WONDERFUL CANTON

มองหาแนวธุรกิจที่ใหม่ ได้ ที่
th
กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่ มต้น

21,900.-

กาหนดเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2563

บาท/ท่าน
ไฮไลท์
•
•
•
•
•

เข้าชมงานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก (CANTON FAIR) ครั้งที่ 127th อย่างเต็มที่ 3 วัน
มองหาแนวธุรกิจที่ใหม่ ณ เมืองกวางโจว ที่ท่านจะได้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าคาว่าคุ้ม
ล่องเรื อสัมผัสบรรยากาศ แสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่าคืนอันตระการตาริมฝั่งแม่น้าจูเจียง
ถนนซ่ างเซี่ยจิ่ว ถนนคนเดินที่ทาให้ ได้เรียนรู้วิถชี ีวิตของคนกวางโจว ตามตรอกซอกซอยต่างๆจะเต็มไปด้วยร้ านค้า
ถนนปักกิ่ง แหล่งช้ อปปิ้ งแบบถนนคนเดินเป็ นย่านการค้าที่รุ่งเรือง และมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ ซ่ง มีสินค้าแบรนด์เนมทั้ง
ของจีนและต่างชาติหลากหลายมากมาย
• อิ่มอร่ อยกับเมนู เมนูบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ เมนูติ่มซา และอาหารกวางตุ้งเป็ ดย่าง
• เดินทางโดยสายการบิน เคนย่า แอร์ เวย์ พร้ อมนา้ หนักกระเป๋า 2 ใบ 46 กิโลกรัม
• ฟรี!! บัตรเข้าชมงานสาหรับผู้เดินทางเข้างานแฟร์ ป็นครั้งแรก

วันแรก

กรุงเทพฯ - กวางเจา - โรงแรมที่พัก

12.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ M สายการบินเคนย่ า แอร์ เวย์
โดยมีเจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสาร
เหินฟ้าสู่ เมืองกวางเจา ประเทศจีน โดยสายการบินเคนย่า แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 886
เดินทางถึง สนามบินไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) นาท่ านผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า
เมืองและศุลกากรเรียบร้ อย กวางเจาเป็ นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ าจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทาให้มีการจราจรทางน้ าที่
สะดวกยิ่งและได้กลายเป็ นเมืองท่าที่มีชื่อเสี ยงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็ นประตูดา้ นใต้
ของประเทศจีน (ฟรี นำ้ ดื่ม 1 ขวด)
HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL GUANGZHOU หรื อเทียบเท่า 4*
http://guangzhou-plaza.gloriahotels.com/
เพื่อความสะดวกในการทาบัตรเข้าชมงานในวันรุ่งขึ้น รบกวนท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1.หนังสื อเดินทาง 2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป 3.นามบัตร

15.05 น.
19.00 น.

ที่พัก

วันที่สอง

ร้ านบัวหิมะ - ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127th *** - ล่องเรื อแม่น้าจูเจียง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

(-)

(B/-/D)

นาท่านเลือกซื้ อสิ นค้าประเภทยาแก้น้ าร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิงหรื อ บัวหิมะ ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยง มีสรรพคุณ
รักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ าร้อนลวก, แมลงสัตว์กดั ต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น, เป็ นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง,
การอักเสบของผิว , กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่
127th เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสิ นค้านานาชาติแหล่งรวมสิ นค้าทุกประเภท อาทิเช่น สิ นค้าทางด้านเทคโนโลยี ,
การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็ นงานที่ผูผ้ ลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับ
ผูป้ ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทัว่ โลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตาม
อัธยาศัย (ฟรี นำ้ ดื่ม 1 ขวด)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร --- พิเศษ เมนูอาหารกวางตุ้ง
พิเศษ Night Life!!!!! นาท่าน ล่องเรื อแม่ น้าจูเจียงหรื อแม่น้าไข่มุก ซึ่ งเป็ นแม่น้ าสายหลักของมณฑลกวางตุง้
ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแสง สี เสี ยง 2 ฟากฝั่ง ยามค่าคืนอันตระการตาริ มฝั่งจูเจียงที่ทางรัฐบาลกวางเจาได้
ตั้งข้อกาหนดให้พฒั นาทิวทัศน์ให้ทนั สมัยและสวยงาม ปัจจุบนั สองฝากฝั่งแม่น้ าเต็มไปด้วยอาคารสูง โรงแรม

ระดับ 5 ดาวและแหล่งช้อปปิ้ งมากมาย ตอนล่องเรื อจะมีการยิงเลเซอร์ ลาแสงยาวๆ จากตึกสู งๆยิงไปรอบๆ
เมืองด้วย ถือเป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทาให้รู้จกั เมืองกวางเจายุคใหม่ได้ดีข้ นึ
ที่พัก

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

วันที่สาม

***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127th *** (ต่ อ) - ถนนปักกิ่ง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127th(ต่อ) เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสิ นค้านานาชาติแหล่ง
รวมสิ นค้าทุกประเภท อาทิเช่น สิ นค้าทางด้านเทคโนโลยี , การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า
100 หมวดหมู่ เป็ นงานที่ผูผ้ ลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผูป้ ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนัก
ธุรกิจทัว่ โลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย (ฟรี นำ้ ดื่ม 1 ขวด)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร --- พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ

(B/-/D)

นาท่านช้อปปิ้ งที่ ถนนปักกิ่ง ถนนโบราณที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถส่ องพื้นกระจกใสดูร่องรอยถนนเก่าแก่ได้
จากการขุดเจาะของรัฐบาล สองข้างทางมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า และของที่ ระลึก
มากมาย ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย เพื่อเป็ นของที่ระลึกแด่ญาติมิตรของท่าน
ที่พัก

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

วันที่สี่

***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127th *** (ต่ อ) - ถนนซ่ างเซี่ยจิ่ว - กวางเจา - กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127th (ต่อ) (ฟรี นำ้ ดื่ม 1 ขวด)
รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร --- พิเศษ เมนูติ่มซา

กลางวัน

(B/L/-)

นาท่านเดินทางสู่ ถนนซ่ างเซี่ยจิ่ว ซึ่งเป็ นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรื อ พระราชสานักราชวงศ์ชิงอนุมตั ิให้เป็ น
ศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้น จัดเป็ นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะ ปั จจุบนั ได้กลายมาเป็ น
ถนนคนเดิ นที่มีของขายมากมายและสองข้างทางยังมีกิ จ กรรมทางวัฒ นธรรมของชาวท้อ งถิ่น ให้เห็ น ชม
ตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนามาสร้างแถว

เยาวราชในประเทศไทยและปั จจุบนั ก็ยงั เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่มีความนิยมอยูซ่ ่ึ งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่าน
ได้เลือกซื้อมากมายอาทิเสื้อผ้า,กระเป๋ า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ

ค่า

รับประทานอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย
ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน

22.10 น.

นาท่านเหินฟ้ าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเคนย่า แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 887

00.05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้ บริการ******************

ข้อควรควรทราบ :
❖ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้าพื้นเมืองให้ นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ ซึ่งจาเป็ นต้องใส่ ไว้ ในรายการทัวร์ เพื่อเป็ น
การส่ งเสริมการท่องเที่ยวจีน จึงขอเรียนให้ กับนักท่ องเที่ยวทราบว่า จาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรื อไม่ซื้อขึน้ อยู่
กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทไม่มีส่วนได้เสียในการขายสิ นค้าจากร้ าน ช้ อปปิ้ งขึน้ อยู่
กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นหลักสินค้าทุกชิ้นไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรื อคืนได้
❖ สาหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า

อัตราค่าบริการ
กาหนดการดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
PHASE
ห้ องละ 2-3 ท่าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี
พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

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

16-19 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

*** ราคาทัวร์ นี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น ***
ราคาทัวร์ ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
ท่านละ 200 หยวน/ลูกค้า 1 ท่าน/ทริป
**รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบเดี่ยว) ท่านละ 1,650 บาท**
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตรานี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใช้ เวลาดาเนินการ 5-7 วันทาการ)
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละไม่เกิน 2 ใบ น้ าหนักไม่เกินใบละ 23 กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น, หัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 50 หยวน x 4 วัน = 200 หยวน ตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการเดินทาง
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 15ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
➢ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
➢ กรณีผเู ้ ดินทางไม่เดินทางตามรายการทัวร์ทกี่ าหนด อาจมีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ตามความจริ ง และกรณีไม่ลงร้านสินค้า
พื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทัวร์ บริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 300 หยวน / ท่าน
➢ หากเป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการ
คืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่ อง
ขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ท้งั หมดหรื อบางส่วนได้

การสารองที่นั่งและชาระเงิน
➢ ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
➢ ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
• ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
• ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท
• จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
➢ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
➢ หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา

➢ หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอืน่ ที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
การยกเลิก
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
➢ คืนเงินมัดจาทั้งหมด
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน
➢ หักเงินค่าทัวร์ 50%
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
➢ หักเงินค่าทัวร์ 100%
➢ กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือ่ นไขใดเงือ่ นไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยู่
ในเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลีย่ นชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
ตั๋วเครื่ องบิน
➢ ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
➢ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
➢ ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
➢ โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
➢ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
➢ หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
➢ โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากเป็ นประเทศที่อยูใ่ นแถบอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
➢ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพือ่ ความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

➢ น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกินใบละ 23 กิโลกรัม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
➢ กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน
ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 นิ้ว
➢ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีน
วีซ่าประเภทปกติ ใช้เวลาดาเนินการ 5-7 วันทาการ
• ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว
• หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชารุ ด มีหน้าว่าง
สาหรับติดหน้าวีซ่าและประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสือ
เดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย
• รู ปถ่ายสี ขนาด 2นิ้ว 48x33 มม. จานวน 2 รู ป พื้นหลังสีขาวห้ามใช้รูปถ่ายทาง
ราชการ (กรุณาอ่านกฎการใช้ รูปสาหรับยื่นวีซ่า หน้ าที่สอง สาคัญมาก)
• หลักฐานส่วนตัว – สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียน
สมรส, ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
(ถ้ามี)
• กรณีเป็ นเด็ก อายุ 6-18 ปี ใช้ สู ติบัตร (สาเนา) และสาเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา
อายุต่ากว่า 6 ปี ใช้ สู ติบัตร (สาเนา) และแปลเป็ นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://www.consular.go.th/ และสาเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา

• เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง ต้องทาหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอาเภอหรือ
•

•
•
•
•
•
•

เขตที่ท่านอยู่
กรณีทางานเกี่ยวกับสื่อต่างๆเช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ สื่อโฆษณาต่างๆ ท่านต้องเตรี ยมหนังสือรับรองการทางานโดยระบุ ชื่อ
ตาแหน่ง เงินเดือน และระบุเนื้อหาว่าท่านจะไปท่องเที่ยวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ สื่อหรื อโฆษณาต่างๆ โดยท่านจะ
ทาตามกฎอย่างเคร่ งครัด เป็ นภาษาอังกฤษ
กรณีเป็ นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็ นสตรี ) ต้องใช้หนังสือรับรองการทางาน และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ ง เท่านั้น และอยู่
ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วัน ท่านต้องไปโชว์ตวั ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
กรณีเป็ น พระภิกษุ ไม่รับยื่นวีซ่า
ผูท้ ี่ประสงค์ใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรือใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้ งทาทาวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้องรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง
บริ ษทั ฯ รับยื่นวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตัวที่สถานทูต) โดยคิดค่าบริ การเพิ่ม 500-800 บาท
เอกสารที่ตอ้ งใช้ยื่น ดังนี้ สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน มีเงินขั้นต่า 50,000 บาท
บริ ษทั ฯ ไม่ รับยื่นวีซ่าให้ หนังสื อเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่สถานฑูต
กรณียื่นวีซ่าด่วน (ใช้เวลาดาเนินการ 2- 3 วันทาการ) มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,400 บาท

กฎการใช้ รูปถ่ายสาหรับยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย ผูท้ ี่ยื่นคาร้องขอวีซ่าจีนจะต้องใช้รูปทาการยื่นคาร้อง 2 ใบ
โดยรู ปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

รู ปสี พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนาดของรู ปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดังรู ปตัวอย่าง
รู ปถ่ายจะต้องบ่งบอกรู ปพรรณสันฐานของผูย้ ื่นคาร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิ ดหู ไม่หลับตา ไม่อา้ ปาก หรือยิ้ม
เห็นฟัน ห้ามทาท่าทาง หรื อมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา
รู ปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบหนา
เลนส์สะท้อนแสง หรื อแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
ห้ามสวมใส่เครื่ องประดับ บริ เวณ คอ และ หู
รู ปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชารุ ด ไม่มีเงาหรื อแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็ นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรื อมืดจนเกินไป ต้อง
ไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรู ปต้องไม่บิดเบี้ยว หรื อผิดปกติ
พื้นหลังต้องเป็ นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
รู ปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสาหรับรู ปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรื อรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น
ห้ามใส่เสื้อสีขาวถ่ายรู ป หรือเสื้อสีที่กลืนกับฉากพื้นหลัง ห้ามใส่ชุดข้าราชการ ชุดนักเรี ยน

สาหรับกฎของรู ปถ่ายที่ใช้ในการยื่นคาร้องขอวีซ่าจีนนี้ จะมีผลบังคับใช้ต้งั แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้องกรุ ณากดที่นี่ ทาง
ศูนย์วีซ่าจีนประจากรุ งเทพฯ จะต้องเรี ยนผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าจีนให้ทราบว่า หากถูกปฏิเสธในการอนุมตั ิวีซ่า เนื่องจากสาเหตุรูปถ่ายไม่
สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ผูย้ ื่นคาร้องจะเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผูเ้ ดียว
หมายเหตุ

➢

ผูย้ ื่นขอวีซ่าต้องให้ขอ้ มูลเท็จจริ งกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูก
ระงับการออกวีซ่า และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็
ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
➢
หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งสถานฑูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านต้องยกเลิก
การเดินทางโดยปริ ยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน

➢

แผนกวีซ่าไม่รับยื่นวีซ่าประเภทอื่น นอกจากเข้าออก 1 ครั้ง เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามีทริปเดินทางต่อกับทางบริษัทฯ
จึงจะทาการยื่นวีซ่าประเภทอื่นให้
➢
โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
สถำนทูตจะรั บพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มีเอกสำรพร้ อม และมีควำมประสงค์ ที่จะเดินทำงไปท่ องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่ ำนั้น
กำรปฏิเสธวีซ่ำ อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่ องเทีย่ ว
ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงิน

หนังสื อเดินทางต่ างชาติ
• หนังสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 800 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริ กนั ) พาสปอร์ต+รู ปถ่ายสี 1.5 x 2 นิ้ว 2 รู ป+รายละเอียดที่อยู่ +
ใบอนุญาตทางาน (ถ้ามี)
• ผูถ้ ือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
• หนังสือเดินทางไต้หวัน (กรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน) รายละเอียดทีอ่ ยู+่ ใบอนุญาตทางาน
• หนังสือเดินทางอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
สถานทูตจีนไม่รับยื่นวีซ่า ในกรณี ดังนี้
• ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
• รู ปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรื อเป็ นรู ปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ถ่ายจากร้าน ยืนเอียง

หมายเหตุ ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2558 เป็ นต้ นไป ทางสถานทุตจีน ได้ มีการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นวี
ซ่ าโดยสามารถยื่นเอกสารขอวีซ่าผ่ านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้ มีการ
ปรับเปลี่ยน ค่ าวีซ่าและค่ าบริ การ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมุลเพิ่มเติมได้ ที่
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/

รายละเอียดสินค้าที่จัดแสดงในงานกวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair) ครั้งที่ 127th
งานจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2563 กรุณาเลือกช่ วงเวลาที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของท่าน
สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ WWW.CANTONFAIR.ORG.CN หรื อสอบถามได้จากพนักงาน
PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

วันที่ 15 -19 เมษายน 2563

วันที่ 23-27 เมษายน 2563

วันที่ 30 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2563

เวลา 9.30 - 18.00 น.

เวลา 9.30 - 18.00 น.

เวลา 9.30 - 18.00 น.

1. อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
2. เครื่องใช้ ไฟฟ้าในครัวเรือน
3. สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออุปโภค
บริโภค
4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
เครื่องใช้ ไฟฟ้า
5. ยานพาหนะและ ชิ้นส่ วนอะไหล่ยนต์
6. เครื่องจักรกลขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
7. วัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้ าง และ การเกษตร
8. ผลิตภัณฑ์เคมี
9 .อุปกรณ์ให้ แสงสว่างอิเล็กทรอนิกส์
10.ทรัพยากรพลังงาน โซล่าเซลล์
11.สุขภัณฑ์ห้องน้า
12.อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

1.เครื่องอุปโภคบริโภคและภาชนะใส่
อาหาร2. ผลิตภัณฑ์เซรามิค กระจก
3.ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย
4. ผลิตภัณฑ์ภายในห้ องน้า
5. ผลิตภัณฑ์สัตว์เลีย้ งและอาหารสัตว์
6. นาฬิ กา แว่นตา
7. ของเด็กเล่น ของขวัญ ของพรีเมี่ยม
8. เครื่องสาอาง
9.เฟอร์ นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ตกแต่ง
สวน10. ผลิตภัณฑ์จากหวาย และเหล็ก
11.อุปกรณ์สปากลางแจ้งและสระว่ายน้า
12.อุปกรณ์จัดงานเทศกาลต่าง
13. เครื่องดนตรี

1. เสื้อผ้าบุรุษและสตรี เสื้อผ้าเด็ก
2.ชุดกีฬา ชุดลาลอง ชุดชั้นใน
3. เสื้อผ้าจากขนสัตว์และหนังสัตว์
4.สินค้าแฟชั่นและอุปกรณ์ตกแต่ง
5. สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน พรม ผ้าม่าน
ผ้าห่ ม ผ้าปูเตียง
6. เครื่องประดับ หมวก ถุงมือ ผ้าพันคอ
7. รองเท้า กระเป๋า
8. เครื่องใช้ สานักงาน ผลิตภัณฑ์สันทนาการ
9. ยารักษาโรค อุปกรณ์การแพทย์
10 .ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
11. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกีฬา

***รายการจัดแสดงสิ นค้ าข้ างต้ นอาจมีการเปลี่ยแปลงได้ โดยผู้จด
ั งาน ***

*** สาหรับท่ านที่เคยเดินทางไปงานกวางเจาแฟร์ แล้ ว***
ท่านที่เคยเดินทางไปงานกวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 104 ( ตุลาคม 2552 ) ถึงครั้งล่าสุด และได้ลงทะเบียนทาบัตรเข้างานไว้แล้ว กรุณาเตรียม
บัตรเข้างานที่ท่านได้ทาไว้แล้วดังกล่าวไปด้วย เพื่อใช้ เข้างานครั้ งนีด้ ้วย เนื่องจากผู้จัดงานจะไม่ทาบัตรเข้างานให้ ใหม่ ในกรณีท่านเคยมีบัตร
เข้างานแล้วไม่ได้นาไปด้วย หรือ ทาบัตรหายจะต้องลงทะเบียนทาบัตรเข้างานใหม่ โดยผู้จัดงานมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการทาบัตรเข้างาน
ใหม่ ท่านละ 200-300 หยวน (ชาระโดยตรงกับผู้จัดงานตอนที่ทาบัตร)

*** สาหรับท่ านที่ไม่ เคยเดินทางไปงานกวางเจาแฟร์ เอกสารที่ใช้ สาหรับทาบัตรเข้ าชมงาน ***
1. นามบัตรภาษาอังกฤษ ท่านละ 2 ใบ

2. รูปถ่ายสี 2นิ้ว ท่านละ 2 รูป พร้ อมหนังสื อเดินทางเล่มจริง

ข้ อมูลและรายละเอียดสาหรับการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

**

กรุณากรอกข้ อมูลทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการขอวีซ่า **
กรุณากรอกด้วยภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)
ชื่ อ-นามสกุล (สะกดตรงกับหนังสือเดินทาง)
MR./MRS./MS./MSTR.) ..........................................................................................................................................................
สถานะภาพ

□ โสด □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่ งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย

□ หย่า

ระบุชื่อบิดา.................................................................................. ชื่อมารดา...............................................................................
ระบุชื่อคู่สมรส ..........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านENG........................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มือถือ........................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์ โทรศัพท์ .............................................. เบอร์ มือถือ.....................................................
ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ตาแหน่ งงาน.............................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา ENG......................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................
(กรุณาแจ้งเบอร์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ใครเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ ท่าน
□ ออกค่าใช้จ่ายเอง

□ ผูป้ กครองออกค่าใช้จ่ายให้

ท่านมีประกันสุ ขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรื อไม่ □ มี

□ อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................
□ ไม่มี

ถ้ามี กรุ ณาระบุชื่อบริ ษทั ประกัน ...............................................................................................................................................
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรื อไม่

□ เคย

□ ไม่เคย

ถ้าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่..................................................สถานที่...........................................วัตถุประสงค์..................................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นหรื อไม่

□ เคย

□ ไม่เคย

ถ้าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่................................................ประเทศ.............................................วัตถุประสงค์..................................
รายชื่ อสมาชิกในครอบครัว พร้ อมระบุความสัมพันธ์ :
❖ ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
❖ ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ...............................
❖ ชื่ อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
ชื่ อผู้ติดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์ โทรศัพท์ ...................................................

