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เดนิทางเดอืน : เมษายน –พฤษภาคม 2562 

WONDERFUL CANTON  
กวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 125th   

4 วนั  3  คนื 

  ไฮไลท์ 
 เข้าชมงานแสดงสินค้าที่ถูกจบัตามองจากนักธุรกจิทั่วโลก (CANTON  FAIR)  คร้ังที่  125 th อย่างเตม็ที่  3 วนั   
 มองหาแนวธุรกจิทีใ่หม่ ณ เมอืงกวางโจว  ที่ท่านจะได้เพิม่โอกาสทางธุรกจิที่มากกว่าค าว่าคุ้ม  
 เจาะลกึถนนอีเ้ต๋อลู่  ถนนซ่ึงเป็นย่านการค้าที่มปีระวตัอินัยาวนาน และเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าหลากหลายประเภท  
 ล่องเรือเพือ่ชมสีสันของเมอืงกวางเจาในยามค า่คนื   ณ  แม่น า้จูเจยีง หรือแม่น า้ไข่มุก เป็นแม่น า้สายส าคญัของกวางเจา  
 ถนนซ่างเซ่ียจิว่ ถนนคนเดินทีท่ าให้ได้เรียนรู้วถิีชีวติของคนกวางโจว ตามตรอกซอกซอยต่างๆจะเตม็ไปด้วยร้านค้าเกอืบทุกประเภท 
 เตม็อิม่กบัหลากหลายเมนุสุดพเิศษ  ห่านย่าง + หมูแดง  อาหารจนีแต้จิว๋   อาหารกวางตุ้ง    
 เดินทางโดยสายการบนิไทย   ฟรีบัตรเข้าชมงานส าหรับผู้เดินทางเข้างานแฟร์ป็นคร้ังแรก  

ราคาพิเศษ 

บาท/ท่าน 

25,900 
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วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ – กวางเจา            (D)  

07.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมเีจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร 

10.40 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกวางเจาประเทศจนี โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668 
14.30 น.  เดินทางถึง สนามบินไป๋หยุน เมอืงกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) น าท่านผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้มีประชากรประมาณ 2 
ลา้นคนและมีประวติัศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศฉิ์น มีแม่น ้ าจูเจียงไหลผา่นกลางเมืองจึงท าให้มี
การจราจรทางน ้ าท่ีสะดวกยิง่และไดก้ลายเป็นเมืองท่าท่ีมีช่ือเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนไดรั้บขนาน
นามว่าเป็นประตูดา้นใตข้องประเทศจีน  

 ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  *** พเิศษห่านย่าง *** 
ที่พัก  HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่า 4* 
http://guangzhou-plaza.gloriahotels.com/  
 
 
 
 
 
 

เพือ่ความสะดวกในการท าบัตรเข้าชมงานในวนัรุ่งขึน้ รบกวนท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี ้ 
1.หนังสือเดินทาง   2.รูปถ่าย 2 นิว้ 2 รูป    3.นามบัตร 

วนัที่สอง ร้านบัวหิมะ ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 125th ***  ล่องเรือแม่น า้จูเจยีง                  (B/D)      

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเลือกื้ือสินค้าประเททยาแกน้ ้ าร้อนลวกเป่าูู่ หลิงหรือ บัวหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง มี
สรรพคุณรักษาผวิท่ีถกูไูไหม,้ น ้าร้อนลวก, แมลงสตัวก์ดัต่อย, แพ,้ คนั, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิว
อกัเสบ, บวมแดง, การอกัเสบของผิว, กลากเกล้ือน, โรคผิวหนังต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ งาน
กวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 125th  เพื่อเขา้ชมศนูยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวมสินคา้ทุกประเทท อาทิ 
สินคา้ทางดา้นเทคโนโลย,ี การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานท่ี
ผูผ้ลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกบัผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทัว่โลกให้
ความสนใจ ใหท่้านอิสระกบัการดูงานตามอธัยาศยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย 
ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 125th  เพื่อเขา้ชมศนูยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวมสินคา้ทุกประเทท  
ใหท่้านอิสระกบัการดูงานตามอธัยาศยั 

http://guangzhou-plaza.gloriahotels.com/
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  *** พเิศษอาหารจนีแคระ+หมูหัน *** 
 พเิศษ Night Life!!!!!  น าท่าน ล่องเรือแม่น า้จูเจยีงหรือแม่น า้ไข่มุก ื่ึงเป็นแม่น ้ าสายหลกัของมณฑล

กวางตุง้ ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศแสง สี เสียง 2 ูากฝ่ัง ยามค ่าคืนอนัตระการตาริมฝ่ังจูเจียงท่ีทาง
รัฐบาลกวางเจาไดต้ั้งขอ้ก  าหนดใหพ้ฒันาทิวทศัน์ใหท้นัสมยัและสวยงาม ปัจจุบนัสองฝากฝ่ังแม่น ้ าเต็ม
ไปดว้ยอาคารสูง โรงแรมระดบั 5 ดาวและแหล่งชอ้ปป้ิงมากมาย ตอนล่องเรือจะมีการยงิเลเือร์ล  าแสง
ยาวๆ จากตึกสูงๆยงิไปรอบๆ เมืองดว้ย ถือเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีท าให้รู้จกัเมืองกวางเจายุคใหม่
ไดดี้ข้ึน  
ที่พัก  HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่า 4* 
http://guangzhou-plaza.gloriahotels.com/ 
 
 
 
 
 
 

      

วนัที่สาม  ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 125th *** (ต่อ)  -ถนนคนเดินซ่างเซ่ียจิว่                               (B/D)  
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 125th  เพื่อเขา้ชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวม
สินคา้ทุกประเทท  ใหท่้านอิสระกบัการดูงานตามอธัยาศยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 
ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 125th  เพื่อเขา้ชมศนูยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวมสินคา้ทุกประเทท  
ใหท่้านอิสระกบัการดูงานตามอธัยาศยั 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร ***พเิศษ เมนูอาหารแต้จิว๋                 
ที่พัก  HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่า 4* 
http://guangzhou-plaza.gloriahotels.com/ 
 
 
 
 
 

       

http://guangzhou-plaza.gloriahotels.com/
http://guangzhou-plaza.gloriahotels.com/
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วนัที่ส่ี  ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 125th*** (ต่อ) - ถนนอเิต๋อลู่ - กรุงเทพฯ                            (B/D)      

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 125th เพื่อเขา้ชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติ
แหล่งรวมสินคา้ทุกประเทท  ใหท่้านอิสระกบัการดูงานตามอธัยาศยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 
ให้ท่านสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนยค์า้ส่งสินคา้แหล่งท่ีใหญ่ท่ีสุดของมณฑล
กวางตุง้ ื่ึงบางอย่างหาไม่ไดท่ี้เมืองไทย อาทิเช่น ของเล่น , ก๊ิูชอ้ป, รองเทา้, กระเป๋า และสินคา้ท่ี
ระลึกมากมายนบัพนัรายการ ใหท่้านเลือกชมเลือกื้ือสินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายชนิดท่ีจ  าหน่ายในราคา
ท่ีถกูกว่าทอ้งตลาดทัว่ไป 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร ***พเิศษ เมนูอาหารจนีกวางตุ้ง+เป็ดย่าง               
    ได้เวลาอนัสมควรเดินทางสู่สนามบิน  

21.05 น.  น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 679 

23.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

****************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ****************** 

 

ข้อควรควรทราบ :  

 ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเท่ียวเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ  ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงขอเรียนให้กบั
นักท่องเท่ียวทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านทีใ่ส่ในรายการทวัร์ จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  

 ส าหรับท่านที่ต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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อัตราค่าบริการ     

ก าหนดการดินทาง 
PHASE ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก อายุ 2-18 ปี 

มเีตยีงและไม่มเีตยีง 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

       15-18 เมษายน  2562 1 29,900 29,900 5,000 

 16-19 เมษายน  2562 1 29,900 29,900 5,000 

23-26 เมษายน  2562 2 25,900 25,900 5,000 

24-27 เมษายน  2562 2 25,900 25,900 5,000 

01-04 พฤษภาคม 2562 3 25,900 25,900 5,000 

 

*** ราคาทัวร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน *** 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตรานี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าทาษสีนามบิน และค่าทาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและื้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีื ่าเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 10-15 วนัท าการ) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมทาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัทยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อัตรานี้ไม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าืกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมทาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
 ค่าทาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าทาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



  

 6   

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน่, หวัหนา้ทวัร์   ท่านละ  200 หยวน /ลูกค้า  ตลอดการเดนิทาง  
 

เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ทยัธรรมชาติ, การก่อวนิาศทยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดทยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดนิไหว ทูเขาไูระเบิด 
อุทกทยั วาตทยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีื ่าในกรณีท่ียืน่วีื ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเก็บเงินเพ่ิมร้านละ 300 หยวน / ท่าน 

 หากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100% ื่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการ
คืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ือง
ขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้

 

การส ารองที่น่ังและช าระเงิน 
 ยืนยันการส ารองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

 ช าระเงินมดัจ าทายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลยี นิวืีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 

o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อนิเดีย อินโดนีเืีย ท่านละ 10,000 บาท 

o จีน ไตห้วนั เวยีดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอื่นท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีื ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีื ่า) 
การยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
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 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 ้โดยสามารถยื่นขอวีื ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีื ่า และค่าเปลีย่นช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปลี่ยนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีื ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ื่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแืงได ้
 ค่าทาษสีนามบิน, ค่าทาษนี ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าประกนัวนิาศทยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในทายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพัก 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญเ่ป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเททหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

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

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

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอณุหทูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

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

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
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 น ้าหนกักระเป๋าสัมทาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมทาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้

 กระเป๋าสมัทาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 
ไม่เกิน ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินทายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ื่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง
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เอกสารประกอบการยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนี 
วีื่าประเททปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

 

 ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 

 หนงัสือเดินทาง ที่มีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน มีสทาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้ว่าง
ส าหรับติดหนา้วีื่าและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าที่มีวีื่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2น้ิว  48x33 มม. จ านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาวหา้มใชรู้ปถ่ายทาง
ราชการ (กรุณาอ่านกฎการใช้รูปส าหรับยืน่วีซ่า หน้าที่สอง ส าคญัมาก)      

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียน
สมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 
(ถา้มี) 

 กรณีเป็นเดก็ อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูติบัตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 
อายตุ  ่ากว่า 6 ปี ใช ้สูติบัตร (ส าเนา) และแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบูอร์มไดท้ี่ 
http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 

 เดก็อายตุ  ่ากว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเทอ
หรือเขตที่ท่านอยู ่

 กรณีท างานเกี่ยวกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดยระบุ ช่ือ 
ต  าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือโฆษณาต่างๆ โดย
ท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นทาษาองักฤษ 

 กรณีเป็นสาวประเททสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง เท่านั้น 
และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ืน่วีื่าดว้ยตนเอง 

 กรณีเป็น พระทิกษุ ไม่รับยืน่วีื่า 

 ผูท้ี่ประสงคใ์ช ้หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวีื่าจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 บริษทัฯ รับยืน่วีื่าใหช้าวต่างชาติที่ท  างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตัวที่สถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพิ่ม 500-800 บาท 
เอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเททออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 

 บริษทัฯ ไม่รับยืน่วีซ่าให้หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีื่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถาน
ฑูต 

 กรณียืน่วีซ่าด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 1,400 บาท 
 

 
 
 
 

http://www.consular.go.th/
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กฎการใช้รูปถ่ายส าหรับยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 
ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ผูท้ี่ยื่นค  าร้องขอวีื ่าจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค  า
ร้อง  2 ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี  
  
1.  รูปสี พื้นหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2.  ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดงัรูปตวัอยา่ง 
3.  รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะถ่ายทาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก 

หรือยิม้เห็นูัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงื้ายหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงน
หนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 25 องศา                                                             

4.  รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยที่ศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางทาพ สามารถสวมแว่นตาได ้ยกเวน้ แว่นตาที่มีกรอบ
หนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น 

 หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบั บริเวณ คอ และ หู 
5.  รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของทาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป 

ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 
6.  พื้นหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 
7.  รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 
8.  หา้มใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป  หรือเส้ือสีท่ีกลืนกบัฉากพื้นหลงั หา้มใส่ชุดขา้ราชการ ชุดนกัเรียน  
  

ส าหรับกฎของรูปถ่ายท่ีใชใ้นการยืน่ค  าร้องขอวีื่าจีนน้ี จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ตวัอยา่งรูปถ่ายที่ถูกตอ้งกรุณากด
ที่น่ี  ทางศูนยว์ีื่าจีนประจ ากรุงเทพฯ จะตอ้งเรียนผูย้ืน่ค  าร้องขอวีื่าจีนใหท้ราบว่า หากถูกปฏิเสธในการอนุมติัวีื่า เน่ืองจากสาเหตุรูป
ถ่ายไม่สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูย้ืน่ค  าร้องจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแต่เพียงผูเ้ดียว 
 

หมายเหตุ 
 ผูย้ืน่ขอวีื่าตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดกต็าม อาจ

ถูกระงบัการออกวีื่า และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีื ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  า
ร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวีื่าจากสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็ามื่ึงสถานฑูตไดพ้ิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 แผนกวีซ่าไม่รับยื่นวซ่ีาประเภทอ่ืน นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณีท่ีลูกค้ามีทริปเดินทางต่อกับทาง
บริษัทฯจึงจะท าการย่ืนวซ่ีาประเภทอ่ืนให้ 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่านั้น 
การปฏิเสธวีซ่า อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

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+รายละเอยีดท่ี
อยู่ +ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

 ผูถ้ือหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีื ่า 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นทาษาจีน) รายละเอยีดท่ีอยู่+ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 
สถานทูตจีนไม่รับย่ืนวีซ่า ในกรณี ดังนี ้

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญงิ ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ้่ายจากร้าน ยืนเอยีง 

 

หมายเหตุ ต้ังแต่ วนัท่ี 25 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลีย่นระบบการ
ยืน่วซ่ีาโดยสามารถยืน่เอกสารขอวีซ่าผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และ
ได้มีการปรับเปลีย่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ ท้ังนี ้สามารถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ท่ี 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 
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รายละเอยีดสินค้าที่จดัแสดงในงานกวางเจาเทรดแฟร์(Canton Fair) คร้ังที่ 125th 

งานจดัแสดงระหว่างวนัที่  15 เมษายน - 04 พฤษภาคม  2562 กรุณาเลอืกช่วงเวลาที่เหมาะสมกบัประเภทธุรกจิของท่าน  

สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลการจดังานเพิม่เตมิได้ที่  WWW.CANTONFAIR.ORG.CN  หรือสอบถามได้จากพนักงาน 

PHASE 1 

วนัที่ 15 -19 เมษายน 2562 

เวลา 9.30 - 18.00 น. 

PHASE 2 

วนัที่ 23-27 เมษายน 2562 

เวลา 9.30 - 18.00 น. 
 

PHASE 3 

วนัที่ 30 เมษายน  - 04 พฤษภาคม 2562 

เวลา 9.30 - 18.00 น. 
 

1. อุปกรณ์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์                    

2. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน                        

3.  สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุปโภค

บริโภค    4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า                                                                        

5. ยานพาหนะและ ช้ินส่วนอะไหล่ยนต์         

6. เคร่ืองจักรกลขนาดเล็ก และขนาดใหญ่      

7. วัสดอุุปกรณ์ก่อสร้าง และ การเกษตร        

8. ผลิตภัณฑ์เคมี                                               

9 .อุปกรณ์ให้แสงสว่างอิเล็กทรอนิกส์         

10.ทรัพยากรพลังงาน โซล่าเซลล์               

11.สุขภัณฑ์ห้องน ้า                                        

12.อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 

 

1.เคร่ืองอุปโภคบริโภคและภาชนะใส่

อาหาร2. ผลิตภัณฑ์เซรามิค กระจก                        

3.ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสุขอนามัย                           

4. ผลิตภัณฑ์ภายในห้องน ้า                              

5. ผลิตภัณฑ์สัตว์เล้ียงและอาหารสัตว์                

6. นาฬิกา  แว่นตา                                         

7. ของเด็กเล่น  ของขวัญ  ของพรีเม่ียม       

8. เคร่ืองส าอาง                                                

9.เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ตกแต่ง

สวน10. ผลิตภัณฑ์จากหวาย และเหล็ก              

11.อุปกรณ์สปากลางแจ้งและสระว่ายน ้า     

12.อุปกรณ์จัดงานเทศกาลต่าง                      

13. เคร่ืองดนตรี 

1. เส้ือผ้าบุรุษและสตรี เส้ือผ้าเด็ก                 

2.ชุดกีฬา ชุดล าลอง  ชุดช้ันใน                           

3. เส้ือผ้าจากขนสัตว์และหนังสัตว์                

4.สินค้าแฟช่ันและอุปกรณ์ตกแต่ง                

5. สินค้าส่ิงทอภายในบ้าน  พรม ผ้าม่าน    

     ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง                                                 

6. เคร่ืองประดับ หมวก ถุงมือ ผ้าพันคอ           

7. รองเท้า  กระเป๋า                                        

8. เคร่ืองใช้ส านักงาน ผลิตภัณฑ์สันทนาการ                                                              

9. ยารักษาโรค อุปกรณ์การแพทย์                          

10 .ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม                      

11. ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับการท่องเที่ยวและกีฬา 

***รายการจัดแสดงสินค้าข้างต้นอาจมีการเปล่ียแปลงได้โดยผู้จัดงาน *** 

*** ส าหรับท่านที่เคยเดินทางไปงานกวางเจาแฟร์แล้ว*** 

ท่านที่เคยเดินทางไปงานกวางเจาแฟร์ คร้ังที่ 104 (ตุลาคม 2551)  ถึงคร้ังล่าสุด และได้ลงทะเบียนท าบัตรเข้างานไว้แล้ว  กรุณา

เตรียมบัตรเข้างานที่ท่านได้ท าไว้แล้วดังกล่าวไปด้วย  เพื่อใช้เข้างานคร้ังน้ีด้วย เน่ืองจากผู้จัดงานจะไม่ท าบัตรเข้างานให้ใหม่  ในกรณี

ท่านเคยมีบัตรเข้างานแล้วไม่ได้น าไปด้วย หรือ ท าบัตรหายจะต้องลงทะเบียนท าบัตรเข้างานใหม่   โดยผู้จัดงานมีการเก็บค่าธรรมเนียม

ในการท าบัตรเข้างานใหม่  ท่านละ 200-300 หยวน (ช าระโดยตรงกับผู้จัดงานตอนที่ท าบัตร) 

*** ส าหรับท่านที่ไม่เคยเดนิทางไปงานกวางเจาแฟร์ เอกสารที่ใช้ส าหรับท าบัตรเข้าชมงาน *** 

1. นามบัตรภาษาอังกฤษ ท่านละ 2 ใบ                 2. รูปถ่ายสี 2น้ิว ท่านละ 2 รูป พร้อมหนังสือเดินทางเล่มจริง 
 

http://www.cantonfair.org.cn/
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ข้อมูลและรายละเอียดส าหรับการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน                                                                    

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตวัพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

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

สถานะภาพ  □ โสด   □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้าย □ หย่า   

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

   ระบุช่ือคูส่มรส  .......................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านENG........................................................................................................................................................ 

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

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มือถือ..................................................... 

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

ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน / สถานศึกษา ENG...................................................................................................................................... 

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

(กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

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

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานที.่..........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

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

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพันธ์: 

 ช่ือ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพนัธ์ ................................ 
 ช่ือ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพนัธ์ ............................... 
 ช่ือ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................              

ช่ือผู้ติดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์................................................... 


