuyến đi: ..........................................................................................................................................................  

 ··························································································································································································  

Số điện thoại liên lạc người thân: ............................................... Số điện thoại liên lạc người thân: ................................  

 

Tôi xác nhận đã đọc rõ và hiểu rõ nội dung điều kiện của Visa Hong Kong như trên. Tôi cam kết chuyến đi của tôi hoàn toàn 

mang mục đích rõ ràng  và không nằm trong những mục đích bên trên. 

  

  Ngày   Tháng  Năm 

           Người  đồng  ý 

 

    

 

 

 

      (ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MỤC ĐÍCH CHUYẾN ĐI RÕ RÀNG HƠN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN LẠC VỚI ĐẠI LÝ LÀM VISA ) 

*CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYẾN ĐI TỐT ĐẸP VÀ THÀNH CÔNG * 


