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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – กวำงเวำ (KQ886 : 15.05-19.00) X ✈  X HJ GRAND HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งำนกวำงเวำเทรดแฟร์  
คร้ังที ่122***-ช้อปป้ิงถนนปักก่ิง 

 

 
 

 

 X  HJ GRAND HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
ร้านหยก-***งำนกวำงเวำเทรดแฟร์  
คร้ังที ่122***(ต่อ)-ช้อปป้ิงถนนซั่งเซี่ยวิ่ว 
 

 X  HJ GRAND HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 

วัตุรัสฮัวเฉิง-ขึ้นตึก CANTON TOWER (ช้ัน107)
กระเช้ำรถรำง Bubble Tram-ช้อปป้ิงอีเต๋อลู่  
ช้อปป้ิงอุปกรณ์-อิเล็กทรอนิกส์ ต้ำซำโถว-กวำงเวำ
กรุงเทพฯ(KQ887 : 22.10-00.05+1) 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

    

กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์ ,หัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถ ว ำนวน 120 หยวน /คน (เด็กช ำระทิปเท่ำผู้ใหญ่) 
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 ผู้วองทัวร์โปรดอ่ำนทำงนี ้:  

ผู้ที่เคยเข้ำชมงำนกวำงเวำเทรดแฟร์ตั้งแต่ครั้งที่ 109  ให้แว้งกับทำงเว้ำหน้ำที่ ที่ท ำกำรวองทัวร์ไว้ล่วงหน้ำ และใน
วนัเดนิทำง ให้ท่ำนน ำบัตร (Badge) เข้ำชมงำนเก่ำไปด้วย หำกท่ำนท ำบัตรสูญหำย ท่ำนวะต้องลงทะเบียนท ำบัตรเข้ำงำน
แยกวำกคณะ แล ะทีมผู้วัดงำนกวำงเวำเทรดแฟร์ (Canton Fair Organizer) วะคิดค่ำธรรมเนียมในกำรท ำบัตรใหม่ เป็น
ว ำนวนเงนิ 200 หยวน/ท่ำน ซ่ึงท่ำนสำมำรถช ำระค่ำบัตรเข้ำงำนได้ที่หน้ำงำน  

กรุณำเตรียมพำสปอร์ต พร้อมรูปถ่ ำยสี 2 นิว้ ว ำนวน 4  ใบ และนำมบัตรท่ำนล ะ 3 ใบ เพ่ือท ำบัตรเข้ำงำน (มอบ
ให้แก่เว้ำหน้ำที่บริษัทฯ ณ วนัเก็บเอกสำร  และเตรียมนำมบัตรไปมำกๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเอกสำรกับผู้ประกอบกำร ) 

ก ำหนดกำรเดินทำง  วันที่ 15-18 ตุลำคม 2560  
วันแรก  กรุงเทพฯ – กวำงเวำ  

12.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้ โดยสำรขำออก  (  ระหว่ำงประเทศ )  ช้ัน 4 
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สำยกำรบิน  KENYA AIRWAYS (KQ) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯจะคอยให้การ
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น  

15.05 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองกวำงเวำโดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี KQ886   
19.00 น. เดินทางถึง สนำมบินไป่หวิน เมืองกวำงเวำ เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้  ซ่ึง เป็นเมอืงใหญท่ี่เติบโต

อยา่งรวดเร็วจากธุรกจิการค้า นอกจากน้ียงัมีอาหารและภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลน้ี ผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมอืง  จากนั้นน าทา่นเดินทางสูท่ี่พกั 

   พกัที ่HJ GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีส่อง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งำนกวำงเวำเทรดแฟร์ คร้ังที ่122***-ช้อปป้ิงถนนปักก่ิง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ร้ำนนวดเท้ำ เพื่อสุขภาพ ผอ่นคลายความเมือ่ยล้า กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเ ดียวไม ่
ซ ้าใคร พร้อมชมครีมเป่าซูถ่ ัง หรือท่ีรู้จกักนัดีในชื่อ  “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟ
ไหม ้ผุพอง   และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบ้านจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ งำนกวำงเวำเทรดแฟร์ 
คร้ังที ่122 เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินคา้นานาชาติแหลง่รวมสินคา้ทุกประเภท  อาทิเชน่ สินค้าทางดา้น
เทคโนโลยี , การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาตา่งๆ มากกวา่ 011 หมวดหมู ่เ ป็นงานท่ีผูผ้ลิตรายใหญ ่
ออกร้านพบปะกบัผู้ประกอบการในแตล่ะมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทัว่โลกให้ความสนใจ ให้ทา่น
อิสระกบัการดูงานตามอธัยาศยั 
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กลำงวัน อำหำรกลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย เพ่ือควำมสะดวกต่อกำรดูงำน 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...หมูแดง 

น าทา่นเดินทางสู ่ถนนปักก่ิง ถนนคนเดินท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในกวางเจา มสิีนคา้มากมาย 
อาทิเชน่ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า และของท่ีระลึกอีกมากมาย เชิญทา่นอิสระซ้ือสินคา้ตา่ง  ๆ ตามอธัยาศยั  

  พกัที ่HJ GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีส่ำม ร้านหยก-***งำนกวำงเวำเทรดแฟร์ คร้ังที ่122***(ต่อ)-ช้อปป้ิงถนนซั่งเซี่ยวิ่ว 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นชม ร้ำนหยก  ซ่ึงเ ป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ทา่นไดเ้ ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าคา่   จากนั้นน าทา่น
ชม งำนกวำงเวำเทรดแฟร์ คร้ังที ่122 (ต่อ)  

กลำงวัน อำหำรกลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย เพ่ือควำมสะดวกต่อกำรดูงำน  
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

น าทา่นเดินทางสู่ ถนนซั่งเซี่ยวิ่ว  ยา่นช ้อปป้ิงท่ีมีความนิยมอยูซ่ึ่งมสิีนค้าอันทันสมยัตา่งๆให้ทา่นได้
เลือกซ้ือมากมายอาทิเ ส้ือผ้า,กระเป๋า,สินคา้แบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคลา้ยๆยา่นในฮอ่งกง บาง
ชว่งของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสวา่งไสว สวยงามมาก ยังมร้ีานอาหาร ร้านค้าตา่งๆ 
มากมายเลยทีเดียว คึกคกัมากในชว่งกลางคืน ถือเป็นถนนคนเดินท่ีมชีื่อเสียงของเมอืงกวางเจา  

   พกัที ่HJ GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีส่ี่              วัตุรัสฮัวเฉิง-ขึ้นตึก CANTON TOWER (ช้ัน107)-กระเช้ำรถรำง Bubble Tram-ช้อปป้ิงอีเต๋อลู่ 
                           ช้อปป้ิงอุปกรณ์-อิเล็กทรอนิกส์ ต้ำซำโถว-กวำงเวำ-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่วัตุรัสฮัวเฉิง ซ่ึง เ ป็นศูนย์กลางแหง่ใหมข่องเมอืงกวางเจา มพีิ้นท่ี 560,000 ตารางเมตร 
จตุัรัสน้ีรวบรวมส่ิงกอ่สร้างหลายแหง่อยูใ่นท่ีเ ดียวกนั มีมากกวา่ 39 ตึกกอ่สร้าง อาทิเชน่ พิพิธภ ัณฑ์
กวางตุง้ หอดนตรี  หอทีวท่ีีสูงท่ีสุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วงัเยาวชน  ซ่ึงตอนน้ีจดัเป็นสวนจัตุรัสท่ี
ใหญท่ี่สุดของเมืองกวางเจา   ให้ทา่นได้อิสระเกบ็ภาพไวเ้ ป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย   น าทา่น  ขึ้นตึก 
CANTON TOWER (ช้ัน107) หอสง่สัญญาณโทรทัศน์ของเมืองกวางเจา มีความสูง 600 เมตร ได้รับ
การขนานนาม วา่ ”ซูเปอร์โมเดล“  ในส่วนท่ีแคบท่ีสุดของอาคาร สามารถวดัเ ส้นผา่นศูนย์กลางได้ท่ี
ความกวา้ง 30 เมตร  จากนั้นน าทา่น นั่งกระเช้ำรถรำงแบบกระวกใสทีเ่ รียกว่ำ Bubble Tram รถรางจะ
คอ่ยๆ เคล่ือนตัวอยา่งช ้าๆ ไปตามเส้นรอบนอกของอาคารท่ีความสูง 455 เมตร เหนือพื้นดิน  ทา่น
สามารถชมววิเมอืงกวางเจาแบบพาโนรามาและมองไดไ้กลถึงเส้นขอบฟ้า  
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เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภั่ตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...ห่านย่าง 
บ่ำย น าทา่น ช้อปป้ิงอีเต๋อลู่  เปรียบเหมอืนส าเพ็งของไทย เพราะมขีายทุกอยา่ง ตึกวนั ลิงค์ อินเตอร์เนช ั่น

แนล เซ็นเตอร์  ในยา่นน้ีจะเป็นตึกท่ีรวมร้านขายสินคา้ตา่งๆ มากมาย ท่ีน่ีมขีายทุกอยา่ง ไมว่า่จะพวง
กญุแจสารพัดแบบ ตา่งหู กิ๊บ หนีบผม ร่ม กระเป๋าสารพัดลาย กระติกน ้ า ปากกา ของเลน่ โมเดล
หุน่จ าลองตัวการ์ตูนดังๆ เป็นตน้ จากนั้ นน าทา่นเ ดินทางสูแ่หลง่ ขำยส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้ำซำ
โถว ตลาดขายส่งเกีย่วกบัมอืถือ อุปกรณ์ มือถือ เคร่ืองเสียง กล้องวดีีโอ และ เคร่ืองดนตรีตา่งๆ ร้านค้า
จะมีอยูท่ั้งในตึก และ นอกตึกตลอดแนวทางเ ดิน คลา้ยๆสยามสแควร์ มาบุญครอง บา้นเรา  เหมาะกบั
การมาเดินเลน่ซ้ือของ หากทา่นใดสนใจ หรือ ก  าลงัหาสินคา้ประเภท ไอที หรือ อิเล็คทรอนิคตา่งๆ
สามารถลองมาเดินดูท่ีน่ีได ้

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...หมูย่าง 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน (เน่ืองวำกช่วงทีเ่ดินทำงอยู่ในช่วงงำนกวำงเวำเทรดแฟร์ ทำง
สำยกำรบินแว้งว่ำต้องไปเช็คอินล่วงหน้ำ 3 ช่ัวโมง ) 

22.10 น.  เหิรฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี KQ887    
00.05+1 น. ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........     

 
ขอบคุณทกุท่ำนทีใ่ช้บริกำร    

          ซ่ือสัตย์ วริงใว ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ           
 (*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 15 ท่ำนขึ้นไป ***) 

 
หมำยเหตุ ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเทีย่วแห่งเมืองวีน ทกุเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพ้ืนเมือง

ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ รู้วักคือ ร้ำนนวดเท้า (บัวหิมะ), ร้านหยก  ซึ่งว ำเป็นต้องบรรวุในโปรแกรมทวัร์
ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  วึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทกุร้ำนว ำเ ป็นต้องรบกวน
ทกุท่ำนแวะชมซึ่งวะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 45-90 นำท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับควำมพอใวของลูกค้ำเป็น
หลัก  ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 

ข้อควรระวัง!!! ท่ำนใดท่ีต้องออกต๋ัวภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมท่ี
เว้ำหน้ำท่ีก่อนทุกคร้ัง 
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*ก่อนท ำกำรวองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองวำกทำงบริษัท
ฯ วะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก* 

 

กวำงเวำเทรดแฟร์ กระเช้ำรถรำง Bubble Tram 4 วนั 3 คืน  
(ชมงำน 2 วนั) 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 

พกัเดีย่วว่ำยเพิม่ 
ท่ำนละ 

วันที่ 15-18 ตุลำคม 2560   20,999บำท  4,500  บำท 

รำคำพเิศษไม่รับวอยแลนด์และไม่มีรำคำเด็ก 
 
หมำยเหตุ :    รำคำทวัร์นี้   ไม่มีรำคำเด็ก / ไม่แวกกระเป๋ำ  ซึ่งรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำวเปลี่ยนแปลงได้เ น่ืองวำกสภำวะ

น ้ำมันโลกทีมี่กำรปรับรำคำสูงขึ้น ท ำให้สำยกำรบินอำวมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึ้นในอนำคต ซึ่งทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำภำษนี ้ำมันเพิม่ตำมควำมเป็นวริง  

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของ
สายการบิน สภาพทางการเมือง ภ ัยทางธรรมชาติ แตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักลา่วข้างตน้สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะคา่เงินบาทท่ีไมค่งท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็คา่น ้ ามนัเพิ่มเติมจากราคา
ท่ีก  าหนดไว)้ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่  
 ค่ำวีซ่ำวีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว รำคำ 800 บำท  (ใช้แค่ส ำเนำหนังสือเดินทำง)  
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หมำยเหตุ :  
 กรณทีี่ไม่สำมำรถ ย่ืนวีซ่ำกรุ๊ปท่องเทีย่วได้  หรือท่ำนมีควำมประสงค์วะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ
เดินทำงตัววริง , รูปถ่ำยรูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขำวเท่ำนั้น  ว ำนวน 2 รุป และเอกสำรที่
ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทวัร์ พร้อมช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่    700  บาท  
/ ยื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่  1,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
เท่านั้น)  

 ยกเว้นเส้นทำงทีบิ่นลงเทยีนสิน ใช้ส ำเนำหนังสือเดินทำง และรูปถ่ำย 2 นิ้ว ว ำนวน 2 รูป  
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 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทำงที่บินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซี่ยงไฮ้ (เทีย่ว 2 เมือง) ต้อง
ย่ืนวีซ่ำเดี่ยวเท่ำนั้น 

 คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม ว ำนวน 2 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ือได ้ 0 ชิ้น ตอ่ทา่น น ้ าหนักตอ้งไมเ่กนิ 

12 กโิลกรัม , คา่ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ 
 คา่ประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผู้

เอาประกนัท่ีมีอายุตั้งแต ่1 เดือนข้ึนไป และผู้เอาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มอีายุสูงกวา่ 70 ปี ข้ึน
ไป คา่ชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคา่ชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ทั้งน้ียอ่มอยู ่
ในข้อจ ากดัท่ีมกีารตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณี ต้องมใีบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือ
จากหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 
หมำยเหตุในกรณลีู กค้ำท่ำนใดสนใว ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ  ** 
บำท ขึ้นอยู่ กับ 333 ทั้งนี้อัตรำเ บ้ียประกันเ ร่ิมต้นที*่** สอบถำมรำยละเอียดเพิม่เติมได้ที่เว้ำหน้ำทีข่องบริษทั ฯ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเ สียชีวติ หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เ ล่ือน , ไส้ต่ิง, อาการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการ
ติดยา , โรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เ สียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจ
ของสุรายาเสพติด, บาดเ จ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอ่การร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขใน
กรมธรรม ์
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 คา่หนังสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เคร่ืองด่ืม คา่อาหาร คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ  
 คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเกบ็) 
 กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 120 หยวน (เด็กช ำระทปิเท่ำผู้ใหญ่) 
 ค่ำ VAT 7 %   หักภำษ ีณ ทีว่่ำย 3 % ในกรณทีี่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็วรับเงินที่ถูกต้อง วะต้องบวกค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

และหัก ณ ทีว่่ำย  วำกยอดขำยวริงทั้งหมดเท่ำนั้ น และโปรดแว้งทำงบริษทัฯ วะออกให้ภำยหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออก
ใบเสร็วทีถู่กให้กับบริษทัทวัร์เท่ำนั้น 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรกมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สว่นท่ีเหลือช  าระกอ่นเดินทาง 15 วนั  
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2. เน่ืองจากราคาน้ี เป็นราคาโปรโมช ัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เทา่นั้น จึงไมส่ามารถยกเลิก 
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางสว่นให้กบัทา่น 

3. คณะทวัร์ครบ 15 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่

ทา่น      สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเ รียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน   และทำงบริษัทวะเรียกเก็บ
ค่ำใช้ว่ำยทีเ่กิดขึ้นวำกท่ำนเป็นว ำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้ง ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมใิห้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กำรยกเลิก 
6.1 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เก็บค่ำใช้ว่ำยตำมวริง 
6.2 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เก็บค่ำใช้ว่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
6.3 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7 – 14 วนั   เก็บค่ำใช้ว่ำย 50% ของรำคำทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1 – 6 วนั  เก็บค่ำใช้ว่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์ 
 6.5 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต้่องกำรันตีมัดว ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปทีมี่กำรกำรันตี

ค่ำมัดว ำทีพ่ักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำวขอคืนเงินได้  
รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT วะไม่มีกำรคืนเงินมัดว ำ หรือ
ค่ำทวัร์ ทั้งหมดเน่ืองวำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำว่ำยในเทีย่วบินนั้นๆ  

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ ่ 15 ทา่นข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มสิีทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
4. บริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกดิจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเ จ็บป่วย , การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน,  การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมอืง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้ง
จากไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไมส่ามารถไปเ ท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน  จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้ง ส้ิน  แตท่ั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเ ท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ให้ทราบลว่งหน้า 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน  หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช ้งานไมน่้อยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเท่ียว
เทา่นั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้ง ส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ ท่ียวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื้อ เพราะคา่ใช ้จา่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยให้ตัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจาก
ความประมาทของตัวนักทอ่งเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่ด้วย
เหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  
12. เมื่อทา่นตกลงช  าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกค้าตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ กอ่นทุกคร้ัง  มฉิะนั้นทาง
บริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำวีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีีท่่ำนมีควำมประสงค์วะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว) 
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ 

ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด  เว้ำหน้ำทีต่รววคนเข้ำ-ออกเมือง วะปฏเิสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนังสือเดินทางตอ้งมหีน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว  พ้ืนหลั งสีขำวเท่ำนั้น ยิ้มห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสองข้ำง

ชัดเวน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เ ช่น เ ส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย ต่ำงหู 
เเว่นตำเเฟช่ัน เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินวำกคอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มลูจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม วำกข้อ 1-3 ดังนี้ 

5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัววริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่  
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  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่  
  5.1.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสูติบัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัววริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่  
5.2.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสูติบัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเทา่นั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิม่เติม วำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเทา่นั้น ! ! ตอ่อายุการท างานแล้วไมต่ ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มตีราประทับและลายเซ็นต์ 
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีีท่ำงบริษทัสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้  
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  จา่ยเพิ่ม 3,560 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ  จา่ยเพิ่ม  100  บาท 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำนใน
ประเทศไทยเท่ำนั้น หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศวีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนังสือเดินทางตา่งดา้ว (เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
2. ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั้นกอ่นการสง่

เอกสารย่ืนวซีา่ 
3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้ากอ่นย่ืนวซีา่ ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อยา่ง

น้อย 7 วนัท าการ (กอ่นออกเดินทาง) 
4. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวซีา่ใหม ่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   
5. ผู้ทีป่ระสงค์วะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซีา่จีน ทา่นจะตอ้ง

รับผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไมท่ราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
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ยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของทา่นเอง หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์ 

สถำนฑูตวีนอำวปฏเิสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้  
 ชื่อเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยท่ีดูเป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
 น ารูปถา่ยเกา่ ท่ีถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดือนมาใช  ้
 น ารูปถา่ยท่ีมวีวิดา้นหลงั ท่ีถา่ยเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อย่ืนท าวซีา่ 
 น ารูปถา่ยท่ีเป็นกระดาษถา่ยสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก 

ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี  ลิทวัเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย  

ไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้) 
**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศวีน สถำนทตูวีนอำวเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรย่ืนวีซ่ำโดยไม่แว้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดงำนกวำงเวำเทรดแฟร์ คร้ังท่ี 122 เดือน  ตุลำคม-พฤศวิกำยน  2560 
สถำนที่วัดงำน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX: 

380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น. 
 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษทัวะไม่รับผิดชอบกรณ ี

ด่ำนตรววคนเข้ำเมืองปฏเิสธกำรเดินทำงของท่ำน  
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Phase I 

วันที่ 15-19 ตุลำคม 

เคร่ืองจัก รขนาดใหญ่และอุปกรณ์เคร่ืองจักร  , เค ร่ืองจักรขนาด เล็ก , จักรยาน , 

รถจักรยานยนต์, ชิ้นสว่นรถยนต์, ผลิตภณัฑ์เคมี, ฮาร์ดแวร์, รถยนต์ (โชว ์กลางแจ้ง) , 

เคร่ืองจักรกอ่สร้าง (โชวก์ลางแจ้ง), เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, 

ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส,์ คอมพิวเตอร์และ ผลิตภณัฑ์การส่ือสาร , อุปกรณ์ท่ี

ให้แสงสวา่ง, อุปกรณ์กอ่สร้างและวสัดุตกแตง่, เคร่ืองสุขภณัฑ์, ฯลฯ 

Phase II 

วันที่  23-27 ตุลำคม 

อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นห้องครัว, เซรามิกท่ีใชใ้นครัวเรือน, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ตกแตง่

บ้าน, ผลิตภณัฑ์กระจก ,ผลิตภณัฑ์จากการทอผา้และงานฝีมือเหล็กหวายเตผลิตภณัฑ์ใน

สวน, ผลิตภณัฑ์หิน (โชวก์ลางแจ้ง), ผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน, อุปกรณ์ห้องน ้า, แวน่ตา

และนาฬิกา แวน่ตา, ของเลน่, ของขวญัและของพรีเม่ียม,  ของฝากของท่ีระลึกตาม

เทศกาลตา่งๆ ฯลฯ  

Phase III 

วันที่ 31 ตุลำคม-04 

พฤศวิกำยน 

เส้ือผา้บุรุษและสตรี, เส้ือผา้เด็ก, ชดุช ั้นใน, ชดุกีฬาและชดุล าลอง, เคร่ืองหนัง, ผลิตภณัฑ์

ท่ีเกี่ยวข้อง, เคร่ืองแตง่กายและอุปกรณ์เสริม, ผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ,  อาหารยาและผลิตภณัฑ์

เพ่ือสุขภาพ,อุปกรณ์การแพทย ์, อุปกรณ์ส าหรับเดินทางท่องเท่ียว, เคร่ืองใชส้ านักงาน ,

รองเท้ากระเป๋า ฯลฯ 

 

***ท่ำนสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.cantonfair.org.cn*** 

 
ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!!! 

**เน่ืองวำกสถำนทูตวีนมกีำรเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำวีน กรุณำกรอกข้อมลูดังต่อไปนี้** 

http://www.cantonfair.org.con/
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เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศวีน 
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME............................................................ 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้วดทะเบียน    วดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
............................................................................................................................. ................................................ 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่    
............................................................................................................................. .................................................................
...............................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน......................................มือถือ............................ 
ทีอ่ยู่ ปัววุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่  
.............................................................................................. ................................................................................................
..........................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน..................................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่.............................................................................................  
ต ำแหน่งงำน.............................................................................................. ........................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่……… …………...….....…………………………… 
........................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแว้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองวำกทำงสถำนทูตวะมีกำรโทรเช็คข้อมลูโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศวีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศวีนแล้ว   
เม่ือวันที.่............ เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที.่......................เดือน.......................ปี........................ 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที.่............ เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันที.่......................เดือน.......................ปี........................ 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION.........................................................................................................................................................................  
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION....................................................................................................................................................... .................. 
หมำยเหตุ 
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**กรุณำระบเุบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท ำงำน  มือถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นวริง เพ่ือใช้ในกำรขอย่ืนวีซ่ำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทำงบริษทัอำวมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเติม  อำวท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งน ีเ้พ่ือ
ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  วึงขออภยัมำ ณ ที่น ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอย่ำงเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถำนทตูวีน สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


