
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ราคาทวัร ์:: 28,000 บาท/ทา่น    พกัเดีย่วเพิม่ 4,500 บาท  
1. Fly By Thai Airways (TG) สะสมไมล์ได้ 
2. ชมงาน 3วนั เตม็ 
3. ไม่ลงร้าน 
4. พกัโรงแรม 5 ดาว   
5. เมนู:  ห่านย่าง*กุ้งมังกร*บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
6. แจกกระเป๋าฟรีล้อลากท่านละ 1ใบ   

หมายเหตุ   
หากท่านใดมีบตัรเข้างานตัง้แต่ปี 2008 (ครัง้ท่ี 104) กรณุาน าบตัรเข้างานไปด้วย หากท่านไม่ได้น า
ติดตวัไป , ท าหาย , หรือช ารดุ ท่านต้องท าบตัรใหม ่และเสียค่าใช้จ่าย 200 หยวน   ซ่ึงลูกค้าต้องเป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  



 

วันที1่5 ต.ค.58  สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา – อนุสาวรีย์ 5 แพะ – CANTON TOWER – ช้อปป้ิง ถ.ปักก่ิง  
08.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI AIRWAYS ROW D พบ

เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน  
10.45 น. ลดัฟ้าสูส่นามบนิ ป๋ายหยุน นครกวางเจา โดยสายการบินไทย  เทีย่วบนิที ่TG668  
14.35 น. ถงึสนามบนิ ป๋ายหยุน นครกวางเจาหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร กวางเจาแมจ้ะเป็น

ศูนยก์ลางในการปฏริปูเศรษฐกจิจนี ปจัจบุนักวางเจามบีทบาทเป็นเมอืงในเขตเศรษฐกจิการคา้ทีม่คีวาม
เจรญิรุ่งเรอืงมากทีส่ดุในภาคใตข้องจนีและยงัไดร้บัสถานะเป็นหนึ่งในสามเมอืงท่าทีส่ าคญัทีส่ดุของจนีอกีทัง้ยงั
เป็นเมอืงทีม่ผีลผลติโดยรวมมากทีส่ดุดว้ย นอกจากนัน้ยงัมกีารคมนาคมขนสง่ทีส่ะดวก ทนัสมยั มรีะบบรถไฟใต้
ดนิครอบคลมุเมอืงชัน้ในทัง้หมด น าท่านเดนิทางสูส่ถานทีท่ าบตัรเขา้ชมงานแฟร ์ กรณุาเตรียม พาสปอรต์ 
นามบตัร และรปูถ่าย เพ่ือท าบตัรเข้างาน น าท่านเดนิทางชม สญัลกัษณ์ของนครกวางเจา อนุสาวรีย ์5 แพะ 
อยู่ภายในสวนสาธารณะเยีย่ซิว่  ซึง่มคีวามสงูกว่าระดบัน ้าทะเล 70 เมตร มเีน้ือที ่ 92.9 เอเคอร ์ ภายในมี
ทะเลสาบ 3 แห่ง มอีนุสาวรยีจ์งซานสงู 38 เมตร มหีนิแกะสลกัเป็นรปูแพะ 5 ตวั สงู 11 เมตร และมเีรื่องเลา่ลอื
จนถงึปจัจบุนัว่า มเีทวดา 5 องค ์ สวมเครื่องแต่งกาย 5 ส ี ขีแ่พะ 5 ส ี คาบรวงขา้วมาใหช้าวบา้นเพาะปลกูเพือ่
ขยายพนัธุ ์ มอบความอดุมสมบรูณ์อยู่เยน็เป็นสขุตลอดกาล และอวยพรใหช้าวกวางเจา หลดุพน้จากความอด
อยาก จงึไดร้บัการขนานนามว่า“เมอืงแพะ” “เมอืงรวงขา้ว”และ“เมอืงดอกไม”้จากนัน้น าท่าน ถ่ายรปูดา้นนอก 
Canton Tower จดัว่าเป็นหอสง่สญัณาณทวีทีีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูที ่ 600 เมตร ซึง่เป็นหอโทรทศัน์ทีม่ ี
ประโยชน์ทัง้การสง่สญัญาณภาพโทรทศัน์ และเป็นหอชมววิทวิทศัน์รอบเมอืงกวางเจา  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ...เมนู ห่านย่าง น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนปักก่ิง ถนนเดนิเทา้ทีม่ชีื่อเสยีงยาม
ราตรแีละเป็นทีช่ื่นชอบของวยัรุ่นกวางเจาและนักท่องเทีย่วตา่งชาตมิาเดนิจบัจา่ยสนิคา้กนัเป็นจ านวนมาก 
 พกัที ่ AO YUAN GOLF  HOTEL  5*   หรอืเทยีบเท่า  

วันที1่6 ต.ค.58   กวางเจา   118th    Chinese Export  Commodities  Fair – บฟุเฟ่ตน์านาชาติ  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพกั น าท่านเดนิทางสู ่ Pazhou Complex เพือ่เขา้ชมงานแสดงสนิคา้นานาชาต ิ

118th Chinese Import and Export Fair งานเริม่เวลา 09.30 – 18.00 น. ท่านผูเ้ขา้ร่วมชมงานจะมโีอกาส
พบปะผูผ้ลติสนิคา้โดยตรง สรา้งงานใหม ่ สรา้งรายไดเ้พิม่เตมิ เพราะท่านจะมมีมุมองใหม่ๆ  สนิคา้ใหม ่ ในการ
น ามาเสนอลกูคา้ของท่านในโอกาสต่อๆไป ชมงานช่วงท่ี 1 (วนัท่ี 15-19 ต.ค.58) : แบง่เป็นหมวดหมู ่ เช่น 
อิเลค็ทรอนิคและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครวัเรือน(คอมพวิเตอร,์หลอดไฟ,เครื่องเสยีง,อุปกรณ์สือ่สาร),ยานพา 
หนะและช้ินส่วนอะไหล่ (มอเตอรไ์ซค,์จกัรยาน,อุปกรณ์ตกแต่งรถ,อปุกรณ์รกัษา,ยาง) เคร่ืองจกัรกลขนาด
เลก็ (อปุกรณ์ขนสง่,อุปกรณ์ทอผา้-เยบ็ผา้,เครื่องจกัรแปรรปู,วสัดุเจยีร,อปุกรณ์พมิพ)์ เคร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่ 
(เครื่องมอืเครื่องตดัโลหะ, เครื่องจกัรงานไมข้นาดใหญ่, เครื่องจกัรสิง่ทอ,เครื่องยา, เครื่องจกัรพลาสตกิ,เครื่อง 
-จกัรบรรจภุณัฑเ์ครื่องจกัรยาสบู, เครื่องจกัรการพมิพ,์ เครื่องจกัรแปรรปูอาหาร,เครื่องจกัรแปรรูปยาง, เครื่อง 
-จกัรสารเคม)ี ฮารด์แวรแ์ละเคร่ืองมือ /  วสัดกุ่อสร้าง / ผลิตภณัฑเ์คมี / คอมพิวเตอร ์

****** อาหารเท่ียงอิสระตามอธัยาศยั ***** 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!!! บฟุเฟ่ต ์นานาชาติ  ไทย เกาหล ีญีปุ่่น จนี ฯลฯ และอื่นๆให้

ท่านจะไดช้มิอาหารกว่า 800 ชนิด อาท ิ หูฉลามรงันก หอยนางรม ปลาดบิ สเต๊กเน้ือ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุง้
ทอด ติม่ซ า รวมถงึเคก็หลากหลายชนิด พเิศษ !!!! เครื่องดื่มไมอ่ัน้ เช่น ชาเขยีวหลงจิง่ ชาอวู่หลง น ้าผลไม ้เบยีร์
ทอ้งถิน่ ไวน์แดงทอ้งถิน่ และ ไอศกรมี เป็นรา้นอาหารทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตกแต่งเป็นรปูเรอืไมท้ีเ่ก่าแก่       
 พกัที ่ AO YUAN GOLF  HOTEL 5*   หรอืเทยีบเท่า  

วันที1่7 ต.ค.58  กวางเจา   118th    Chinese Export  Commodities  Fair  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพกั น าท่านเดนิทางสู ่Pazhou Complex เพือ่เขา้ชมงานแสดงสนิคา้นานาชาต ิ

118th Chinese Import and Export Fair  ชมงานต่อจากเมือ่วานใหท้่านไดเ้กบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิอกี 



******  อาหารเท่ียงอิสระตามอธัยาศยั ***** 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ...เมนูกุ้งมงักร 
   พกัที ่ AO YUAN GOLF  HOTEL  5*   หรอืเทยีบเท่า  

วันที1่8 ต.ค.58   กวางเจา – 118th    Chinese Export  Commodities  Fair  – กรงุเทพฯ      
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพกั น าท่านเดนิทางสู ่ Pazhou Complex เพือ่เขา้ชมงานแสดงสนิคา้นานาชาต ิ

118th Chinese Import  And  Export Fair  ชมงานต่อจากเมือ่วานใหท้่านไดเ้กบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิอกี 
**********  อาหารเท่ียงอิสระตามอธัยาศยั ******** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ   
21.00 น. ลดัฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ TG679   
23.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

………………………..  ขอบคณุทกุท่านท่ีใช้บริการ    ..……………………. 
อตัราค่าบริการ           
ผูใ้หญ่ทา่นละ         28,000 บาท    
เดก็อายุไมถ่งึ 12ปี (เสรมิเตยีง) นอนกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  28,000 บาท 
เดก็อายุไมถ่งึ 12ปี (ไมเ่สรมิเตยีง) นอนกบัผูใ้หญ ่2 ท่าน 26,000 บาท 
พกัเดีย่วเพิม่          4,500 บาท 

โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 
 

รายละเอียดของงานกวางเจาแฟร ์2558 
ช่วงท่ี 1: (วนัท่ี 15 - 19 ต.ค.58)   อเิลค็ทรอนิคและเครื่องใชใ้นครวัเรอืน , อปุกรณ์แสงสว่าง,ยานพาหนะและชิน้สว่นอะไหล ่,  

เครื่องจกัขนาดเลก็-ใหญ่ , ฮารด์แวรแ์ละเครือ่งมอื , วสัดุก่อสรา้ง , ผลติภณัฑเ์คม,ีเครือ่งใชไ้ฟฟ้า   
ช่วงท่ี 2: (วนัท่ี 23 – 27 ต.ค.58)   เครื่องส าอาง ,ของขวญัของทีร่ะลกึ, ของใช ้สว่นตวั,เครื่องสขุภณัฑ ์, เฟอรน์ิเจอร ์

 ,อุปกรณ์ตกแต่งบา้นและสวน,ของเลน่, เซรามคิ  
ช่วงท่ี 3: (วนัท่ี 31 ต.ค. – 4 พ.ย.58)   สิง่ทอและเสือ้ผา้ -วตัถดุบิ,รองเทา้,นาฬกิา, อปุกรณ์ส านักงาน-กระเป๋า, เส ือ้ผา้และ  1 
   อุปกรณ์กฬีา,ผลติภณัฑย์า-อุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพ,อาหาร  

 

อตัราค่าบริการรวม  
ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัไป-กลบั แบบกรุ๊ปสายการบนิไทย+ภาษสีนามบนิไทย-จนี +น ้ามนัเชือ้เพลงิ และน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30
กก./ท่าน // คา่ทีพ่กั 2-3 ท่าน (ต่อ1 หอ้งเท่านัน้) / คา่อาหารทุกมือ้ตามรายการ / คา่วซีา่จนี เฉพาะพาสปอรต์ไทย ( 4 วนัท าการ ) 
//บตัรเขา้ชมงานแฟร ์(ฟร)ี  (ส าหรบัท่านทีม่บีตัรเชญิแลว้ไมส่ามารถหกัคนืได)้  // คา่ประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง  
1,000,000 บาท (ตามขอ้ตกลงระหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัประกนั)//คา่ยานพาหนะและไกดน์ าทางตลอดการเดนิทาง /   
อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิพกิดั 30 กโิลกรมั //  คา่หนังสอืเดนิทาง  เอกสารต่างดา้วต่างๆ และวซี่าต่างชาต ิ //  คา่ใชจ้า่ยอื่นๆที่
นอกเหนือจากรายการระบ ุอาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ ฯลฯ //  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษี
หกั ณ ท่ีจ่าย 3% //  ค่าทิปไกด+์คนขบัรถ 4วนั = 80หยวน / ลูกค้า 1 ท่าน  หวัหน้าทวัรว์นัละ 100 บาท/ท่าน  เพือ่เป็นก าลงัใจ
ในการท างาน , คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ,หากท่านงดใชร้ายการใดรายการหนึ่งถอืว่าท่านสละสทิธิไ์มส่ามารถขอเรยีก
เงนิคนื 



เง่ือนไขการให้บริการ 

1.มดัจ าท่านละ 10,000บาท พรอ้มระบชุื่อผูจ้อง เนื่องจากราคานี้เป็นตัว๋กรุ๊ป ตัว๋เครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ ที่

ระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไมส่ามารถ ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆทัง้ส ิน้ ถา้กรณยีกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงการเดนิทาง 
ทางบรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 
2.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า ท่านสละสทิธิ ์ ไม่
อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 
3.การยกเลกิ   
3.1 ยกเลกิก่อน 30วนั คนืคา่บรกิารทัง้หมด 
3.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เกบ็คา่ใชจ้า่ยท่านละ   10,000  บาท 
3.3 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1 – 15 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์  
เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัหนังสือเดินทาง 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่าง ส าหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
3. รปูถ่ายหน้าตรง รปูส ี 2 นิ้ว 4 ใบ มพีืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟูจเิท่านัน้ และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์ หรอื
รูปพริน้ซ ์ จากคอมพวิเตอร ์ **รปูใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ท่านทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซี่า กรุณาเตรยีม
หนังสอืรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร ์กรณุากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
5. หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ  กรณีท างานท่ีเดียวกนัเกิน 2 ท่านข้ึนไป 
6.โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยื่นวซี่าใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการ
ยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหน้า   
หมายเหต ุ
1. จ ำนวนผู้ เดินทำงขัน้ต ำ่ผู้หญ  ่ 1  ท ำนข้น้ป  เท่่ววิิน  าำาำ ละราำวาำาาำจี่าำาเ ะ่่วนล ะงปด้ตำีาวำีเญีำรมี 
2. ิาิษัทฯ ี่มิทธ์ิท่่จรเ ะ่่วนล ะงาำวะรเา่วดิำง าราำาหนทวัา์น่ ้เี่ืาเาิดเญตมุุดวมิวัจนปี าำจลา้ปขปด้ 
3. าำวาำาท างเท่่ววมำีำาถเ ะ่่วนล ะงปด้ตำีาวำีเญีำรมี โดวา ำนง้ถง้ผะ ารโวชน์ขางผู้ เดินทำงเ ็นม ำาั่  
4. ิาิษัทฯ ปี าัิผิดชาิา ำเม่วญำวหนเญตาุำาณ์ท่่เาิดจำามำวาำาิิน ภวัธาาีชำติ  ฏิวติัละราื่นๆท่่าวู นาาเญนาืาำาาวิาุี ขางทำง
ิาิษัทฯญาืาา ำหช้จ ำวเพิ่ี เติีท่่เาิดข้น้ทำงตางญาืาทำงา้าี เช น าำาเจ็ิ  วว, าำาถาูท ำา้ำว, าำามู่ญำว, าวำีะ ำช้ำ ญาืาจำา
าุิ ติัเญตตุ ำงๆ 
 . ทำงิาิษัทฯ จรปี าัิผิดชาิหดๆ ทัง้มิน้ญำาเาิดาาณ่าวำีะ ำช้ำจำามำวาำาิิน  าำา ารท้วง  าำานดัญวดุงำน  าำาา าจะำจะ 
ญาืาาาณ่ท่่ท ำนถาู ฏิเมธ าำาเข้ำญาืาาาาเีืางจำาเจ้ำญน้ำท่ต่าวจานเข้ำเีืาง ญาืาเจ้ำญน้ำท่่าาีลางงำนทัง้จำาปทว ละรต ำง ารเทศ
ซ้ง่าวู นาาเญนาืาวำีาัิผิดชาิขางิาิษัทฯ 
6. ญำาปี มำีำาถป เท่่ววหนมถำนท่่ท่่าริหุนโ าลาาีปด้ านัเนื่างีำจำาธาาีชำติ าวำีะ ำช้ำ ละราวำีผิดพะำดจำาทำงมำวาำา
ิิน จรปี ี ่าำาาืนเงินหดๆทัง้มิน้ ลต ทัง้น่ท้ำงิาิษัทฯจรจดัญำาำวาำาเท่่ววมถำนท่า่ื่นๆีำหญ้ โดวขามงวนมิทธ์ิาำาจดัญำน่โ้ดวปี ลจ้ง
หญ้ทาำิะ วงญน้ำ 
7. าำาำน่าิ้ดตำีาำาำตัว๋เาา่ืางิินหน ัจจุิ นั ญำาาำาำตัว๋เาา่ืางิิน าัิมงูข้น้ ิาิษัทฯ มงวนมิทธ์ิท่่จร าัิาำาำตัว๋เาา่ืางิินตำี
มถำนาำาณ์ดงัาะ ำว 
8.  ญนงัมืาเดินทำงต้างี่าำวเุญะืาหช้งำนปี น้าวาว ำ 6 เดืาน ละริาิษทัฯ าัิเฉพำรผู้ ี่จดุ ารมงา์เดินทำงเพื่าท างเท่่ววเท ำนัน้ 
9. ทำงิาิษัทฯจรปี าัิผิดชาิหดๆ ทัง้มิน้ ญำาท ำนหช้ิาิาำาขางทำงิาิษทัฯปี าาิ าำทิ ปี เท่่ววิำงาำวาำา  ปี ทำนาำญำาิำงีืา้ 
เพาำรา ำหช้จ ำวทาุาว ำง ทำงิาิษัทฯปด้ช ำารา ำหช้จ ำวหญ้ตวัลทนต ำง ารเทศลิิเญีำขำดา านาาาเดินทำงละ้ว 



10. ทำงิาิษัทฯจรปี าัิผิดชาิหดๆ ทัง้มิน้ ญำาเาิดม่ิงขางมู่ ญำวจำาาำาโจาาาาี ละร/ญาืา เาิดาุิ ติัเญตทุ่่เาิดจำาาวำี ารีำท
ขางตวันาัท างเท่่ววเาง 
11. เนื่างจำาตัว๋เาา่ืางิินเ ็นตัว๋าำาำพเิศษ เี่ืาาาาตัว๋ป ละ้วหนาาณ่ท่่ท ำนปี มำีำาถเดินทำงพา้าีาณรปี ว ำด้ววเญตผุะหดา็ตำี 
ตัว๋เาา่ืางิินปี มำีำาถน ำีำเะ่ืานวนัญาืาาืนเงินปด้  
12. เี่ืาท ำนตาะงช ำารเงินปี ว ำทัง้ญีดญาืาิำงม วนาัิ ทำงิาิษัทฯ ทำงิาิษัทฯ จรถืาว ำท ำนปด้วาีาัิหนเง่ืานปขข้าตาะงต ำงๆ ท่่ปด้
าริปุว้ละ้วทัง้ญีด 

***** เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาพจิารณาโปรแกรมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนตดัสินใจ ***** 

**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวซ่ีาประเทศจนี 

**สถานทูตมีการตรวจสอบ กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME..................................................................SURNAME.......................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน           หม้าย           หย่า ระดับการศึกษา..............................................................   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มือถือ............................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) .............................................................................................. 
..........................................................................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์บ้าน............................................ 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................................................ 
ต าแหน่งงาน...........................................................................ธุรกิจประเภท........................................................................................ 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................โทร.............................................  
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่............................. เดือน.............................ปี.............................  ถึง วันที่............................เดือน..........................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    ไม่เคย    เคย  โปรดระบุ.......................................................…………………….……  
เม่ือวันที่........................... เดือน...........................ปี.............................  ถึง วันที.่............................เดือน.............................ปี............................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION...................................................อาชีพ....................................................................Tel...................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................................... 
RELATION...................................................อาชีพ.....................................................................Tel..................................................... 
หมายเหตุ 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม   อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 



** หากท่านใดภายใน 2 ปีไม่ได้เดินทางเข้าเมืองจีน ต้องถ่ายส าเนา สมุดบัญชีเงินฝาก หน้าแรกและหน้าสุดท้าย อพัเดทยอด
ล่าสุด มยีอดเงินคงเหลอืไม่ต า่กว่า  50,000 บาท 
** ผู้สูงอายุที่ไม่มสีมุดบญัชีเงินฝาก สามารถให้บุตรหรือพีน้่อง ถ่ายส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก และ ส าเนาทะเบียนบ้านของท่านที่
รับรองค่าใช้จ่ายมาด้วย  
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 


