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รหัสโปรแกรม : 11999 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
HONGKONG SHENZHEN CANTON FAIR 

5 วนั 4 คนื 
 

โดยสายการบนิเอมเิรตสE์K 
 

 
 

 
 
 
 
 

รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

2. ชอ้ปป้ิงยา่นดงัใจกลางกวางเจาที“่ซา่งเซีย่จ ิว่และถนนนาธาน” 

3. ไหวพ้ระชือ่ดงัของฮอ่งกงทีว่ดัแชกงหมวิ, วดัหวงัตา้เซยีน 

4. ลิม้ลองติม่ซ าตน้ต าหรบัแสนอรอ่ยหา่นยา่งฮอ่งกง 

5. รวมคา่ท าบตัรเขา้งานคร ัง้แรกส าหรบัพาสปอรต์ไทยแลว้ 

6. รวมคา่ท าวซีา่กรุป๊จนี ส าหรบัพาสปอรต์ไทย 

 
 
 
 

เร ิม่เพยีง18,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่16-20 เมษายน 2562 18,900.- 
 

     เสน้ทางการเดนิทาง 
 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่  

1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เซนิเจิน้ X ✈ O 
CENTURY PLAZA 
HOTEL หรอืเทีย่บ
เทา่ 

2 เซนิเจิน้ - กวางเจา – อสิระชอ้ปป้ิงถนนซา่งเซยีจิว่ O O O 
FOSHAN HOTEL 
หรอืเทีย่บเทา่ 

3 เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์(เต็มวัน) O X O 
FOSHAN HOTEL 
หรอืเทีย่บเทา่ 

4 เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์ (เต็มวัน) – เซนิเจิน้ O X O 
CENTURY PLAZA 
HOTEL หรอืเทีย่บ
เทา่ 

5 
เซนิเจิน้ – ฮอ่งกง –วัดแชกง – วดัหวังตา้เซยีน –อสิระชอ้ปป้ิงถนน

นาธาน – สนามบนิฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 
O O ✈  

 
 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เซนิเจิน้ 

10.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภูมบิรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอรT์ สายการบนิEmirate 

Airline โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.00 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ EmirateAirlineเทีย่วบนิที ่EK384 

http://bit.ly/2NMk5YE
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*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบ

สุม่ทีน่ั่งวา่งหากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่งหรอืเปลีย่นทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิสามารถดอูตัรา

คา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี้* 

18.05 น. 

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง (เช็คแล็บก็อก) (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)น าท่านผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้พรอ้มกันณทางออกEXIT B สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตาฮอ่งกงเป็น

ดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้จากนัน้น าทา่นเดนิทางผ่าน

เสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมัยผ่านสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนต์

ทีม่คีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตรซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลกนอรแ์มนฟอสเตอร์

ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกง   จากน ัน้เดนิทางเขา้สูเ่มอืงเซนิเจ ิน้ ซึง่เป็นเมอืง 1 

ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคญัของจนี

ทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยัอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  – เมนพูเิศษ  เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก เซนิเจ ิน้ Century Plaza Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2: เซนิเจ ิน้ - กวางเจา – อสิระชอ้ปป้ิงถนนซา่งเซยีจ ิว่ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

 
 

จากน ัน้น าท่านเดนิทางสู่ศูนยส์มุนไพรจนีหรอืบวัหมิะ ใหท้่านรบัฟังการบรรยายถงึสรรพคุณของ

สมุนไพรจนี   และน าทา่นชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืง อาท ิเชน่ ใบชา หยก ครมีไขมุ่ก ผา้ไหม ฯลฯ  

ฝากคนทีท่า่นรกั   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงกวางเจา  ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3-4 

ช ัว่โมง  (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วันเดนิทาง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 กวางเจา เมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ มชี ือ่เสยีงทางดา้นวฒันธรรมและประวัตศิาสตรท์ีส่ าคญัแหง่หนึง่ของ

จนีและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิในภาคใตข้องจีนตัง้อยู่ปากแม่น ้าจูเจียง มปีระวัตศิาสตร์ ยาวนานกว่า 

2,800 ปี ครัง้อดตีและยงัเคยเป็นเมอืงท่าเสรแีห่งแรกและแห่งเดยีวทีเ่ปิดตอ้นรับชาว ตะวันตกทีเ่ขา้มาตดิต่อ

คา้ขายกวางเจามอีกีชือ่หนึง่ว่า “ เมอืงแพะ” ” เล่ากันว่าเคยมเีซยีนหา้องคข์ีแ่พะทีป่ากคาบรวงขา้วเดนิทาง

มาถงึเมอืงกวางโจวและอวยพรใหถ้ิน่นี ้“ ไมม่คีวามอดอยากชัว่นรัินดร”์ หลังจากทีเ่ซยีนหายตัวไป แพะทัง้หา้

ก็กลายเป็นหนิหลังจากนัน้เป็นตน้มา กวางเจาก็ไดช้ือ่วา่ “เมอืงแพะ” จากนัน้น าทา่นสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนซ่าง

เซีย่จ ิว่ เป็นย่านการคา้ทีม่ชี ือ่มาแต่โบราณประมาณ150 ปีก่อนสมัยสงครามฝ่ินปีค.ศ.1840 ทีพ่ระราชส านัก

ราชวงศช์งิอนุมตัใิหเ้ป็นศนูยก์ารคา้ระหวา่งประเทศในสมยันัน้จัดเป็นยา่นการคา้ทีต่ดิตอ่กบัยโุรปโดยเฉพาะชม

ตกึแถวยคุเกา่และอาคารต่างๆยังคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอยา่งสวยงามซึง่ตอนหลังคนจนีน ามาสรา้งแถว

เยาวราชในประเทศไทยและปัจจบุนัก็ยงัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่คีวามนยิมอยูซ่ ึง่มสีนิคา้อนัทันสมยัต่างๆใหท้่านได ้

เลอืกซือ้มากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร      

 
       เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา  FORTUNA  FOSHAN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่3: เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์(เต็มวนั) 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

 น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพือ่มองหาชอ่งทางทางธุรกจิ

ผูป้ระกอบการ มากกวา่ 8,000 ราย มารวมกนัซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ ่พบกบัผูป้ระกอบการในแตล่ะมณฑล

ของจนี รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสนิคา้ทุก

ประเภท  

*** (ส าคญั.!!) เอกสารส าหรบัท าบตัรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์*** 
1. ลกูคา้ทีไ่มเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรจ์ะตอ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิมาใหท้างบรษิทัดงันี ้(น า

ตดิตวัไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 
1.1 รปูถา่ย 1 ใบ หนา้ตรง (พืน้หลังสฟ้ีา , ขาว) 
1.2 นามบตัร (ตัวจรงิ)  
1.3 อเีมลผ์ูเ้ขา้งาน(ทีส่ามารถใชไ้ดจ้รงิ) 

2. ลกูคา้ทีเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรแ์ลว้ สิง่ทีจ่ะตอ้งน าตดิตวัไปดว้ย 

2.1 บตัรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์(บตัรแข็งสฟ้ีา)  (หากท าสญูหายหรอืลมืน าไปดว้ยลูกคา้

จะตอ้งไปช าระคา่ท าบตัรใหมเ่องทีง่านแฟรป์ระมาณ 200หยวน/ทา่น ) 

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    –Buffet International 

        เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา  FORTUNA  FOSHAN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
 

วนัที ่4: เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์ (เต็มวนั) – เซนิเจิน้ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพือ่มองหาชอ่งทางทางธุรกจิ

ผูป้ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึง่เป็นงานที่ผูผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละ

มณฑลของจนี รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสนิคา้

ทกุประเภท  

*** (ส าคญั.!!) เอกสารส าหรบัท าบตัรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์*** 
1.ลกูคา้ทีไ่มเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรจ์ะตอ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิมาใหท้างบรษิทัดงันี ้
(น าตดิตวัไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 
1.2 รปูถา่ย 1 ใบ หนา้ตรง (พืน้หลังสฟ้ีา , ขาว) 

            1.3 นามบตัร (ตัวจรงิ)  
1.4 อเีมลผ์ูเ้ขา้งาน(ทีส่ามารถใชไ้ดจ้รงิ) 

        2.ลกูคา้ทีเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรแ์ลว้ สิง่ทีจ่ะตอ้งน าตดิตวัไปดว้ย 

2.1บตัรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์(บตัรแข็งสฟ้ีา)  (หากท าสญูหายหรอืลมืน าไปดว้ย
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ลกูคา้จะตอ้งไปช าระคา่ท าบตัรใหมเ่องทีง่านแฟรป์ระมาณ 200หยวน/ทา่น ) 

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (เซนิเจ ิน้)   

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก เซนิเจ ิน้ Century Plaza Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: 
เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง –วดัแชกง – วดัหวงัตา้เซยีน – Jewelry Factory- อสิระชอ้ปป้ิงถนน

นาธาน – สนามบนิฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

 
 

สมควรแก่เวลาพรอ้มกนัทีจุ่ดนดัหมาย ประมาณ 09.00 น. น าท่าน

เดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยรถโคช้ประมาณ 1 ช ัว่โมง  จากนัน้น าท่านนมัสการ 

วดัหวงัตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อทุศิใหก้ับWong Tai Sin เด็ก

หนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิต๋าจนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพ

เจา้หวังตา้เซยีนในเวลาต่อมา เป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงเชือ่ว่ามคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็น

หนึง่ในวัดทีโ่ด่งดังทีสุ่ดของฮ่องกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีน่ าธูป 

และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตัง้แต่เรื่องความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธุรกจิ สถาปัตยกรรม

ภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจีนสมัยโบราณที่มเีสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสทีองเหลืองอร่าม..จากนั้น

เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatinวัดแชกง

สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลส าคัญคนหนึ่งเป็นทหารมชีือ่ว่าท่านแชกง เนื่องจากมเีหตุการณ์จลาจล

เกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอื

วา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันน า

โชคทีต่ัง้อยู่ในวัดเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน 

โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดี

ออกไปใหห้มด ในองค์กังหันน าโชคม ี4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง , เดนิทาง

ปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกง

และนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไป

จากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร - เมน ูหา่นยา่ง 

 น าทา่นชมโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบัรา้น Jewelry Factory จากน ัน้น า

ทา่นสู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้สมนุไพรทีไ่ดร้บั

การการนัตคีุณภาพจากรฐับาลฮอ่งกง …จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ย่ายจมิซาจุย ถนน

นาธาน อาทเิชน่ ชอ้ปป้ิงที ่OceanTerminalและ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังต่างๆระดับโลกกว่า 

700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis 

Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นทีห่า้ง Toy r’us แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS Galleria  เชน่  

Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 
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 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง(เชค็แล็บก็อก) 

21.30 น.      เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย Emirate Airlines เทีย่วบนิทีE่K385 

23.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจ ิน้)ก าหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่

ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่ รา้น

รฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 
ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่น

เป็นจ านวนเงนิ 300 ฮอ่งกงดอลลา่ / คน / รา้น 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร*์** 
** แจกน า้ด ืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น
การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 
 
หมายเหต ุ: 

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ราคาเด็กต า่กวา่ 18 ปี เก็บเพิม่จากคา่ทวัรข์า้งตน้ 3,000 บาท/ทา่น 

3. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

แนะน าการบืน่วซีา่ได ้

4. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 
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โปรแกรม: HONGKONG SHENZHEN CANTON FAIR  
5 วนั 4 คนื 

     โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EK 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

 วนัที ่16-20 เมษายน 2562 18,900.- 21,900.- 21,900.- 6,500  

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 5,000 บาท / ทา่น *** 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่น

เดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมี

การจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส ์

Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธ่ยแ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย

การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิ

ทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะ

จากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะ

จากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

7. คา่วซีา่กรุป๊แบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

8. กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุป๊ 144 ชั่วโมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บ

คา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขับรถ (ทา่นละ 1,000 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตามความประทับใจ) 

 

 
 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร   คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาช าระมัดจ า 10,000  ภายใน 24 ชม. 
 4.   การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

4.1  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน  คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.4 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

4.5 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้

(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายต่างๆทีเ่กดิ

จากการยกเลกิของทา่น  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป

ยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ คา่หอ้ง ค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสายการบนิและคา่มัดจ า

ทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า   หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิกฎหมายและใน

ข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

      4.9 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจ   

      เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1.กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ให ้
เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ 
2.การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทาง
บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่
ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ 
4. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี 
5. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตร
โดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
6. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถ
สอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่ 
7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

 

หมายเหต ุ

 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
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3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน า

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง
ดอลลา่ 

 

  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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 
 อปุกรณเ์กีย่วกบัแสงสวา่ง 

 ยานพาหนะ และอะไหล ่ 

   - จักรยาน 

   - มอเตอรไ์ซด ์
   - อะไหลร่ถยนต ์

   - ยานพาหนะ (Outdoor)  
 เครือ่งจกัรกล 

   - เครือ่งจักรขนาดเล็ก 
   - Large Machinery & Equipment 

   - Construction Machinery  
 ฮารด์แวร&์เครือ่งมอื 

 อปุกรณก์อ่สรา้ง 

   - Building & Decorative 

     Materials  
   - Sanitary & Bathroom  

     Equipment  
 เคมภีณัฑ,์วตัถเุคม ี

 International Pavilion 

 ของใชใ้นครัวเรอืน 

   - Kitchenware & Tableware 
   - เซรามคิ 

   - Household Items 
   - Personal Care Products 

   - Toiletries  
 ของขวัญ 

   - นาฬกิา, นาฬกิาขอ้มอื& 
     อปุกรณ์เกีย่วกับสายตา 

   - ของเลน่ 
   - ของขวัญและสนิคา้พรเีมีย่ม 

   - สนิคา้เกีย่วกับเทศกาล  
 อปุกรณ์ตกแตง่บา้น 

   - เครือ่งเซรามคิตกแตง่  

   - เครือ่งแกว้ศลิปะ  
Weaving, Rattan and Iron Arts  

   - อปุกรณ์ตกแตง่บา้น 
   - อปุกรณ์ท าสวน  

   - ผลติภัณฑจ์ากหนิและโลหะ 
      (Outdoor)  

   - เฟอรน์เิจอร ์

  ผลติภณัฑผ์า้และเสือ้ผา้ 

   - เสือ้ผา้บรุษุ และ สตร ี
   - เสือ้ผา้เด็ก 

   - ชดุชัน้ใน 

   - Sports and Casual Wear 
   - Furs, Leather, Downs  

     & Related Products 
   - Fashion Accessories &   Fittings 

   - Home Textiles 
   - Textile Raw Materials & Fabrics 

   - พรม&สิง่ทอ  
 รองเทา้ 

 อปุกรณส์ านกังาน, ถงุและบรรจภุณัฑ ์ 

 ผลติภณัฑก์ฬีา ทอ่งเทีย่ว 
 ผลติภณัฑย์า, เครือ่งมอืแพทย ์

    และผลติภณัฑสขุภาพ 

   - Medicines and Health Products 

   - Medical Devices,  
     Disposables and Dressings 
 ผลติภณัฑอ์าหาร&สนิคา้พืน้เมอืง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ คน้หาไดท้ี ่: www.cantonfair.org.cn   
** ขอ้มลูการจดัแสดงงานขา้งตนั อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 
** ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี:่   

 

 

**  ในกรณีดา่นเซนิเจ ิน้ปิดทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ใชจ้า่ยเพือ่ย ืน่วซีา่จากประเทศไทยเขา้ประเทศ
จนี รายเอยีดดงันี*้* 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่นการ

สง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล (โดย

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

http://www.cantonfair.org.cn/
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 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น
กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าให ้
ขอ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซา่ ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่าน
อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 
2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปลสถาน
ฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 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 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกที่มกีารปรับราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
 

 

 


