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 ผู้จองทัวร์โปรดอ่านทางนี ้:  

ผู้ที่เคยเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ตั้งแต่คร้ังที่ 109  ให้แจ้งกบัทางเจ้าหน้าที่ ที่ท าการจองทัวร์ไว้ล่วงหน้า และใน
วันเดินทาง ให้ท่านน าบัตร (Badge) เข้าชมงานเก่าไปด้วย หากท่านท าบัตรสูญหาย ท่านจะต้องลงทะเบียนท าบัตรเข้างาน
แยกจากคณะ และทีมผู้จัดงานกวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair Organizer) จะคิดค่าธรรมเนียมในการท าบัตรใหม่ เป็น
จ านวนเงนิ 200 หยวน/ท่าน ซ่ึงท่านสามารถช าระค่าบัตรเข้างานได้ที่หน้างาน  

วนัที่ ก าหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – กวางเจา (KQ886 : 15.05-19.00) X ✈ X HJ GRAND HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรดแฟร์  
คร้ังที ่122***-ช้อปป้ิงถนนปักกิง่ 

 

 
 

 

 X  HJ GRAND HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 ร้านหยก-***งานกวางเจาเทรดแฟร์  
คร้ังที ่122***(ต่อ)-ช้อปป้ิงถนนซ่ังเซ่ียจ่ิว 
 

 X  HJ GRAND HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 

จัตุรัสฮัวเฉิง-ขึน้ตึก CANTON TOWER (ช้ัน107)
กระเช้ารถราง Bubble Tram-ช้อปป้ิงอเีต๋อลู่ 
ช้อปป้ิงอุปกรณ์-อเิล็กทรอนิกส์ ต้าซาโถว-กวางเจา
กรุงเทพฯ(KQ887 : 22.10-00.05+1) 
 

 

    

กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์ ,หัวหน้าทวัร์ และคนขบัรถ จ านวน 120 หยวน /คน (เด็กช าระทปิเท่าผู้ใหญ่) 
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กรุณาเตรียมพาสปอร์ต พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิว้ จ านวน 4  ใบ และนามบัตรท่านละ 3 ใบ เพ่ือท าบัตรเข้างาน (มอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษทัฯ ณ วนัเกบ็เอกสาร  และเตรียมนามบัตรไปมากๆ เพ่ือแลกเปลีย่นเอกสารกบัผู้ประกอบการ) 

ก าหนดการเดินทาง  วนัที่ 15-18 ตุลาคม 2560  
วนัแรก  กรุงเทพฯ – กวางเจา  

12.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน KENYA AIRWAYS (KQ) เจา้หน้าท่ีบริษทัฯจะคอยให้การ
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

15.05 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองกวางเจาโดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี KQ886   
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีเติบโต

อยา่งรวดเร็วจากธุรกิจการคา้ นอกจากน้ียงัมีอาหารและภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลน้ี ผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

   พกัที ่HJ GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่อง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่122***-ช้อปป้ิงถนนปักกิง่ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่
ซ ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟ
ไหม ้ผพุอง   และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้นจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ 
คร้ังที่ 122 เพื่อเขา้ชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวมสินคา้ทุกประเภท อาทิเช่น สินคา้ทางดา้น
เทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนกัเบาต่างๆ มากกวา่ 100 หมวดหมู่ เป็นงานท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่
ออกร้านพบปะกบัผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนกัธุรกิจทัว่โลกให้ความสนใจ ใหท้่าน
อิสระกบัการดูงานตามอธัยาศยั 

กลางวนั อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกต่อการดูงาน 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...หมูแดง 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิง่ ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในกวางเจา มีสินคา้มากมาย 
อาทิเช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า และของท่ีระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซ้ือสินคา้ต่าง  ๆตามอธัยาศยั  

  พกัที ่HJ GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่าม ร้านหยก-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่122***(ต่อ)-ช้อปป้ิงถนนซ่ังเซ่ียจ่ิว 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านชม ร้านหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า   จากนั้นน าท่าน
ชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่122 (ต่อ)  

กลางวนั อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกต่อการดูงาน 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
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 น าท่านเดินทางสู่ ถนนซ่ังเซ่ียจ่ิว ย่านช้อปป้ิงท่ีมีความนิยมอยู่ซ่ึงมีสินคา้อนัทนัสมยัต่างๆให้ท่านได้
เลือกซ้ือมากมายอาทิเส้ือผา้,กระเป๋า,สินคา้แบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคลา้ยๆยา่นในฮ่องกง บาง
ช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยงัมีร้านอาหาร ร้านคา้ต่างๆ 
มากมายเลยทีเดียว คึกคกัมากในช่วงกลางคืน ถือเป็นถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเมืองกวางเจา 

   พกัที ่HJ GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่ี่              จัตุรัสฮัวเฉิง-ขึน้ตึก CANTON TOWER (ช้ัน107)-กระเช้ารถราง Bubble Tram-ช้อปป้ิงอเีต๋อลู่ 
                           ช้อปป้ิงอุปกรณ์-อิเลก็ทรอนิกส์ ต้าซาโถว-กวางเจา-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสฮัวเฉิง ซ่ึง เป็นศูนยก์ลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิน้ท่ี 560,000 ตารางเมตร 
จตุัรัสน้ีรวบรวมส่ิงก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในท่ีเดียวกนั มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภณัฑ์
กวางตุง้ หอดนตรี  หอทีวท่ีีสูงท่ีสุดในโลก หอหนงัสือกวางเจา วงัเยาวชน ซ่ึงตอนน้ีจดัเป็นสวนจตุัรัสท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของเมืองกวางเจา  ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั  น าท่าน ขึ้นตึก 
CANTON TOWER (ช้ัน107) หอส่งสัญญาณโทรทศัน์ของเมืองกวางเจา มีความสูง 600 เมตร ไดรั้บ
การขนานนาม ว่า ”ซูเปอร์โมเดล“ ในส่วนท่ีแคบท่ีสุดของอาคาร สามารถวดัเส้นผ่านศูนยก์ลางได้ท่ี
ความกวา้ง 30 เมตร  จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้ารถรางแบบกระจกใสที่เรียกว่า Bubble Tram รถรางจะ
ค่อยๆ เคล่ือนตวัอย่างช้าๆ ไปตามเส้นรอบนอกของอาคารท่ีความสูง 455 เมตร เหนือพื้นดิน ท่าน
สามารถชมววิเมืองกวางเจาแบบพาโนรามาและมองไดไ้กลถึงเส้นขอบฟ้า  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...ห่านย่าง 
บ่าย น าท่าน ช้อปป้ิงอีเต๋อลู่ เปรียบเหมือนส าเพ็งของไทย เพราะมีขายทุกอย่าง ตึกวนั ลิงค์ อินเตอร์เนชั่น

แนล เซ็นเตอร์ ในย่านน้ีจะเป็นตึกท่ีรวมร้านขายสินคา้ต่างๆ มากมาย ท่ีน่ีมีขายทุกอย่าง ไม่ว่าจะพวง
กุญแจสารพดัแบบ ต่างหู ก๊ิบ หนีบผม ร่ม กระเป๋าสารพดัลาย กระติกน ้ า ปากกา ของเล่น โมเดล
หุ่นจ าลองตวัการ์ตูนดงัๆ เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหล่ง ขายส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้าซา
โถว ตลาดขายส่งเก่ียวกบัมือถือ อุปกรณ์ มือถือ เคร่ืองเสียง กลอ้งวีดีโอ และ เคร่ืองดนตรีต่างๆ ร้านคา้
จะมีอยูท่ ั้งในตึก และ นอกตึกตลอดแนวทางเดิน คลา้ยๆสยามสแควร์ มาบุญครอง บา้นเรา  เหมาะกบั
การมาเดินเล่นซ้ือของ หากท่านใดสนใจ หรือ ก าลงัหาสินคา้ประเภท ไอที หรือ อิเล็คทรอนิคต่างๆ
สามารถลองมาเดินดูท่ีน่ีได ้

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...หมูย่าง 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน (เน่ืองจากช่วงที่เดินทางอยู่ในช่วงงานกวางเจาเทรดแฟร์ ทาง
สายการบินแจ้งว่าต้องไปเช็คอนิล่วงหน้า 3 ช่ัวโมง ) 

22.10 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี KQ887    
00.05+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     

 
ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ    

          ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา           
 (*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป ***) 
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หมายเหตุ ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมือง

ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ), ร้านหยก  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน
ทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็น
หลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 

*ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทั
ฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั* 

 

กวางเจาเทรดแฟร์ กระเช้ารถราง Bubble Tram 4 วนั 3 คืน  
(ชมงาน 2 วนั) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่านราคาท่านละ 

(ไม่มีราคาเด็ก) 

พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ 
ท่านละ 

วนัที่ 15-18 ตุลาคม 2560   20,999บาท  4,500  บาท 

ราคาพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเดก็ 
 
หมายเหตุ :    ราคาทัวร์นี้  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซ่ึงราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจากสภาวะ

น ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซ่ึงทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มันเพิม่ตามความเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของ
สายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนัเพิ่มเติมจากราคา
ท่ีก าหนดไว)้ 
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อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว ราคา 800 บาท  (ใช้แค่ส าเนาหนังสือเดินทาง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
 กรณีที่ไม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ หรือท่านมีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ
เดินทางตัวจริง , รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน จ านวน 2 รุป และเอกสารที่
ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ พร้อมช าระค่าส่วนต่างเพิม่ ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม    700  บาท  
/ ยื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม  1,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
เท่าน้ัน)  

 ยกเว้นเส้นทางทีบ่ินลงเทยีนสิน ใช้ส าเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิว้ จ านวน 2 รูป  
 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซ่ียงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้อง
ย่ืนวซ่ีาเดี่ยวเท่าน้ัน 
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 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น า้หนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กโิลกรัม จ านวน 2 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ือได ้ 1 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 

12 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผู ้

เอาประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี ข้ึน
ไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ทั้งน้ียอ่มอยู่
ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือ
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่านสามารถ ** 
บาท ขึ้นอยู่กับ 330 ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ
ระยะเวลาการเดินทาง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจ
ของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุด
งาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขใน
กรมธรรม ์
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 กรุณาเตรียมค่าทปิหัวหน้าทวัร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 120 หยวน (เด็กช าระทปิเท่าผู้ใหญ่) 
 ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 

และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออก
ใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่าน้ัน 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่าน      สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 200 หยวน / คน / วนั 
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5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. การยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั   เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ีการการันตี

ค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
ค่าทวัร์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
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12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณทีีท่่านมีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารุดใดๆ 

ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการช ารุด  เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน ยิม้ห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้าง

ชัดเจน และห้ามสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย ต่างหู 
เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทางพร้อมญาติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี่ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ  จ่ายเพิ่ม  100  บาท 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการท างานใน
ประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
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1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

2. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยืน่วซ่ีา 

3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง
นอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

4. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน
ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

5. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก 

ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้า  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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รายละเอยีดงานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่122 เดือน  ตุลาคม-พฤศจิกายน  2560 

สถานที่จัดงาน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX: 
380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น. 

 

Phase I 

วนัที ่15-19 ตุลาคม 

เค ร่ืองจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์เคร่ืองจักร  , เค ร่ืองจักรขนาดเล็ก , จักรยาน , 

รถจกัรยานยนต์, ช้ินส่วนรถยนต,์ ผลิตภณัฑ์เคมี, ฮาร์ดแวร์, รถยนต์ (โชวก์ลางแจง้) , 

เคร่ืองจกัรก่อสร้าง (โชวก์ลางแจง้), เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์, 

ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์และ ผลิตภณัฑก์ารส่ือสาร, อุปกรณ์ท่ี

ใหแ้สงสวา่ง, อุปกรณ์ก่อสร้างและวสัดุตกแต่ง, เคร่ืองสุขภณัฑ,์ ฯลฯ 

Phase II 

วนัที ่ 23-27 ตุลาคม 

อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นหอ้งครัว, เซรามิกท่ีใชใ้นครัวเรือน, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง

บา้น, ผลิตภณัฑก์ระจก ,ผลิตภณัฑจ์ากการทอผา้และงานฝีมือเหลก็หวายเตผลิตภณัฑใ์น

สวน, ผลิตภณัฑหิ์น (โชวก์ลางแจง้), ผลิตภณัฑใ์นครัวเรือน, อุปกรณ์หอ้งน ้า, แวน่ตา

และนาฬิกา แวน่ตา, ของเล่น, ของขวญัและของพรีเม่ียม,  ของฝากของท่ีระลึกตาม

เทศกาลต่างๆ ฯลฯ  

Phase III 

วนัที ่31 ตุลาคม-04 

พฤศจิกายน 

เส้ือผา้บุรุษและสตรี, เส้ือผา้เดก็, ชุดชั้นใน, ชุดกีฬาและชุดล าลอง, เคร่ืองหนงั, ผลิตภณัฑ์

ท่ีเก่ียวขอ้ง, เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์เสริม, ผลิตภณัฑส่ิ์งทอ,  อาหารยาและผลิตภณัฑ์

เพื่อสุขภาพ,อุปกรณ์การแพทย ์ , อุปกรณ์ส าหรับเดินทางท่องเท่ียว, เคร่ืองใชส้ านกังาน,

รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ 

 

***ท่านสามารถดูรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่ www.cantonfair.org.cn*** 

 

http://www.cantonfair.org.con/
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
............................................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
..............................................................................................................................................................................................
...............................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ............................ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
..............................................................................................................................................................................................
..........................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน..................................................... 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................................. 
ต าแหน่งงาน......................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 
........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่............ เดือน.........................ปี...................... ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี........................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่............ เดือน.........................ปี.....................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี........................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION......................................................................................................................................................................... 
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หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่ างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือใช้ในการขอย่ืนวซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือ
ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


