
 
 

GO1CAN-TG0011จาก13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่14-17 เม.ย. 2562   Phase 1 26,888.- 
วนัที ่16-19เม.ย. 2562    Phase 1 26,888.- 
วนัที ่24-27เม.ย. 2562    Phase 2 22,900.- 

กวางเจาเทรดแฟร-์ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง 

4 วนั 3 คนื  
โดยสายการบนิไทย 

เร ิม่ตน้เพยีง 22,900.- 

     รายการทัวร+์ตัว๋เครือ่งบนิ 

 กวางเจาแฟรค์ร ัง้ที ่125th (China Import And Export Fair Complex) 

 บนิตรงลงเมอืงกวางเจาเขา้ชมงานแฟร ์2 วนัเต็ม 
 น าทกุทา่นลอ่งเรอืทีแ่มน่ า้จเูจยีงชมทศันียภาพเมอืงกวางเจายามค า่คนื 
 ลิม้ลองอาหารสไตลก์วางตุง้แท ้ๆ “อาหารจนีแคระ”พรอ้มเมนูเด็ดอืน่ๆมากมายอาทเิป็ดปักกิง่,หมูหันและอาหาร

บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ
 ชอ้ปป้ิงย่านดงัใจกลางกวางเจาที“่ซา่งเซีย่จ ิว่และถนนอเีตอ๋ลู”่ 

 รวมคา่ท าบตัรเขา้งานคร ัง้แรกส าหรบัพาสปอรต์ไทยแลว้ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ -กวางเจา (สนามบนิกวางเจาไป่หยนุ)( TG668 : 
10.40-14.30) - ซา่งเซีย่จ ิว่ 

08.00 น. 
พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์D การบนิไทย โดยมี

เจา้หนา้ที ่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

10.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกวางเจา  โดยเทีย่วบนิทีT่G668 

14.30 น. 
เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตไิป๋หยนุ กวางเจา(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) นําท่านผ่านการตรวจ

เอกสารและสมัภาระในการเขา้เมอืง 

 

เดนิทางถงึเมอืงกวางเจาเมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้ มปีระชากรประมาณ2 ลา้นคนและมปีระวัตศิาสตรย์าวนาน

ตัง้แตก่อ่นราชวงศฉ์นิมแีมน้ํ่าจูเจยีงไหลผ่านกลางเมอืงจงึทําใหม้กีารจราจรทางน้ําทีส่ะดวกยิง่และไดก้ลายเป็นเมอืง

ทา่ทีม่ชี ือ่เสยีงของโลกในเวลาตอ่มาจนไดรั้บขนานนามวา่เป็นประตูดา้นใตข้องประเทศจีนเมอืงหนา้ด่านทางตอนใต ้

ของจนีใหท้า่นไดผ้่านพธิกีารศุลกากรตรวจคนเขา้เมอืงหลังผ่านขัน้ตอนพธิศีุลกากร จากนั้นนําท่านสูแ่หล่งชอ้ปป้ิง 

ถนนซ่างเซีย่จ ิว่ เป็นยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่มาแตโ่บราณประมาณ150 ปีกอ่นสมัยสงครามฝ่ินปีค.ศ.1840 ทีพ่ระราชสํานัก

ราชวงศช์งิอนุมัตใิหเ้ป็นศนูยก์ารคา้ระหวา่งประเทศในสมัยนัน้จัดเป็นยา่นการคา้ทีต่ดิตอ่กับยโุรปโดยเฉพาะชมตกึแถว

ยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอย่างสวยงามซึง่ตอนหลังคนจีนนํามาสรา้งแถวเยาวราชใน

ประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่คีวามนยิมอยู่ซ ึง่มสีนิคา้อันทันสมัยต่างๆใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย

อาทเิสือ้ผา้,กระเป๋า,สนิคา้แบรนดเ์นมจนี ฯลฯ  

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   

 
      เขา้สู่ที่พักกวางเจา ฮอลเิดย ์อนิน ์เอ็กซ์เพรส กวางโจว ไป่หยุน แอรพ์อรต์ (Holiday Inn Express 

Guangzhou Baiyun Airport) หรอื ระดับเดยีวกัน 

วนัที ่2 กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวนั-ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง 
เชา้      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

 

 
 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจ

ผูป้ระกอบการ มากกวา่ 8,000 ราย มารวมกันซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแตล่ะมณฑลของจีน 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -กวางเจา (สนามบิน

กวางเจาไป่หยนุ)(TG668: 10.40-14.30) -ซา่งเซีย่จิว่  ✈ 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS BAI YUN 

AIRPORT HOTELหรอืเทีย่บเทา่ 

2 กวางเจา–เขา้งานแฟรเ์ต็มวัน-ลอ่งแมน้ํ่าจูเจยีง 🍽 X 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS BAI YUN 

AIRPORT HOTELหรอืเทีย่บเทา่ 

3 กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวัน 🍽 X 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS BAI YUN 

AIRPORT HOTELหรอืเทีย่บเทา่ 

4 

กวางเจา - รา้นบัวหมิะ + รา้นหยก -อนุสาวรยี ์5 แพะ-ดร.

ซนุยัดเซ็นต–์ ถนนอเีต๋อลู่- กวางเจา (สนามบนิกวางเจา
ไป่หยุน )-กรุง เทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG679: 
21.05-23.05) 

🍽 🍽 🍽 /✈  
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รวมทัง้นักธรุกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 

*** (สําคัญ.!!) เอกสารสําหรับทําบัตรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์*** 

1. ลกูคา้ทีไ่มเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรจ์ะตอ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิมาใหท้างบรษัิทดังนี้  

(นําตดิตัวไปดว้ย ณ วันเดนิทาง) 

1.1 รปูถา่ย 1 ใบ หนา้ตรง (พืน้หลังสฟ้ีา , ขาว) 

1.2 นามบัตร (ตัวจรงิ) 

1.3 อเีมลผ์ูเ้ขา้งาน(ทีส่ามารถใชไ้ดจ้รงิ) 

2. ลกูคา้ทีเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรแ์ลว้ ส ิง่ทีจ่ะตอ้งนําตดิตัวไปดว้ย 

2.1  บัตรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์(บัตรแข็งสฟ้ีา)(หากทําสญูหายหรอืลมืนําไปดว้ยลูกคา้จะตอ้งไปชําระค่าทําบัตร

ใหมเ่องทีง่านแฟรป์ระมาณ 200หยวน/ทา่น ) 

***(อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) *** 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่ 

 

หลังรับประทานอาหารคํ่าเรียบรอ้ย ล่องเรอืชมแม่น า้จูเจยีง หรอืแม่น า้ไข่มุก แห่งมณฑลกว่างตุง้ มคีวามยาว

ประมาณ 2,000 กม. และเป็นแมน้ํ่าทีย่าวเป็นอันดับ 3 ของประเทศโดยมแีมน้ํ่า 4 สายไหลมารวมกันเป็นแม่น้ําจูเจียง 

ทีก่วา่งโจว ผ่านใจกลางเมอืงมคีวามยาว 70 กม. ชือ่ของแม่น้ําไข่มุกนี้เชือ่ว่าเกดิจากหนิกอ้นใหญ่กอ้นหนึ่งทีอ่ยู่กน้

แมน้ํ่า เชือ่วา่เป็นหนิไขม่กุทะเล มลีักษณะกลมมน ผวิเรยีบเนียน มขีนาดใหญ่และสอ่งแสงประกายออกมาคลา้ยไข่มุก 

ปัจจุบัน มสีะพานขา้มแมน้ํ่า สองฝากฝ่ังเต็มไปดว้ย โรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารสงูแหลง่ชอ้ปป้ิง เป็นตน้  

 

 

 
      เขา้สู่ที่พักกวางเจา ฮอลเิดย ์อนิน ์เอ็กซ์เพรส กวางโจว ไป่หยุน แอรพ์อรต์ (Holiday Inn Express 

Guangzhou Baiyun Airport) หรอืระดับเดยีวกัน 

วนัที ่3 กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวนั 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

 นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพื่อมองหาชอ่งทางทางธุรกจิ

ผูป้ระกอบการ มากกวา่ 8,000 ราย มารวมกันซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแตล่ะมณฑลของจีน 

รวมทัง้นักธรุกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท  

*** (สําคัญ.!!) เอกสารสําหรับทําบัตรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์*** 

1. ลกูคา้ทีไ่มเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรจ์ะตอ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิมาใหท้างบรษัิทดังนี้  

(นําตดิตัวไปดว้ย ณ วันเดนิทาง) 

1.1 รปูถา่ย 1 ใบ หนา้ตรง (พืน้หลังสฟ้ีา , ขาว) 

1.2 นามบัตร (ตัวจรงิ) 

1.3 อเีมลผ์ูเ้ขา้งาน(ทีส่ามารถใชไ้ดจ้รงิ) 

2. ลกูคา้ทีเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรแ์ลว้ ส ิง่ทีจ่ะตอ้งนําตดิตัวไปดว้ย 

2.1  บัตรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์(บัตรแข็งสฟ้ีา)(หากทําสญูหายหรอืลมืนําไปดว้ยลูกคา้จะตอ้งไปชําระค่าทําบัตร

ใหมเ่องทีง่านแฟรป์ระมาณ 200หยวน/ทา่น ) 

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

 

พเิศษ !!!! บุฟเฟ่ต ์นานาชาต ิ ไทย เกาหล ีญี่ปุ่ น จีน ฯลฯ และอืน่ๆใหท้่านจะไดช้มิอาหารกว่า 800 ชนิด อาท ิหู

ฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดบิ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไกง่วง แพะยา่ง กุง้ทอด ติม่ซํา รวมถงึเคก้หลากหลายชนิด พเิศษ!! 

เครือ่งดืม่ไมอ่ัน้ เชน่ ชาเขยีวหลงจิง่ ชาอวูห่ลง น้ําผลไม ้เบยีรท์อ้งถิน่ ไวน์แดงทอ้งถิน่ และไอศกรมี เป็นรา้นอาหารที่

ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยีตกแตง่เป็นรปูเรอืไมท้ีเ่กา่แก ่

 
      เขา้สู่ที่พักกวางเจา ฮอลเิดย ์อนิน ์เอ็กซ์เพรส กวางโจว ไป่หยุน แอรพ์อรต์ (Holiday Inn Express 

Guangzhou Baiyun Airport) หรอืระดับเดยีวกัน 
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วนัที ่4 กวางเจา – รา้นบวัหมิะ + รา้นหยก – อนุสาวรยี ์5 แพะ – ดร.ซุนยดัเซ็นต ์– ถนนอเีตอ๋ลู ่
–สนามบนิ – กรงุเทพฯ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก  

 นําท่านเดนิทางสู่  อนุสาวรยี ์5 แพะ สัญลักษณ์แห่งเมืองกวางเจา ตัง้อยู่ใจกลางเมืองกวางเจา สรา้งโดยใช ้

หนิแกรนติ 120 กอ้นแกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สงู 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงขา้ว 6 รวง ยนืสง่าอยูบ่นดอย มี

เรือ่งเลา่วา่ สมัยโจวหยหียาง เมือ่ 4,500 ปีกอ่น มเีทวดา 5 องคส์วมเสือ้สสีนัทีแ่ตกตา่งกัน ขีแ่พะ 5 ตัวลงมาและคาบ

รวงขา้วมา 6 รวง สูเ่มอืงมนุษยค์อืเมอืง กวางเจา เดมิชือ่ ฉู่ถงิ และไดม้อบพันธุเ์มล็ดขา้วใหแ้ก่ชาวกวางเจา พรอ้ม

อวยพรใหพ้น้จากความอดอยากตลอดกาล เมือ่ส ิน้คําพดูเทวดาก็หายไป และแพะทีข่ ีม่าก็กลายเป็นหนิ 5 กอ้น และนัก

ประตมิากรรมก็ไดแ้กะสลักแพะ 5 ตัวตามตํานานทีก่ล่าวไวแ้ละ จากนั้นกวางเจาก็ไดก้ลายเป็นเมืองเศรษฐกจิที่

เจรญิรุ่งเรืองอย่างมาก และเชือ่ว่าเป็นเพราะแพะของเทวดาทีทํ่าใหบ้า้นเมืองเจรญิรุ่งเรอืง จงึได ้แพะ 5 ตัวนี้เป็น

สญัลักษณ์ของเมอืงกวางเจาตลอดมา  นําทา่นเขา้สู ่พพิธิภณัฑ ์ดร.ซุนยดัเซ็น ซึง่ถอืเป็นบดิาของจนียุคใหม่เป็นผู ้

ทีม่พีระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผูท้ี่ปลดปล่อยชาวจีนใหร้อดพน้จากสังคมเดมิทีล่า้หลังและระบบ

กษัตรยิร์าชวงศช์งิ  จากนั้นนําท่าน เลอืกซือ้ผลติภัณฑส์มุนไพรจีน ยาบัวหมิะ ยาประจําบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง หยก ครมี

ไขม่กุ ทีข่ ึน้ชือ่ของกวางเจาและสนิคา้ทีร่ะลกึของทางรัฐบาลจนี  

 

 
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นนําท่านเดนิทางไปยัง ถนนอเีต๋อลู่ เป็นศูนยค์า้สง่สนิคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของมณฑลกวางตุง้ สนิคา้บางอย่างที่

ประเทศไทยไม่ม ีเสมอืนสําเพ็งของประเทศไทย เพราะทีน่ี่มขีายของทีม่คีวามหลากหลายแทบจะทุกอย่าง และใน

ยา่นเดยีวกันมตีกึตา่งๆมากมายทีร่วมรา้นขายสนิคา้ เครือ่งใช ้กิ๊ฟช็อป กระเป๋า ของเล่น เป็นตน้ใหท้่านเลอืกซือ้ชอ้ป

กันอยา่งเพลดิเพลนิจุใจ  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ อาหารจนีแคระ  

 สมควรแกเ่วลาพรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย นําทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตไิป๋หยนุ กวางเจา 

21.05 น. ออกเดนิทางโดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG679  

23.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ… 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุ

สดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั

ของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรดตรวจสอบ PASSPORTกรุณานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน หรือ 

180 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา่ 6 หนา้ 

*หมายเหตสุาํหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

หมายเหต ุ 
1. ราคาขา้งตน้ยังไม่รวมคา่ทําวซีา่จนีแบบเดีย่วสําหรับพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ (สามารถเขา้

ออกได ้1 ครัง้) ทา่นละ 1,500 บาท  
2. ราคาทวัรข์า้งตน้ยังไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศก ์ ทา่นละ 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์าก

เมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหัวหนา้ทวัร)์ 
3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

4. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไม่รวมคา่วซีา่สาํหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการยื่นวีซ่าเองบรษัิท
ทวัรส์ามารถแนะนําการยืน่วซีา่ได ้

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ 

จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ  

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ  

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กโิลกรัม)  

8. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการ

เดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

กวางเจาเทรดแฟร-์ลอ่งแมน้ํ่าจเูจยีง 4 วัน 3 คนื โดยสายการบนิไทย 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอายตุ า่กวา่12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเด ีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่14-17 เม.ย. 2562 26,888.- 26,888.- 26,888.-  6,000.- 10,608.- 

วนัที ่16-19เม.ย. 2562 26,888.- 26,888.- 26,888.-  6,000.- 10,608.- 

วนัที ่24-27เม.ย. 2562 22,900.- 22,900.- 22,900.-  5,000.- 11,620.- 

"ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 9,500 ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ" 
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 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์ 

10. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท ์,คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่

น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 800 บาท/ทา่น 

4. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

5. คา่ทําวซีา่จนีแบบเดีย่วสาํหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ ยืน่ธรรมดา 4 วันทําการ (สามารถเขา้ออกได ้1 ครัง้) ทา่นละ 

1,500 บาท 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากทําการจองแลว้ 

2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่า

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29วันเก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ

ตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

 เนียมในการมดัจําตัว๋ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

หักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่น

ของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบั

ทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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Welcome to the 125th Canton Fair 2019 April 

Phase 1: 15th-19th April 2019 9:30-18:00 

Phase 2: 23rd-27th April 2019 9:30-18:00 

Phase 3: 1st May.-5th May 2019 9:30-18:00 

 
Phase 1: 15th-19th April 2019 

Electronics and Electrical Household Appliance; Machinery Equipment; Building Material & Hardware 

Phase 23rd-27th April 2019 

Consumer Goods, Gifts, Home Decorations, Pet Products & Food 

Phase 3:  1st May.-5th May 2019 

Food & Drink; Household Items; Fabrics & Home Textiles 

For further information, please contact the project team 

กวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่125th 

สถานที ่: China Import and Export Fair Complex (Pazhou Complex) 

เวลา : 09:30 - 18:00 

Phase1 :(15-19 เม.ย.2562 ) Phase2 :(23-27 เม.ย. 2562) Phase3 :(01-05 พ.ค. 2562) 

   อปุกรณ์อเิลกโทรนกิส ์,    

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น   

   - Consumer Electronics 

   - Electronic & Electrical Products 

   - Computer &Communication 

      Products 

   - Household Electrical Appliances 

 อปุกรณ์เกีย่วกบัแสงสวา่ง 

 ยานพาหนะ และอะไหล ่ 

   - จักรยาน 

   - มอเตอรไ์ซด ์

   - อะไหล่รถยนต ์

   - ยานพาหนะ (Outdoor)  

 เครือ่งจกัรกล 

   - เครือ่งจักรขนาดเล็ก 

   - Large Machinery & Equipment 

   - Construction Machinery  

 ของใชใ้นครัวเรอืน 

   - Kitchenware & Tableware 

   - เซรามคิ 

   - Household Items 

   - Personal Care Products 

   - Toiletries  

 ของขวัญ 

   - นาฬกิา, นาฬกิาขอ้มอื& 

     อุปกรณ์เกีย่วกบัสายตา 

   - ของเลน่ 

   - ของขวัญและสนิคา้พรเีมีย่ม 

   - สนิคา้เกีย่วกบัเทศกาล  

 อุปกรณ์ตกแต่งบา้น 

   - เครือ่งเซรามคิตกแต่ง  

   - เครือ่งแกว้ศลิปะ  

Weaving, Rattan and Iron Arts  

   - อุปกรณ์ตกแต่งบา้น 

  ผลติภณัฑผ์า้และเสือ้ผา้ 

   - เสือ้ผา้บรุุษ และ สตรี 

   - เสือ้ผา้เด็ก 

   - ชดุชัน้ใน 

   - Sports and Casual Wear 

   - Furs, Leather, Downs  

     & Related Products 

   - Fashion Accessories &   Fittings 

   - Home Textiles 

   - Textile Raw Materials & Fabrics 

   - พรม&สิง่ทอ  

 รองเทา้ 

 อปุกรณ์ส านกังาน, ถุงและบรรจุภณัฑ ์ 

 ผลติภณัฑก์ฬีา ทอ่งเทีย่ว 

 ผลติภณัฑย์า, เครือ่งมอืแพทย ์

    และผลติภณัฑสุขภาพ 

   - Medicines and Health Products 

https://www.cantonfair.net/exhibitions-list/calendar/event/4-canton-fair-spring-phase-1
https://www.cantonfair.net/exhibitions-list/calendar/event/3-canton-fair-spring-phase-2
https://www.cantonfair.net/exhibitions-list/calendar/event/2-canton-fair-spring-phase-3
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 ฮารด์แวร&์เครือ่งมอื 

 อปุกรณ์กอ่สรา้ง 

   - Building & Decorative 

     Materials  

   - Sanitary & Bathroom  

     Equipment  

 เคมภีณัฑ,์วตัถุเคม ี

 International Pavilion 

   - อุปกรณ์ทําสวน  

   - ผลติภัณฑจ์ากหนิและโลหะ 

      (Outdoor)  

   - เฟอรน์เิจอร ์

   - Medical Devices,  

     Disposables and Dressings 

 ผลติภณัฑอ์าหาร&สนิคา้พืน้เมอืง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ คน้หาไดท้ี ่: www.cantonfair.org.cn   

** ขอ้มลูการจดัแสดงงานขา้งตนั อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

** ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี:่   

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ชาํรุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล (โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

http://www.cantonfair.org.cn/
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  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีทํ่างาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีทํ่างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบไดว้่าให ้

ขอ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวีซา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีทํ่างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการทํางาน  
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4.หนังสอืว่าจา้งในการทํางาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นที่แปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 

4. นํารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่ีการปรับราคาสงูข ึน้ ทําใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื.................................................................  

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 

 

ทีอ่ยู่สถานทีทํ่างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื.................................................................  
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
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ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ................................... 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


