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ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
กรุ งเทพฯ-กวางเจา (ZH9008 : 03.05-06.55)
วัดไทร 6 ต้ น-ช้ อปปิ้ งอีเต๋ อลู่-ช้ อปปิ้ งอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ -ห้ าง Baiyun Wanda Plaza
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ร้ านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรด
แฟร์ ครั้งที่ 124***-จัตุรัสฮัวเฉิง
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***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124***
ช้ อปปิ้ งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว
***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124***
ช้ อปปิ้ งถนนปักกิง่ -สนามบินไป่ หวิน
กวางเจา-กรุ งเทพฯ (ZH9007 : 00.05-02.05)

กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ , ไกด์ และคนขับรถจํานวน 150 หยวน/คนตลอดการเดินทาง

-2-

ผู้จองทัวร์ โปรดอ่ านทางนี้ :
ผู้ที่เคยเข้ าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ต้ งั แต่ ครั้ งที่ 109 ให้ แจ้ งกับทางเจ้ าหน้ าที่ ที่ทําการจองทัวร์ ไว้ ล่วงหน้ า และในวัน
เดินทาง ให้ ท่านนําบัตร (Badge) เข้ าชมงานเก่ าไปด้ วย หากท่ านทําบัตรสู ญหาย ท่ านจะต้ องลงทะเบียนทําบัตรเข้ างานแยกจาก
คณะ และทีมผู้จดั งานกวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair Organizer) จะคิดค่ าธรรมเนียมในการทําบัตรใหม่ เป็ นจํานวนเงิน 200
หยวน/ท่ าน ซึ่งท่ านสามารถชําระค่ าบัตรเข้ างานได้ ที่หน้ างาน
กรุ ณาเตรี ยมพาสปอร์ ต พร้ อมรู ปถ่ ายสี 2 นิว้ จํานวน 4 ใบ และนามบัตรท่ านละ 3 ใบ เพื่อทําบัตรเข้ างาน (มอบให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่บริษทั ฯ ณ วันเก็บเอกสาร และเตรียมนามบัตรไปมากๆ เพือ่ แลกเปลีย่ นเอกสารกับผู้ประกอบการ)

กําหนดการเดินทาง วันที่ 13-18 /31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2561
วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

23.50 น.

 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้ น 4 ประตู 9
บริ เวณ ISLAND-U สายการบิน SHENZHEN AIRLINE (ZH) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอย
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง

วันทีส่ อง

กรุ งเทพฯ-กวางเจา-วัดไทร 6 ต้ น-ช้ อปปิ้ งอีเต๋ อลู่-ช้ อปปิ้ งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ -ห้ าง Baiyun Wanda Plaza

03.05 น.

 เหิ รฟ้ าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE เทีย่ วบินที่ ZH9008
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

06.55 น.

เดินทางถึง สนามบินไป่ หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซึ่ งเป็ นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ วจากธุ รกิจการค้า นอกจากนี้ ยงั มีอาหารและภาษาที่เป็ นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ ผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมือง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซําทีภ่ ัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชม วัดไทรหกต้ น เป็ นวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยถัง เดิมไม่ได้ใช้ชื่อนี้ จนมาถึงราชวงศ์ซ่ง จึงได้มี
การเปลี่ ยนชื่ อมาเป็ น วัดลิ่ วหรงซื่ อ โดยกวีที่มีชื่อเสี ยงโด่ งดังในสมัยซ้อง ท่านได้มาเที่ยวที่วดั แห่ งนี้ เห็ น
ภายในวัดมี ต้น หรง อยู่หกต้น จึ งหยิบ พู่ก ันขึ้ นมาเขี ยนตัวอัก ษร 2 ตัว ว่า ลิ่ ว หรง (ลิ่ ว แปลว่า หก หรง
แปลว่า ต้นไทร) จนถึงราชวงศ์หมิง ชาวบ้านจึงเรี ยกวัดนี้ กนั ว่า วัดลิ่วหรงซื่ อจากนั้นนําท่าน ช้ อปปิ้ งอีเต๋ อลู่
เปรี ยบเหมือนสําเพ็งของไทย เพราะมีขายทุกอย่าง ตึกวัน ลิงค์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เซ็นเตอร์ ในย่านนี้ จะเป็ น
ตึกที่รวมร้านขายสิ นค้าต่างๆ มากมาย ที่นี่มีขายทุกอย่าง ไม่วา่ จะพวงกุญแจสารพัดแบบ ต่างหู กิ๊บ หนีบผม
ร่ ม กระเป๋ าสารพัดลาย กระติกนํ้า ปากกา ของเล่น โมเดลหุ่นจําลองตัวการ์ ตูนดังๆ เป็ นต้น

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นําท่านเดินทางสู่ แหล่ง ขายส่ งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ต้ าซาโถว ตลาดขายส่ งเกี่ยวกับมือถืออุปกรณ์ มือถือ
เครื่ องเสี ยง กล้องวีดีโอ และ เครื่ องดนตรี ต่างๆ ร้ านค้าจะมี อยู่ท้ งั ในตึ ก และ นอกตึ กตลอดแนวทางเดิ น
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คํ่า

คล้ายๆสยามสแควร์ มาบุญครอง บ้านเรา เหมาะกับการมาเดินเล่นซื้ อของ หากท่านใดสนใจ หรื อ กําลังหา
สิ นค้าประเภท ไอที หรื อ อิ เล็คทรอนิ คต่างๆสามารถลองมาเดิ นดู ที่นี่ได้ จากนั้นนําท่านสู่ ห้ าง Baiyun
Wanda Plaza เป็ นหนึ่ งในศูนย์ธุรกิ จและศูนย์การค้าชั้นนําในกวางเจา มีสินค้าแบรนด์แฟชัน่ ระดับโลก
มากมายอาทิ Levis, Vero Moda, Jack & Jones, Mark Fairwhale, FivePlus, Crocs, GXG, E-Land,
TeenieWeenie, Dazzle และ ODBO บางแบรนด์ท่านสามารถพบได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันทีส่ าม

ร้ านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124***-จัตุรัสฮัวเฉิง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ร้ านนวดเท้า เพื่อสุ ขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสู ตรเดียวไม่ซ้ าํ ใคร
พร้อมชมครี มเป่ าซู่ ถงั หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่ อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง
และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจําบ้าน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 เพื่อ
เข้าชมศูนย์แสดงสิ นค้านานาชาติแหล่งรวมสิ นค้าทุกประเภท อาทิเช่น สิ นค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร
, อุ ต สาหกรรมหนัก เบาต่ า งๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็ นงานที่ ผูผ้ ลิ ต รายใหญ่ อ อกร้ า นพบปะกับ
ผูป้ ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุ รกิจทัว่ โลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตาม
อัธยาศัย

เทีย่ ง

อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกต่ อการดูงาน
สมควรแก่เวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสฮัวเฉิ ง ซึ่ ง เป็ นศูนย์กลางแห่ งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ้นที่
560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้ รวบรวมสิ่ งก่อสร้างหลายแห่ งอยูใ่ นที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิ
เช่น พิพิธภัณฑ์กวางตุง้ หอดนตรี หอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสื อกวางเจา วังเยาวชน ซึ่ งตอนนี้ จดั เป็ น
สวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพไว้เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันทีส่ ี่

***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124***-ช้ อปปิ้ งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 (ต่ อ)

เทีย่ ง

อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกต่ อการดูงาน
สมควรแก่ เวลานัดหมาย นํา ท่ า นเดิ นทางสู่ ถนนซั่ งเซี่ ยจิ่ ว ย่า นช้อปปิ้ งที่ มี ค วามนิ ย มอยู่ซ่ ึ ง มี สิ นค้า อัน
ทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมายอาทิเสื้ อผ้า,กระเป๋ า,สิ นค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคล้ายๆ
ย่านในฮ่องกง บางช่ วงของถนนจะมีการปิ ดถนน และมีการเปิ ดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร
ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืน ถือเป็ นถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยงของเมือง กวาง
เจา
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คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ห่ านย่าง
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่ห้า

***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124***-ช้ อปปิ้ งถนนปักกิง่ -สนามบินไป่ หวิน

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 (ต่ อ)

เทีย่ ง

อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกต่ อการดูงาน
สมควรแก่เวลานัดหมาย นําท่านเดิ นทางสู่ ถนนปั กกิ่ง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่นิยมมากที่สุดใน
กวางเจา มีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิ ญท่านอิสระซื้ อสิ นค้าต่างๆ
ตามอัธยาศัย

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินไป่ หวิน

วันที่หก

กวางเจา-กรุ งเทพฯ

00.05 น.

เหิ รฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE เทีย่ วบินที่ ZH9007
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

02.05 น.

ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    
********ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ********
    ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่านขึน้ ไป ***)
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กวางเจาเทรดแฟร์ ...ยําไข่ เยีย่ วม้ า
CANTON FAIR ครั้งที่ 124 (ชมงาน 3 วัน) 6 วัน 3 คืน (ZH)
อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักเดีย่ ว

ราคา

พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

พักกับผู้ใหญ่

จ่ ายเพิม่

ไม่ รวมตัว๋

วันที่ 13-18 ตุลาคม 2561

18,999 บาท

18,999 บาท 4,500 บาท 13,999 บาท

วันที่ 31ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2561

18,999 บาท

18,999 บาท 4,500 บาท 13,999 บาท

อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิ่ม
ตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเ้ ช็คภาษีนํา้ มัน ณ วันที่ 31 ส.ค. 61 เป็ นเงิน 1,600 บาท
3. ค่ าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํ้าหนั กสั มภาระ ท่ านละไม่ เกิน 23 กิโลกรั ม จํานวน 1 ใบ สัม ภาระติ ดตัวขึ้ นเครื่ องได้ 1 ชิ้ น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิ น 7
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อา
ประกันที่ มีอายุต้ งั แต่ 1 เดื อนขึ้ นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดื อน ถึ ง 15 ปี และผูท้ ี่ มี อายุสูง กว่า 70 ปี ขึ้ นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มี
การตกลงไว้ก ับบริ ษ ทั ประกันชี วิต ทุ กกรณี ต้องมี ใ บเสร็ จ และมี เอกสารรั บรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซื้ อ ประกันการเดิ นทางเพื่อ ให้ คลอบคลุ ม ในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ า นสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบีย้ ประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กับระยะเวลา
การเดินทาง
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การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจ
ของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน,
การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ าบริการดังกล่าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ ป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!! ต
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่ าน ขอเก็บค่ าทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่าน / ทริป
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวน
สิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
5. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
6. ค่ าทัวร์ ชาวต่ างชาติ เก็บเพิม่ 800 หยวน/ท่าน/ทริป
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้ งแรก ชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่ งสํ าเนา
หนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริ ง, พร้ อมรู ปถ่ าย จํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสารที่ให้
กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม
1,050 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น)
3. ชําระส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าห้อง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั รวมถึ งเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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ข้ อควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจี น ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยว
ทั่วไปได้ ร้ ู จักคือ ร้ านนวดฝ่ าเท้ า(บัว หิมะ) ซึ่ งจํ าเป็ นต้ องบรรจุ ในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึ งเรี ยนให้
นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจํ าเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซึ่ งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60-90 นาที ซื้อ
หรื อไม่ ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่ านปฏิเสธที่จะไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าว ทาง
บริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน/ คน/ วันทีไ่ ม่ เข้ าร้ าน
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิ วตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุ บนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบิ นปรับสู งขึ้ น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะปรั บราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํ ารุ ดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการ
ขอออกนอกประเทศของท่านได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขาวเท่านั้น!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง แขนกุด
ซี ทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดาํ หรื อกรอบแว่นสี ดาํ ,
ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหูท้ งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ งหนังสื อ
เดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรือ แม่
1. สําเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางทีช่ ื่ อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
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2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้ ทํางานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทเี่ จ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศทีไ่ ม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่ เข้ากลุ่ มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์
โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนั งสื อ เดิ นทางต่ างด้ าว (เล่ ม เหลื อง) ผูเ้ ดิ นทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่ าเข้าประเทศจี นด้วยตนเอง เนื่ องจากผู ้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง น้อย 10
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ ยนระเบี ยบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของ
สถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจี น ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า
/ ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีน
อย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุ ณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก **
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รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561

สถานทีจ่ ัดงาน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX:
380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น.
เครื่ อ งจัก รขนาดใหญ่ แ ละอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งจัก ร , เครื่ อ งจัก รขนาดเล็ก , จัก รยาน,
รถจักรยานยนต์, ชิ้นส่ วนรถยนต์, ผลิตภัณฑ์เคมี , ฮาร์ ดแวร์ , รถยนต์ (โชว์กลางแจ้ง) ,
Phase I
เครื่ องจักรก่อสร้าง (โชว์กลางแจ้ง), เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรื อน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ,
วันที่ 15-19 ตุลาคม ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ , คอมพิวเตอร์ และ ผลิตภัณฑ์การสื่ อสาร, อุปกรณ์ที่
ให้แสงสว่าง, อุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง, เครื่ องสุ ขภัณฑ์, ฯลฯ
อุปกรณ์เครื่ องใช้ในห้องครัว, เซรามิกที่ใช้ในครัวเรื อน, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
บ้าน, ผลิตภัณฑ์กระจก ,ผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าและงานฝี มือเหล็กหวายเตผลิตภัณฑ์ใน
Phase II
สวน, ผลิตภัณฑ์หิน (โชว์กลางแจ้ง), ผลิตภัณฑ์ในครัวเรื อน, อุปกรณ์หอ้ งนํ้า, แว่นตา
วันที่ 23-27 ตุลาคม และนาฬิกา แว่นตา, ของเล่น, ของขวัญและของพรี เมี่ยม, ของฝากของที่ระลึกตาม
เทศกาลต่างๆ ฯลฯ
Phase III
วันที่ 31 ตุลาคม-4
พฤศจิกายน

เสื้ อ ผ้า บุ รุ ษ และสตรี , เสื้ อ ผ้า เด็ ก , ชุ ด ชั้น ใน, ชุ ด กี ฬ าและชุ ด ลํา ลอง, เครื่ อ งหนัง ,
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, เครื่ องแต่งกายและอุปกรณ์เสริ ม, ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ, อาหารยาและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ,อุปกรณ์การแพทย์ , อุปกรณ์สําหรับเดินทางท่องเที่ยว, เครื่ องใช้
สํานักงาน,รองเท้ากระเป๋ า ฯลฯ

***ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ www.cantonfair.org.cn***
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด

 แต่ งงาน

 หม้ าย

 หย่ าร้ าง

 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).....................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
................... ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
..............

ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชื่อสถานทีท่ าํ งาน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทํางาน......................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................โทร................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมือ่ วันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................

- 12 รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษทั แล้วไม่ ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึง
ขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)



