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กรุณาเตรยีมคา่ทปิหวัหน้าทวัร,์ ไกด ์และคนขบัรถจาํนวน 150 หยวน/
คนตลอดการเดนิทาง  

   ผูจ้องทวัรโ์ปรดอ่านทางนี� :  

ผูท้ี�เคยเขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟรต์ ั�งแต่คร ั�งที� 109  ใหแ้จง้กบัทางเจา้หน้าที� ที�ทํา

การจองทวัรไ์วล้่วงหน้า และในวนัเดนิทาง ใหท่้านนําบตัร (Badge) เขา้ชมงานเก่าไปดว้ย 

หากท่านทําบตัรสูญหาย ท่านจะตอ้งลงทะเบยีนทําบตัรเขา้งานแยกจากคณะ และทมีผูจ้ดังาน

กวางเจาเทรดแฟร ์(Canton Fair Organizer) จะคิดค่าธรรมเนียมในการทําบตัรใหม่ เป็น

จํานวนเงิน 200 หยวน/ท่าน ซึ�งท่านสามารถชําระค่าบตัรเขา้งานไดท้ี�หน้างาน กรุณาเตรยีม

พาสปอรต์ พรอ้มรูปถ่ายส ี2 นิ�ว จํานวน 4  ใบ และนามบตัรท่านละ 3 ใบ เพื�อทําบตัรเขา้งาน 
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(มอบใหแ้ก่เจา้หน้าที�บรษิทัฯ ณ วนัเก็บเอกสาร  และเตรยีมนามบตัรไปมากๆ เพื�อแลกเปลี�ยน

เอกสารกบัผูป้ระกอบการ) 

กาํหนดการเดนิทาง วนัที� 22-27 / 30 ตุลาคม - 4 พฤศจกิายน 2562 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

23.50 น.  คณะพรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ( ระหว่าง

ประเทศ ) ช ั�น 4 ประตู 9 บรเิวณ ISLAND-U สายการบิน SHENZHEN AIRLINE (ZH) 

โดยมเีจา้หนา้ที�จากทางบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกแดท่า่นกอ่นออกเดนิทาง 

วนัที�สอง กรุงเทพฯ-กวางเจา-วดัไทร 6 ตน้-ชอ้ปปิ� งอเีตอ๋ลู่-ชอ้ปปิ� งอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส-์หา้ง 

Baiyun Wanda Plaza 

03.05 น.  เหินฟ้าสู่  เมืองกวางเจา  โดยสายการบิน  SHENZHEN AIRLINE เที�ยวบินที� 

ZH9008 

   (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิไป่หวนิ เมอืงกวางเจา เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซ ึ�งเป็นเมอืงใหญ่ที�

เตบิโตอยา่งรวดเรว็จากธรุกจิการคา้ นอกจากนี�ยงัมอีาหารและภาษาที�เป็นเอกลกัษณข์องมณฑล

นี� ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง   

เชา้ ไ รบัประทานอาหารเชา้แบบติ�มซาํที�ภตัตาคาร  

นําท่านเที�ยวชม วดัไทรหกตน้ เป็นวดัเก่าแก่สรา้งตั�งแต่สมยัถงั เดิมไม่ไดใ้ชช้ ื�อนี� จนมาถึง

ราชวงศซ์ง่ จงึไดม้ีการเปลี�ยนชื�อมาเป็น วดัลิ�วหรงซื�อ โดยกวทีี�มีช ื�อเสยีงโด่งดงัในสมยัซอ้ง ท่าน

ไดม้าเที�ยวที�วดัแห่งนี� เห็นภายในวดัมตีน้ หรง อยู่หกตน้ จงึหยบิพู่กนัขึ �นมาเขยีนตวัอกัษร 2 ตวั 

ว่า ลิ�ว หรง (ลิ�ว แปลว่า หก หรง แปลว่า ตน้ไทร) จนถงึราชวงศห์มิง ชาวบา้นจงึเรยีกวดันี�กนัว่า 

วดัลิ�วหรงซื�อจากนั�นนําท่าน ชอ้ปปิ� งอเีต๋อลู่ เปรยีบเหมอืนสําเพ็งของไทย เพราะมขีายทุกอย่าง 

ตกึวนั ลงิค ์อนิเตอรเ์นช ั�นแนล เซน็เตอร ์ในย่านนี�จะเป็นตกึที�รวมรา้นขายสนิคา้ต่างๆ มากมาย 

ที�นี�มีขายทุกอย่าง ไม่ว่าจะพวงกุญแจสารพดัแบบ ต่างหู กิ �บ หนีบผม รม่ กระเป๋าสารพดัลาย 

กระตกินํ�า ปากกา ของเลน่ โมเดลหุ่นจาํลองตวัการต์นูดงัๆ เป็นตน้ 

เที�ยง ไ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  นําท่านเดนิทางสู่แหล่ง ขายส่งอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์ตา้ซาโถว ตลาดขายส่งเกี�ยวกบัมือ

ถอือุปกรณ ์มือถือ เคร ื�องเสียง กลอ้งวดีีโอ และ เคร ื�องดนตรตี่างๆ รา้นคา้จะมีอยู่ท ั�งในตึก และ 

นอกตกึตลอดแนวทางเดนิ คลา้ยๆสยามสแควร ์มาบุญครอง บา้นเรา  เหมาะกบัการมาเดนิเล่น

ซื �อของ หากท่านใดสนใจ หรอื กาํลงัหาสนิคา้ประเภท ไอท ีหรอื อเิล็คทรอนิคต่างๆสามารถลอง

มาเดินดูที�นี� ได ้จากนั�นนําท่านสู่ หา้ง Baiyun Wanda Plaza เป็นหนึ� งในศูนยธ์ุรกิจและ

ศูนยก์ารคา้ช ั�นนําในกวางเจา มสีนิคา้แบรนดแ์ฟช ั�นระดบัโลกมากมายอาท ิLevis, Vero Moda, 

Jack & Jones, Mark Fairwhale, FivePlus, Crocs, GXG, E-Land, TeenieWeenie, 

Dazzle และ ODBO บางแบรนดท์า่นสามารถพบไดเ้ฉพาะที�นี�เทา่นั�น  

คํ�า ไ รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

   พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL AIRPORT หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 

ดาว****  

วนัที�สาม  รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-***งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ั�งที� 126***-จตัรุสัฮวัเฉิง 

เชา้ ไ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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นําท่านเดนิทางสู่ รา้นนวดเทา้ เพื�อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื�อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษ

สูตรเดยีวไม่ซํ �าใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืที�รูจ้กักนัดใีนชื�อ “บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิใน

ดา้นรกัษาแผลไฟไหม ้ผุพอง   และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจําบา้น   จากนั�นนําท่าน

เดนิทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ั�งที� 126 เพื�อเขา้ชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่ง

รวมสนิคา้ทุกประเภท อาทเิชน่ สนิคา้ทางดา้นเทคโนโลย,ี การเกษตร, อตุสาหกรรมหนักเบาตา่งๆ 

มากกวา่ 100 หมวดหมู่ เป็นงานที�ผูผ้ลติรายใหญ่ออกรา้นพบปะกบัผูป้ระกอบการในแตล่ะมณฑล

ของจนีรวมทั�งนักธรุกจิทั�วโลกใหค้วามสนใจ ใหท้า่นอสิระกบัการดงูานตามอธัยาศยั             

 

เที�ยง อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกตอ่การดูงาน 

 สมควรแก่เวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ จตัุรสัฮวัเฉิง ซ ึ�ง เป็นศูนยก์ลางแห่งใหม่ของเมือง

กวางเจา มีพิ �นที� 560,000 ตารางเมตร จตัุรสันี�รวบรวมสิ�งก่อสรา้งหลายแห่งอยู่ในที�เดยีวกนั มี

มากกว่า 39 ตึกก่อสรา้ง อาทิเช่น พิพิธภณัฑก์วางตุง้ หอดนตร ี หอทีวีที�สูงที�สุดในโลก หอ

หนังสอืกวางเจา วงัเยาวชน ซึ�งตอนนี�จดัเป็นสวนจตัุรสัที�ใหญ่ที�สุดของเมอืงกวางเจา  ใหท้่านได ้

อสิระเก็บภาพไวเ้ป็นที�ระลกึตามอธัยาศยั   

คํ�า  ไ รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

  พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL AIRPORT หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 

ดาว****  

วนัที�สี�  ***งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ั�งที� 126***-ชอ้ปปิ� งถนนซ ั�งเซ ี�ยจิ�ว 

เชา้ ไ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นชม งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ั�งที� 126 (ตอ่)  

เที�ยง อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกตอ่การดูงาน 

สมควรแก่เวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ ถนนซ ั�งเซ ี�ยจิ�ว ย่านชอ้ปปิ�งที�มีความนิยมอยู่ซ ึ�งมี

สนิคา้อนัทนัสมยัต่างๆใหท้่านไดเ้ลอืกซื �อมากมายอาทเิสื �อผา้,กระเป๋า,สนิคา้แบรนดเ์นมจนี ฯลฯ 

บรรยากาศจะคลา้ยๆย่านในฮ่องกง บางชว่งของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว 

สวยงามมาก ยงัมรีา้นอาหาร รา้นคา้ต่างๆ มากมายเลยทเีดยีว คกึคกัมากในชว่งกลางคนื ถอืเป็น

ถนนคนเดนิที�มชี ื�อเสยีงของเมอืง     กวางเจา 

คํ�า  ไ รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ลิ �มรสอาหารพเิศษ...ห่านย่าง  

   พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL AIRPORT หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 

ดาว****  

วนัที�หา้ ***งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ั�งที� 126***-ชอ้ปปิ� งถนนปักกิ�ง-สนามบนิไป่หวนิ 

เชา้ ไ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ั�งที� 126 (ตอ่) 

เที�ยง อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกตอ่การดูงาน 

สมควรแก่เวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ�ง ถนนคนเดนิที�มีช ื�อเสยีงและเป็นที�นิยม

มากที�สุดในกวางเจา มสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เสื �อผา้ รองเทา้ กระเป๋า และของที�ระลกึอกีมากมาย เชญิ

ทา่นอสิระซื �อสนิคา้ตา่ง  ๆตามอธัยาศยั    

คํ�า  ไ รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไป่หวนิ 
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วนัที�หก กวางเจา-กรุงเทพฯ 

00.05 น.  เหนิฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบนิ SHENZHEN AIRLINE เที�ยวบนิที� ZH9007 

  (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

02.00 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ.........     

   ********ขอบคณุทุกท่านที�ใชบ้รกิาร********   

 

อตัราคา่บรกิารดงักล่าวรวม 

1. คา่ต ั�วเครื�องบนิช ั�นทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุป๊ ตามที�ระบไุวใ้นรายการเทา่นั�น  

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํ�ามนัขึ �น ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ �เก็บค่า

ภาษีนํ�ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ ก่อนการเดนิทาง**ราคาทวัรนี์�เช็คภาษีนํ�ามนั ณ วนัที� 11 ม.ิย. 62 

เป็นเงิน 1,500 บาท 

3. คา่วซีา่จนี ปกต ิ4 วนัทําการ ราคา 1,650 บาท (ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย) 

 **กรณียื�นดว่น 2 วนัทาํการ ชาํระคา่สว่นตา่งเพิ�ม 1,125 บาท (ชาํระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื)   

4. คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น), อาหาร และเคร ื�องดื�มทกุมื �อ ตามที�ระบไุวใ้นรายการ 

5.  คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบไุวใ้นรายการ 

6. นํ�าหนกัสมัภาระ ท่านละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั จํานวน 1 ใบ สมัภาระตดิตวัขึ �นเคร ื�องได ้1 ชิ �น ต่อท่าน นํ�าหนัก

ตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรมั, คา่ประกนัวนิาศภยัเคร ื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 

7. ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัที�มอีายุตั�งแต่ 1 เดอืนขึ �นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหว่าง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้ี�มอีายุ

สูงกว่า 70 ปี ขึ �นไป ค่าชดเชยทั�งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร ึ�งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบไุวใ้น

กรมธรรมท์ั�งนี�ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และมีเอกสาร

รบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื �อประกนัการเดนิทางเพื�อใหค้ลอบคลุมในเร ื�องของ

สุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�เจา้หน้าที�ของบรษิทั ฯ ***ท ั�งนี�อตัราเบี �ย

ประกนัเร ิ�มตน้ที� 330 บาท ขึ �นอยู่กบัระยะเวลาการเดนิทาง 

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีที�เสียชวีิต หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การติดเชื �อ, ไวรสั, ไสเ้ลื�อน, ไสต้ิ�ง, อาการที�

เกี�ยวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, 

เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ

อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เดก็อายุ 2-

18 ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่

พกัเดี�ยว 

จา่ยเพิ�ม 

ราคา 

ไมร่วมต ั�ว 

วนัที� 22-27 ตุลาคม 2562  
21,999 

บาท 

21,999 

บาท 

4,500 

บาท 

14,999 
บาท 

วนัที� 30 ตลุาคม-4 
พฤศจกิายน 2562  

21,999 

บาท 

21,999 

บาท 

4,500 

บาท 

14,999 
บาท 
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เนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรมอ์ ั

8.  คา่บรกิารดงักล่าว (ขอ้ 1-7) เป็นคา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางที�เป็นชาวไทยเท่านั�น!!! ต 

อตัราคา่บรกิารดงักล่าวไม่รวม 

1.  คา่ทําหนงัสอืเดนิทางทกุประเภท 

2. คา่ใชจ้่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ เชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื�นๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรยีมค่าทปิไกด,์ คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กชําระทปิเท่ากบั

ผูใ้หญ่) 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บคา่ทปิเพิ�ม 50 หยวน / ท่าน / ทรปิ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที�จ่าย 3 % ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที�ถูกตอ้ง 

จะตอ้งบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และหกั ณ ที�จ่าย จากยอดขายจรงิทั�งหมดเท่านั�น และโปรดแจง้ทางบรษิทัฯ จะ

ออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสทิธิ �ออกใบเสรจ็ที�ถกูใหก้บับรษิทัทวัรเ์ทา่นั�น 

5. คา่วซีา่จนีสําหรบัชาวตา่งชาต ิ

6. คา่ทวัรช์าวตา่งชาต ิเก็บเพิ�ม 800 หยวน/ท่าน/ทรปิ 

เงื�อนไขการทําการจอง และชาํระเงิน 

1. ในการจองคร ั�งแรก ชาํระมดัจําท่านละ 10,000 บาท หรอืทั�งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากทําการจอง) 

พรอ้มส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง ใหก้บัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดนิทางตวัจรงิ, พรอ้มรูปถ่าย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวซี่าจีนในหวัขอ้

ดา้นล่าง) และเอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์ใหก้บัเจา้หน้าที�ฝ่ายขาย ก่อนเดนิทาง 15 

วนั **กรณียื�นด่วน 2 วนัทําการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ�ม 1,125 บาท  (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ 

สําหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านั�น)  

3. ชาํระส่วนที�เหลอื กอ่นเดนิทาง 15 วนั (ไม่นับรวมวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยดุราชการ)   

การยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืค่าใชจ้่ายท ั�งหมด 

    แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 

    แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �เก็บคา้ใชจ้่ายท ั�งหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ�งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะพจิารณา

เลื�อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตั�ว

เคร ื�องบนิ ค่าหอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�เกดิขึ �นตามจรงิ ในกรณีที�

ไม่สามารถเดนิทางได ้

 เมื�อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่   ทา่นสละสทิธิ � ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาํคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ �น  

 กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยดุเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบินหรอืค่ามดัจําที�พกั รวมถงึเที�ยวบินพิเศษ 

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทวัรท์ ั�งหมด เนื�องจากค่าตั�วเป็นการ

เหมาจา่ยในเที�ยวบนินั�นๆ 

ขอ้ควรทราบก่อนการเดนิทาง 

 คณะทวัรค์รบ 9 ท่านออกเดนิทาง มหีวัหน้าทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 
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 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจนี ทุกเมือง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์ินคา้

พื �นเมอืงใหน้ักท่องเที�ยวท ั�วไปไดรู้จ้กัคอื รา้นนวดฝ่าเทา้(บวัหมิะ) ซ ึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรม

ทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหน้ักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจําเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซึ�งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60-90 นาท ีซื �อหรอืไม่ซ ื �อขึ �นอยู่กบัความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ั�งสิ �น หากท่านปฏเิสธที�จะไม่เขา้รา้นดงักล่าว ทางบรษิทัฯ จะ

ขอเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ �นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน/ คน/ รา้น 

 บรษิทัฯ มสีทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 รายการทอ่งเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 รายการทอ่งเที�ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื�อใหโ้ปรแกรมการท่องเที�ยวเป็นไปอย่างราบร ื�น 

และเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั                                                                                       

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ี�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ �นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทาํรา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั�งสิ �นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรอืกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรอืเจา้หนา้ที�

กรมแรงงานทั�งจากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

 หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทั�งสิ �น แต่ทั�งนี�ทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิ �การจดัหานี�โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 ราคานี�คดิตามราคาตั�วเคร ื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเคร ื�องบินปรบัสูงขึ �น บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ที�จะปรบัราคา

ตั�วเคร ื�องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั�งสิ �น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื �อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

กอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุน

รายการเดนิทาง  บรษิทัฯ ของสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ �นอตัราคา่บ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ �น หากเกดิสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที�เกดิ

จากความประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเอง 

 ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ั�ง  มฉิะนั�นทาง

บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั�งสิ �น 

 เมื�อท่านตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทั�งหมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั�งหมด 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย  

1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดอืน 

หมายเหตุ : หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ชํารุดใดๆ ท ั�งสิ �น ถา้เกดิการชํารุด เจา้หน้าที�ตรวจคน

เขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได ้ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ�ว พื �นหลงัสขีาวเท่านั�น!!  
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ขอ้หา้ม : หา้มแม็ครูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเปื�อน, หา้มยิ �ม, หา้มใส่เสื �อสอีอ่น และสขีาว (หา้มใส่เสื �อคอกวา้ง 

แขนกุด ซทีรู ลูกไม ้สายเดี�ยว ชดุราชการ ชดุยูนิฟอรม์ชดุทํางาน ชดุนักเรยีน นักศกึษา), หา้มใส่แวนตาสดีํา 

หรอืกรอบแวน่สดีาํ, หา้มสวมใสเ่คร ื�องประดบัทกุชนิด เชน่ ตา่งหู สรอ้ย กิ �ปตดิผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  

รปูตอ้งเห็นคิ �ว และใบหูทั�ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 

รปูตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดกั หรอืฟูจเิทา่นั�น และตอ้งไม่ใชส่ติ �กเกอร ์หรอืรปูพร ิ �นซจ์ากคอมพวิเตอร ์ 

รปูใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน  

**ทา่นที�ประสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยื�นวซีา่ กรุณาเตรยีมหนังสอืรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการส่ง

หนังสอืเดนิทาง  

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรณุากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง)  

5. กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 

  เดนิทางพรอ้มพ่อแม่ / เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่   

1. สาํเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  2. สาํเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 

  3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 

  4. กรณีชื�อไม่ตรงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 

  เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

1. สาํเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

2. สาํเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 

3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 

4. กรณีชื�อไม่ตรงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 

5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํที�เขตหรอือาํเภอเทา่นั�น 

6.  ผูเ้ดนิทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปรา่ง หน้าตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 

1-3 ดงันี� 

1. หนังสอืรบัรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเทา่นั�น  

2. หนังสอืชี �แจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเทา่นั�น 

3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 

3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้น 

4. ตอ้งไปแสดงตวัตอ่หนา้ผูร้บัยื�นวซีา่ที�ศูนยย์ื�นวซีา่จนีในวนัยื�นวซีา่ 

7.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 

1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตวัจรงิเท่านั�น!! ต่ออายุการทํางานแลว้ไม่ตํ�ากว่า 3 – 6 เดือน หาก

ไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

2. หนังสอืรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์

3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 

4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส 

คา่ธรรมเนียมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่

ใหไ้ด ้

 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ทา่นละ 5,210 บาท 

 หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี�เจา้หน้าที�ฝ่ายขาย) 
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ประเทศที�ไม่สามารถขอวซีา่จนีแบบดว่นได ้  

ต่างชาติฝร ั�งเศส และประเทศยโุรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยี

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอ

แลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี และตอ้งทาํเร ื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry กอ่นทาํการ

ยื�นวซีา่ 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื�นวซีา่ ดงันั�นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิทัทวัร ์

อยา่ง นอ้ย 10 วนัทาํการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10.  โปรดทําความเขา้ใจ ศูนยย์ื�นวซีา่จนีอาจเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิ หรอืเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร 

เป็นเอกสทิธิ �ของสถานทตู และบางคร ั�งบรษิทัทวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11.  ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การทาํวี

ซา่จนี ทา่นจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษิทัฯ ไม่ทราบกฎกตกิา

ในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทําบตัรหายในระหว่าง

เดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์

  

       ** กอ่นทําการจองทวัรทุ์กคร ั�ง กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหน้า และทุก

บรรทดั เนื�องจากทางบรษิทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั ** 
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รายละเอยีดงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ั�งที� 126 เดอืน
ตุลาคม-พฤศจกิายน 2562 

สถานที�จดังาน : CHINA IMPORT & EXPORT 
COMPLEX: 

380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 
18.00 น. 

 

Phase I 

วนัที� 15-19 

ตุลาคม 

เคร ื�องจกัรขนาดใหญ่และอุปกรณ์เคร ื�องจกัร , เคร ื�องจกัรขนาดเล็ก, จกัรยาน, 

รถจักรยานยนต,์ ช ิ �นส่วนรถยนต,์ ผลิตภัณฑเ์คมี, ฮารด์แวร,์ รถยนต ์(โชว ์

กลางแจง้) , เคร ื�องจกัรก่อสรา้ง (โชวก์ลางแจง้), เคร ื�องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืน, 

อุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส,์ ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส,์ คอมพิวเตอรแ์ละ 

ผลติภณัฑก์ารสื�อสาร, อุปกรณท์ี�ใหแ้สงสว่าง, อุปกรณก์่อสรา้งและวสัดุตกแต่ง, 

เคร ื�องสขุภณัฑ,์ ฯลฯ 

Phase II 

วนัที�  23-27 

ตุลาคม 

อุปกรณเ์คร ื�องใชใ้นหอ้งครวั, เซรามิกที�ใชใ้นครวัเรอืน, อุปกรณแ์ละเฟอรนิ์เจอร ์

ตกแต่งบา้น, ผลติภณัฑก์ระจก ,ผลติภณัฑจ์ากการทอผา้และงานฝีมือเหล็กหวาย

เตผลิตภณัฑใ์นสวน, ผลิตภณัฑห์ิน (โชวก์ลางแจง้), ผลิตภณัฑใ์นครวัเรอืน, 

อุปกรณห์อ้งนํ�า, แว่นตาและนาฬกิา แว่นตา, ของเล่น, ของขวญัและของพรเีมี�ยม,  

ของฝากของที�ระลกึตามเทศกาลตา่งๆ ฯลฯ  

Phase III 

วนัที� 31 ตุลาคม-

เสื �อผา้บุรุษและสตร,ี เสื �อผา้เด็ก, ชดุช ั�นใน, ชดุกีฬาและชุดลําลอง, เคร ื�องหนัง, 

ผลติภณัฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง, เคร ื�องแต่งกายและอุปกรณเ์สรมิ, ผลติภณัฑส์ิ�งทอ,  อาหาร
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4 พฤศจกิายน ยาและผลิตภัณฑเ์พื�อสุขภาพ,อุปกรณ์การแพทย ์, อุปกรณ์สําหรบัเดินทาง

ท่องเที�ยว, เคร ื�องใชส้าํนักงาน,รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ 

 

***ท่านสามารถดูรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�  www.cantonfair.org.cn*** 

 

 

 

 

ผูเ้ดนิทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี�!!  เพื�อประกอบการยื�นขอวซีา่
ประเทศจนี 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทั�งหมดใหค้รบถว้น และตามความเป็นจรงิ เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.....................................................SURNAME........................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส

........................................................................................................................................................................................ 

ที�อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

...........................................................................................................................................................................................

.....................รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัทบ์า้น.........................................มอืถอื

.................................. 

ที�อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

...........................................................................................................................................................................................

..................................................................... รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น

........................................ 

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ ์

ใหญ)่.......................................................................................... 

ตาํแหน่งงาน

.................................................................................................................................................................... 

ที�อยู่สถานที�ทํางาน  / สถานศกึษา ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพมิพ ์

ใหญ)่......................................................................... 

.......................................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร

............................ 
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(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทร

เชค็ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

กรณีปัจจุบนัท่าน เกษียณแลว้ ตอ้งกรอกที�อยู่สถานที�ทํางานล่าสุดก่อนเกษยีณ (ภาษาองักฤษ

ตวัพมิพใ์หญ)่ 

...........................................................................................................................................................................................

...............................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 

(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทร

เชค็ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื�อวนัที�....................... เดอืน..................ปี...........................  ถงึ วนัที�.......................เดอืน.......................ปี

................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เมื�อวนัที�....................... เดอืน..................ปี...........................  ถงึ วนัที�.......................เดอืน.......................ปี

................. 

รายชื�อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

สาํหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชื�อบดิา-มารดา / สาํหรบัท่านที�สมรสแลว้ใหร้ะบุชื�อสาม ีหรอื 

ภรรยา เท่านั�น!! (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. บดิา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME......................................................................

. 

2. มารดา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME......................................................................

. 

หมายเหต ุ

** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้่านเกดิความไม่สะดวก

ภายหลงั  ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี�  (โปรดทําตามระเบยีบอย่างเครง่ครดั        


