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WONDERFUL CANTON  
มองหาแนวธุรกจิทีใ่หม่ได้ที ่

กวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่  127th    
4 วนั 3 คนื 

ก าหนดเดนิทาง :  เมษายน - พฤษภาคม  2563 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

21,900.- 

    ไฮไลท์ 
 เข้าชมงานแสดงสินค้าทีถู่กจับตามองจากนักธุรกจิทัว่โลก (CANTON  FAIR)  คร้ังที ่127th อย่างเต็มที ่3 วนั   

 มองหาแนวธุรกจิทีใ่หม่ ณ เมืองกวางโจว  ที่ท่านจะได้เพิม่โอกาสทางธุรกจิทีม่ากกว่าค าว่าคุ้ม  

 ล่องเรือสัมผสับรรยากาศ แสง สี เสียง  2 ฟากฝ่ัง ยามค ่าคืนอนัตระการตาริมฝ่ังแม่น า้จูเจียง 

 ถนนซ่างเซ่ียจ่ิว ถนนคนเดินทีท่ าให้ได้เรียนรู้วถิีชีวติของคนกวางโจว ตามตรอกซอกซอยต่างๆจะเต็มไปด้วยร้านค้า 

 ถนนปักกิง่ แหล่งช้อปป้ิงแบบถนนคนเดินเป็นย่านการค้าทีรุ่่งเรือง และมีช่ือเสียงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีสินค้าแบรนด์เนมทั้ง
ของจีนและต่างชาติหลากหลายมากมาย 

 อิม่อร่อยกบัเมนู  เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เมนูติ่มซ า และอาหารกวางตุ้งเป็ดย่าง 

 เดินทางโดยสายการบิน เคนย่า แอร์เวย์  พร้อมน า้หนักกระเป๋า 2 ใบ 46 กโิลกรัม  

 ฟรี!! บัตรเข้าชมงานส าหรับผู้เดินทางเข้างานแฟร์ป็นคร้ังแรก 
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วนัแรก    กรุงเทพฯ - กวางเจา - โรงแรมที่พกั                                                                           (-) 

12.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ M สายการบินเคนย่า แอร์เวย์                   
โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร 

15.05 น.  เหินฟ้าสู่ เมอืงกวางเจา ประเทศจนี โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  KQ 886 
19.00 น.  เดินทางถึง สนามบินไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากรเรียบร้อย กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้มีประชากรประมาณ 2  ลา้นคนและมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศฉิ์น มีแม่น ้าจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงท าใหมี้การจราจรทางน ้าท่ี
สะดวกยิ่งและไดก้ลายเป็นเมืองท่าท่ีมีช่ือเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนไดรั้บขนานนามว่าเป็นประตูดา้นใต้
ของประเทศจีน (ฟรีน ำ้ด่ืม 1 ขวด) 

ที่พกั    HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่า 4*  
http://guangzhou-plaza.gloriahotels.com/  
เพือ่ความสะดวกในการท าบัตรเข้าชมงานในวนัรุ่งขึน้ รบกวนท่านเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี ้ 
1.หนังสือเดนิทาง   2.รูปถ่าย 2 นิว้ 2 รูป    3.นามบัตร 
 

วนัที่สอง     ร้านบัวหิมะ - ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 127th *** - ล่องเรือแม่น า้จูเจยีง                                    (B/-/D) 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลือกซ้ือสินคา้ประเภทยาแกน้ ้ าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิงหรือ บัวหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง มีสรรพคุณ
รักษาผิวท่ีถกูไฟไหม,้ น ้าร้อนลวก, แมลงสัตวก์ดัต่อย, แพ,้ คนั, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอกัเสบ, บวมแดง, 
การอกัเสบของผิว, กลากเกล้ือน, โรคผิวหนังต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 
127th  เพ่ือเขา้ชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวมสินคา้ทุกประเภท อาทิเช่น สินคา้ทางดา้นเทคโนโลยี, 
การเกษตร, อุตสาหกรรมหนกัเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกบั
ผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนกัธุรกิจทัว่โลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกบัการดูงานตาม
อธัยาศยั (ฟรีน ำ้ด่ืม 1 ขวด) 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- พเิศษ เมนอูาหารกวางตุ้ง 

 พเิศษ Night Life!!!!!  น าท่าน ล่องเรือแม่น า้จูเจยีงหรือแม่น ้าไข่มุก ซ่ึงเป็นแม่น ้าสายหลกัของมณฑลกวางตุง้ 
ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝ่ัง ยามค ่าคืนอนัตระการตาริมฝ่ังจูเจียงท่ีทางรัฐบาลกวางเจาได้

http://guangzhou-plaza.gloriahotels.com/
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ตั้งขอ้ก าหนดใหพ้ฒันาทิวทศันใ์หท้นัสมยัและสวยงาม ปัจจุบนัสองฝากฝ่ังแม่น ้าเตม็ไปดว้ยอาคารสูง โรงแรม
ระดบั 5 ดาวและแหล่งชอ้ปป้ิงมากมาย ตอนล่องเรือจะมีการยิงเลเซอร์ล าแสงยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ 
เมืองดว้ย ถือเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีท าใหรู้้จกัเมืองกวางเจายคุใหม่ไดดี้ข้ึน  

ที่พกั  HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่า 4* 
http://guangzhou-plaza.gloriahotels.com/  

วนัที่สาม     ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 127th *** (ต่อ) - ถนนปักกิง่                                                                  (B/-/D) 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 127th(ต่อ) เพ่ือเขา้ชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่ง
รวมสินคา้ทุกประเภท อาทิเช่น สินคา้ทางดา้นเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนกัเบาต่างๆ มากกว่า 
100 หมวดหมู่ เป็นงานท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกบัผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนัก
ธุรกิจทัว่โลกใหค้วามสนใจ ใหท่้านอิสระกบัการดูงานตามอธัยาศยั (ฟรีน ำ้ด่ืม 1 ขวด)  

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- พเิศษ เมนบุูฟเฟ่ต์นานาชาติ  

น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ถนนปักกิ่ง ถนนโบราณท่ีมีช่ือเสียง ท่านสามารถส่องพ้ืนกระจกใสดูร่องรอยถนนเก่าแก่ได้
จากการขุดเจาะของรัฐบาล สองขา้งทางมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า และของท่ีระลึก
มากมาย ใหท่้านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั เพ่ือเป็นของท่ีระลึกแด่ญาติมิตรของท่าน  

ที่พกั  HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่า 4* 
http://guangzhou-plaza.gloriahotels.com/  
 

วนัที่ส่ี                  ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 127th  *** (ต่อ) - ถนนซ่างเซ่ียจิว่ - กวางเจา - กรุงเทพฯ                     (B/L/-) 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 127th (ต่อ)  (ฟรีน ำ้ด่ืม 1 ขวด) 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนัณ ภัตตาคาร --- พเิศษ เมนตูิ่มซ า 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซ่ียจิว่ ซ่ึงเป็นถนนโบราณท่ีเช่ือมไปท่าเรือ พระราชส านกัราชวงศชิ์งอนุมติัใหเ้ป็น
ศูนยก์ารคา้ระหว่างประเทศในสมยันั้น จดัเป็นย่านการคา้ท่ีติดต่อกบัยโุรปโดยเฉพาะ ปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็น
ถนนคนเดินท่ีมีของขายมากมายและสองข้างทางยงัมีกิจกรรมทางวฒันธรรมของชาวท้องถ่ินให้เห็น ชม

http://guangzhou-plaza.gloriahotels.com/
http://guangzhou-plaza.gloriahotels.com/
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ตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยงัคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอย่างสวยงามซ่ึงตอนหลงัคนจีนน ามาสร้างแถว
เยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบนัก็ยงัเป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีความนิยมอยู่ซ่ึงมีสินคา้อนัทนัสมยัต่างๆใหท่้าน
ไดเ้ลือกซ้ือมากมายอาทิเส้ือผา้,กระเป๋า,สินคา้แบรนดเ์นมจีน ฯลฯ 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 

                             ได้เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบิน 

22.10 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร  โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ KQ 887 

00.05 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ****************** 

http://www.wonderfulpackage.com/ 
 

 
ข้อควรควรทราบ :  
 มกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมอืงให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ  ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพือ่เป็น

การส่งเสริมการท่องเที่ยวจีน จึงขอเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทราบว่า จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่
กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน บริษทัไม่มส่ีวนได้เสียในการขายสินค้าจากร้าน   ช้อปป้ิงขึน้อยู่
กบัความพงึพอใจของลูกค้าเป็นหลกัสินค้าทุกช้ินไม่สามารถแลกเปลีย่นหรือคืนได้ 

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wonderfulpackage.com/
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อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการดินทาง PHASE 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มเีตยีง 

14-17 เมษายน 2563 1 22,900 22,900 22,900 4,000 

15-18 เมษายน  2563 1 21,900 21,900 21,900 4,000 

23-26 เมษายน  2563 2 21,900 21,900 21,900 4,000 

24-27 เมษายน  2563 2 21,900 21,900 21,900 4,000 

 

*** ราคาทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน *** 
ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น 

ท่านละ 200 หยวน/ลูกค้า 1 ท่าน/ทริป 
**รวมค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีน(แบบเดี่ยว) ท่านละ 1,650 บาท** 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง  (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเข้าประเทศจนี แบบปกต ิ1,650 บาท (ใช้เวลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละไม่เกิน 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกินใบละ 23 กก. 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 
อตัรานีไ้ม่รวม  
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน, หวัหนา้ทวัร์ มาตรฐานวันละ 50 หยวน x 4 วนั = 200 หยวน ตลอดการเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 300 หยวน / ท่าน 

 หากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการ
คืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ือง
ขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 
 ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
 ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
 จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
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 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
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กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกินใบละ 23 กิโลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง
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เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าท่องเทีย่วประเทศจีน 
วซ่ีาประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

 

 ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 

 หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่ง
ส าหรับติดหนา้วซ่ีาและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าท่ีมีวซ่ีาจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2น้ิว  48x33 มม. จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาวหา้มใชรู้ปถ่ายทาง
ราชการ (กรุณาอ่านกฎการใช้รูปส าหรับยืน่วซ่ีา หน้าทีส่อง ส าคญัมาก)      

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียน
สมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ 
(ถา้มี) 

 กรณีเป็นเด็ก อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 
อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส าเนา) และแปลเป็นภาษาองักฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 
http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 

 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอ
หรือเขตท่ีท่านอยู ่

 กรณีท างานเก่ียวกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวทิย ุสถานีโทรทศัน์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดยระบุ ช่ือ 
ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือโฆษณาต่างๆ โดย
ท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง เท่านั้น 
และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ืน่วซ่ีาดว้ยตนเอง 

 กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีา 

 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดนิทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวซ่ีาจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 บริษทัฯ รับยืน่วซ่ีาใหช้าวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตวัทีส่ถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-800 บาท 
เอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 

 บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีาให้หนงัสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถาน
ฑูต 

 กรณียืน่วซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,400 บาท 
 

 
 
 

http://www.consular.go.th/
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กฎการใช้รูปถ่ายส าหรับยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 
ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค  า
ร้อง  2 ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี  
  
1.  รูปสี พ้ืนหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2.  ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดงัรูปตวัอยา่ง 
3.  รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก 

หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงน
หนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา                                                             

4.  รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ แวน่ตาท่ีมีกรอบ
หนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น 

 หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบั บริเวณ คอ และ หู 
5.  รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง หรือมืดจนเกินไป 

ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 
6.  พ้ืนหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 
7.  รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 
8.  หา้มใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป  หรือเส้ือสีท่ีกลืนกบัฉากพ้ืนหลงั หา้มใส่ชุดขา้ราชการ ชุดนกัเรียน  
  

ส าหรับกฎของรูปถ่ายท่ีใชใ้นการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนน้ี จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ตวัอยา่งรูปถ่ายท่ีถูกตอ้งกรุณากด
ท่ีน่ี  ทางศูนยว์ซ่ีาจีนประจ ากรุงเทพฯ จะตอ้งเรียนผูย้ืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนใหท้ราบวา่ หากถูกปฏิเสธในการอนุมติัวซ่ีา เน่ืองจากสาเหตรูุป
ถ่ายไม่สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูย้ืน่ค  าร้องจะเป็นฝ่ายรับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแตเ่พียงผูเ้ดียว 
 

หมายเหตุ 
 ผูย้ืน่ขอวซ่ีาตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็ตาม อาจ

ถูกระงบัการออกวซ่ีา และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  า
ร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 แผนกวซ่ีาไม่รับยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามทีริปเดนิทางต่อกบัทาง
บริษทัฯจงึจะท าการยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ให้ 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ
เปลีย่นระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
 

สถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่ำน้ัน 
กำรปฏิเสธวีซ่ำ อันเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอย่ืนวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในกำรย่ืนขอวีซ่ำท่องเท่ียว 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 

http://www.visaforchina.org/BKK_TH/upload/Image/mrtp/283233.jpg
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หนังสือเดินทางต่างชาติ 

 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียดท่ี
อยู ่+ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

 ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 
สถานทูตจนีไม่รับยื่นวซ่ีา ในกรณี ดงันี ้

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

 

หมายเหตุ ต้ังแต่ วนัที่ 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลีย่นระบบการ
ยืน่วซ่ีาโดยสามารถยืน่เอกสารขอวซ่ีาผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และ
ได้มีการปรับเปลีย่น ค่าวีซ่าและค่าบริการ ทั้งนี ้สามารถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 
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รายละเอยีดสินค้าทีจั่ดแสดงในงานกวางเจาเทรดแฟร์(Canton Fair) คร้ังที ่127th 

งานจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 เมษายน - 04 พฤษภาคม  2563 กรุณาเลอืกช่วงเวลาทีเ่หมาะสมกบัประเภทธุรกจิของท่าน  

สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลการจัดงานเพิม่เติมได้ที ่ WWW.CANTONFAIR.ORG.CN  หรือสอบถามได้จากพนักงาน 

PHASE 1 

วนัที ่15 -19 เมษายน 2563 

เวลา 9.30 - 18.00 น. 

PHASE 2 

วนัที ่23-27 เมษายน 2563 

เวลา 9.30 - 18.00 น. 

PHASE 3 

วนัที ่30 เมษายน  - 04 พฤษภาคม 2563 

เวลา 9.30 - 18.00 น. 

1. อุปกรณ์ส่ือสารและคอมพวิเตอร์                    

2. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน                        

3.  สินค้าอเิลก็ทรอนิกส์เพือ่อุปโภค

บริโภค                                                     

4. อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า                                                                        

5. ยานพาหนะและ ช้ินส่วนอะไหล่ยนต์         

6. เคร่ืองจกัรกลขนาดเลก็ และขนาดใหญ่      

7. วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และ การเกษตร        

8. ผลติภัณฑ์เคม ี                                              

9 .อุปกรณ์ให้แสงสว่างอเิลก็ทรอนิกส์         

10.ทรัพยากรพลงังาน โซล่าเซลล์               

11.สุขภัณฑ์ห้องน า้                                        

12.อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 

 

1.เคร่ืองอุปโภคบริโภคและภาชนะใส่

อาหาร2. ผลติภณัฑ์เซรามคิ กระจก                        

3.ผลติภณัฑ์เกีย่วกบัสุขอนามยั                           

4. ผลติภัณฑ์ภายในห้องน า้                              

5. ผลติภัณฑ์สัตว์เลีย้งและอาหารสัตว์                

6. นาฬิกา  แว่นตา                                         

7. ของเดก็เล่น  ของขวญั  ของพรีเมีย่ม       

8. เคร่ืองส าอาง                                                

9.เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ตกแต่ง

สวน10. ผลติภัณฑ์จากหวาย และเหลก็              

11.อุปกรณ์สปากลางแจ้งและสระว่ายน า้     

12.อุปกรณ์จดังานเทศกาลต่าง                      

13. เคร่ืองดนตรี 

1. เส้ือผ้าบุรุษและสตรี เส้ือผ้าเดก็                 

2.ชุดกฬีา ชุดล าลอง ชุดช้ันใน                           

3. เส้ือผ้าจากขนสัตว์และหนังสัตว์                

4.สินค้าแฟช่ันและอุปกรณ์ตกแต่ง                

5. สินค้าส่ิงทอภายในบ้าน  พรม ผ้าม่าน    

     ผ้าห่ม ผ้าปูเตยีง                                                 

6. เคร่ืองประดบั หมวก ถุงมอื ผ้าพนัคอ           

7. รองเท้า  กระเป๋า                                        

8. เคร่ืองใช้ส านักงาน ผลติภัณฑ์สันทนาการ                                                              

9. ยารักษาโรค อุปกรณ์การแพทย์                          

10 .ผลติภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดืม่                      

11. ผลติภณัฑ์เกีย่วกบัการท่องเทีย่วและกฬีา 

***รายการจดัแสดงสินค้าข้างต้นอาจมกีารเปลีย่แปลงได้โดยผู้จดังาน *** 

*** ส าหรับท่านทีเ่คยเดินทางไปงานกวางเจาแฟร์แล้ว*** 

ท่านทีเ่คยเดนิทางไปงานกวางเจาแฟร์ คร้ังที ่104  ( ตุลาคม 2552 )  ถึงคร้ังล่าสุด และได้ลงทะเบียนท าบัตรเข้างานไว้แล้ว  กรุณา
เตรียมบัตรเข้างานทีท่่านได้ท าไว้แล้วดงักล่าวไปด้วย  เพือ่ใช้เข้างานคร้ังนีด้้วย เนื่องจากผู้จดังานจะไม่ท าบัตรเข้างานให้ใหม่  ในกรณี
ท่านเคยมบีัตรเข้างานแล้วไม่ได้น าไปด้วย หรือ ท าบัตรหายจะต้องลงทะเบียนท าบัตรเข้างานใหม่   โดยผู้จดังานมกีารเกบ็ค่าธรรมเนียม
ในการท าบัตรเข้างานใหม่  ท่านละ 200-300 หยวน (ช าระโดยตรงกบัผู้จดังานตอนทีท่ าบัตร) 

*** ส าหรับท่านทีไ่ม่เคยเดินทางไปงานกวางเจาแฟร์ เอกสารทีใ่ช้ส าหรับท าบัตรเข้าชมงาน *** 

1. นามบัตรภาษาอังกฤษ ท่านละ 2 ใบ                 2. รูปถ่ายสี 2นิว้ ท่านละ 2 รูป พร้อมหนังสือเดนิทางเล่มจริง 

http://www.cantonfair.org.cn/
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ข้อมูลและรายละเอยีดส าหรับการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี                                                                    

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด   □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้าย □ หย่า   

ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา............................................................................... 

   ระบุช่ือคู่สมรส  .......................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มอืถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มอืถือ..................................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ต าแหน่งงาน............................................. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG...................................................................................................................................... 

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

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่านมปีระกนัสุขภาพครอบคลมุในการไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพนัธ์: 

 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ............................... 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพนัธ์ ................................              

ช่ือผู้ตดิต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์................................................... 
 


