
 

 

 

     
 ผู้จองทัวร์โปรดอ่านทางนี� :  

ผู้ที�เคยเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ตั�งแต่ครั�งที� !"#  ให้แจ้งกบัทางเจ้าหน้าที� ที�ทําการจองทัวร์ไว้ล่วงหน้า และใน
วนัเดนิทาง ให้ท่านนําบตัร (Badge) เข้าชมงานเก่าไปด้วย หากท่านทําบัตรสูญหาย ท่านจะต้องลงทะเบียนทําบัตรเข้างาน
แยกจากคณะ และทีมผู้จัดงานกวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair Organizer) จะคิดค่าธรรมเนียมในการทําบัตรใหม่ เป็น
จาํนวนเงิน A"" หยวน/ท่าน ซึ�งท่านสามารถชําระค่าบัตรเข้างานได้ที�หน้างาน  

วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เย็น โรงแรม 

! กรุงเทพฯ – กวางเจา (KQ886 : !N."N-!#."") X ✈ X HJ GRAND HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

A ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรดแฟร์  
ครั�งที� 12A***-ช้อปปิ� งถนนปักกิ�ง 

 

� X � HJ GRAND HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

a 
ร้านหยก-***งานกวางเจาเทรดแฟร์  
ครั�งที� 12A***(ต่อ)-ช้อปปิ� งถนนซั�งเซี�ยจิ�ว 
 

� X � HJ GRAND HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

b 

จัตุรัสฮัวเฉิง-ขึ�นตึก CANTON TOWER (ชั�น!"f)
กระเช้ารถราง Bubble Tram-ช้อปปิ� งอเีต๋อลู่ 
ช้อปปิ� งอุปกรณ์-อิเล็กทรอนิกส์ ต้าซาโถว-กวางเจา
กรุงเทพฯ(KQ887 : AA.!"-""."N+!) 
 

� � �  

กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์ ,หัวหน้าทวัร์ และคนขับรถ จาํนวน 1A0 หยวน /คน (เด็กชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 



 

 

กรุณาเตรียมพาสปอร์ต พร้อมรูปถ่ายสี  2 นิ�ว จํานวน b  ใบ และนามบัตรท่านละ  a ใบ เพื�อทําบัตรเข้างาน (มอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที�บริษัทฯ ณ วนัเกบ็เอกสาร  และเตรียมนามบตัรไปมากๆ เพื�อแลกเปลี�ยนเอกสารกบัผู้ประกอบการ) 

�กาํหนดการเดินทาง  วนัที� 15-18 ตุลาคม 2560  
วนัแรก  กรุงเทพฯ – กวางเจา  
12."" น. � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั�น b 

ประตู # บริเวณ ISLAND-U สายการบิน KENYA AIRWAYS (KQ) เจา้หน้าที�บริษทัฯจะคอยให้การ
ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน  

!N."N น. เหิรฟ้าสู่ เมืองกวางเจาโดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที�ยวบินที� KQ886�   
!#."" น. เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซึ� งเป็นเมืองใหญ่ที�เติบโต

อยา่งรวดเร็วจากธุรกิจการคา้ นอกจากนี3ยงัมีอาหารและภาษาที�เป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลนี3  ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมือง  จากนั3นนาํท่านเดินทางสู่ที�พกั 

  � พักที� HJ GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วนัที�สอง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั�งที� 12A***-ช้อปปิ� งถนนปักกิ�ง 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื�อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื�อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่
ซํ3 าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที�รู้จกักนัดีในชื�อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟ
ไหม ้ผพุอง   และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้นจากนั3นนาํท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ 
ครั�งที�  12A เพื�อเขา้ชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวมสินคา้ทุกประเภท อาทิเช่น สินคา้ทางดา้น
เทคโนโลย,ี การเกษตร, อุตสาหกรรมหนกัเบาต่างๆ มากกว่า 100  หมวดหมู่ เป็นงานที�ผูผ้ลิตรายใหญ่
ออกร้านพบปะกบัผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั3งนักธุรกิจทั�วโลกให้ความสนใจ ให้ท่าน
อิสระกบัการดูงานตามอธัยาศยั 

กลางวนั อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศัย เพื�อความสะดวกต่อการดูงาน 
คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  ลิ�มรสอาหารพเิศษ...หมูแดง 

นาํท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ�ง ถนนคนเดินที�มีชื�อเสียงและเป็นที�นิยมมากที�สุดในกวางเจา มีสินคา้
มากมาย อาทิเช่น เสื3อผา้ รองเทา้ กระเป๋า และของที�ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื3อสินคา้ต่าง  ๆตามอธัยาศยั  

 � พักที� HJ GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วนัที�สาม ร้านหยก-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั�งที� 12A***(ต่อ)-ช้อปปิ� งถนนซั�งเซี�ยจิ�ว 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านชม ร้านหยก ซึ� งเป็นเครื�องประดบันาํโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซื3อเป็นของฝากลํ3าค่า   จากนั3นนาํท่าน
ชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั�งที� 12A (ต่อ)  

กลางวนั อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศัย เพื�อความสะดวกต่อการดูงาน 
คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร   



 

 

 นาํท่านเดินทางสู่ ถนนซั�งเซี�ยจิ�ว ย่านช้อปปิ3 งที�มีความนิยมอยู่ซึ� งมีสินคา้อนัทันสมยัต่างๆให้ท่านได้
เลือกซื3อมากมายอาทิเสื3อผา้,กระเป๋า,สินคา้แบรนดเ์นมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคลา้ยๆยา่นในฮ่องกง บาง
ช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยงัมีร้านอาหาร ร้านคา้ต่างๆ 
มากมายเลยทีเดียว คกึคกัมากในช่วงกลางคืน ถือเป็นถนนคนเดินที�มีชื�อเสียงของเมืองกวางเจา 

  � พักที� HJ GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วนัที�สี�              จัตุรัสฮัวเฉิง-ขึ�นตึก CANTON TOWER (ชั�น!"f)-กระเช้ารถราง Bubble Tram-ช้อปปิ� งอเีต๋อลู่ 
                           ช้อปปิ� งอุปกรณ์-อิเล็กทรอนิกส์ ต้าซาโถว-กวางเจา-กรุงเทพฯ 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ จัตุรัสฮัวเฉิง ซึ� ง เป็นศูนยก์ลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ3นที� 560,000 ตารางเมตร 
จตุัรัสนี3 รวบรวมสิ�งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที�เดียวกนั มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภณัฑ์
กวางตุง้ หอดนตรี  หอทีวีที�สูงที�สุดในโลก หอหนงัสือกวางเจา วงัเยาวชน ซึ� งตอนนี3จดัเป็นสวนจตุัรัสที�
ใหญ่ที�สุดของเมืองกวางเจา  ให้ท่านไดอิ้สระเก็บภาพไวเ้ป็นที�ระลึกตามอธัยาศยั  นาํท่าน ขึ�นตึก 
CANTON TOWER (ชั�น!"f) หอส่งสัญญาณโทรทศัน์ของเมืองกวางเจา  มีความสูง 600 เมตร ไดรั้บ
การขนานนาม ว่า  ”ซูเปอร์โมเดล “ ในส่วนที�แคบที�สุดของอาคาร สามารถวดัเส้นผ่านศูนยก์ลางได้ที�
ความกวา้ง 30 เมตร  จากนั3นนาํท่าน นั�งกระเช้ารถรางแบบกระจกใสที�เรียกว่า Bubble Tram รถรางจะ
ค่อยๆ เคลื�อนตวัอย่างช้าๆ ไปตามเส้นรอบนอกของอาคารที�ความสูง 455 เมตร เหนือพื3นดิน ท่าน
สามารถชมวิวเมืองกวางเจาแบบพาโนรามาและมองไดไ้กลถึงเส้นขอบฟ้า  

เที�ยง � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...ห่านย่าง 
บ่าย นาํท่าน  ช้อปปิ� งอีเต๋อลู่ เปรียบเหมือนสําเพ็งของไทย เพราะมีขายทุกอย่าง ตึกวนั ลิงค ์อินเตอร์เนชั�น

แนล เซ็นเตอร์ ในย่านนี3 จะเป็นตึกที�รวมร้านขายสินคา้ต่างๆ มากมาย ที�นี�มีขายทุกอยา่ง ไม่ว่าจะพวง
กุญแจสารพัดแบบ ต่างหู กิDบ หนีบผม ร่ม กระเป๋าสารพัดลาย กระติกนํ3 า ปากกา ของเล่น โมเดล
หุ่นจาํลองตวัการ์ตูนดงัๆ เป็นตน้ จากนั3นนาํท่านเดินทางสู่แหล่ง ขายส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้าซา
โถว ตลาดขายส่งเกี�ยวกบัมือถือ อุปกรณ์ มือถือ เครื�องเสียง กลอ้งวีดีโอ และ เครื�องดนตรีต่างๆ ร้านคา้
จะมีอยูท่ั3งในตึก และ นอกตึกตลอดแนวทางเดิน คลา้ยๆสยามสแควร์ มาบุญครอง บา้นเรา  เหมาะกบั
การมาเดินเล่นซื3อของ หากท่านใดสนใจ หรือ กาํลงัหาสินคา้ประเภท ไอที หรือ อิเล็คทรอนิคต่างๆ
สามารถลองมาเดินดูที�นี�ได ้

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  ลิ�มรสอาหารพเิศษ...หมูย่าง 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน (เนื�องจากช่วงที�เดนิทางอยู่ในช่วงงานกวางเจาเทรดแฟร์ ทาง
สายการบินแจ้งว่าต้องไปเช็คอนิล่วงหน้า 3 ชั�วโมง ) 

22.10 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที�ยวบินที� KQ887 �   
00.05+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... � � � � 

 
ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ    

☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺ 



 

 

 (*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั�งแต่ 15 ท่านขึ�นไป ***) 
 

หมายเหตุ:ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื�นเมือง
ให้นักท่องเที�ยวทั�วไปได้รู้จักคือ ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ), ร้านหยก  ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กบันักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวน
ทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ bN-#" นาที ซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น
หลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั�งสิ�น 

 
 
ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที�ต้องออกตั~วภายในประเทศ (เครื�องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�

เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั�ง 
 

*ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษทั
ฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั* 

 

กวางเจาเทรดแฟร์ กระเช้ารถราง Bubble Tram 4 วัน 3 คนื  
(ชมงาน 2 วัน) 

 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ  

A ท่านราคาท่านละ 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 
ท่านละ 

วนัที� 15-18 ตุลาคม AN�"   20,999บาท  4,N00  บาท 
ราคาพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มรีาคาเด็ก 

 
หมายเหตุ :    ราคาทัวร์นี�  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ�งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะ

นํ�ามันโลกที�มีการปรับราคาสูงขึ�น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ�ามันขึ�นในอนาคต ซึ�งทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�เกบ็ค่าภาษีนํ�ามันเพิ�มตามความเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธิJ ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั3งนี3 ขึ3นอยู่กบัการเปลี�ยนแปลงของ
สายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือ



 

 

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ทั3งนี3 ขึ3นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ3 ามนัเพิ�มเติมจากราคา
ที�กาํหนดไว)้ 

อัตราค่าบริการดงักล่าวรวม 
☺ ค่าตัLวเครื�องบินชั3นทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
☺ ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่องเที�ยว ราคา 800 บาท  (ใช้แค่สําเนาหนังสือเดนิทาง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
• กรณีที�ไม่สามารถยื�นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที�ยวได้ หรือท่านมีความประสงค์จะยื�นวีซ่าเดี�ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ

เดินทางตัวจริง , รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด !.N X A นิ�ว พื�นหลงัสีขาวเท่านั�น จํานวน A รุป และเอกสารที�
ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ พร้อมชําระค่าส่วนต่างเพิ�ม ยื$นธรรมดา 4 วันทําการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ$ม    700  บาท  
/ ยื$นด่วน 2 วันทําการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ$ม  /,050 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถอืหนังสือเดินทางไทย
เท่านั�น)  
• ยกเว้นเส้นทางที�บินลงเทียนสิน ใช้สําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย A นิ�ว จํานวน 2 รูป  
• กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า !� ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที�บินลงปักกิ�ง / ปักกิ�ง+เซี�ยงไฮ้ (เที�ยว A เมือง) ต้อง

ยื�นวซ่ีาเดี�ยวเท่านั�น 
☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมื3อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ นํ�าหนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ 23 กิโลกรัม จํานวน A ใบ สัมภาระติดตวัขึ3นเครื�อได ้ 1 ชิ3น ต่อท่าน นํ3าหนักตอ้งไม่

เกิน 12 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 



 

 

☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผู ้
เอาประกนัที�มีอายตุั3งแต่ P เดือนขึ3นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหว่าง P เดือน ถึง PQ ปี และผูที้�มีอายสูุงกว่า RS ปี ขึ3น
ไป ค่าชดเชยทั3งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ทั3งนี3 ยอ่มอยู่
ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือ
จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื�อประกนัการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่านสามารถ  **  
บาท ขึ�นอยู่กับ  330  ทั�งนี�อัตราเบี�ยประกันเริ�มต้นที� ***  สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ
ระยะเวลาการเดนิทาง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื3อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจ
ของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุ
งาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขใน
กรมธรรม ์
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
� ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
� ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม คา่อาหาร ค่าโทรศพัท ์คา่ซักรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 
� กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม !A" หยวน (เดก็ชําระทิปเท่าผู้ใหญ่) 
� ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที�จ่าย a % ในกรณีที�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 

และหัก ณ ที�จ่าย  จากยอดขายจริงทั�งหมดเท่านั�น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ�ออก
ใบเสร็จที�ถูกให้กบับริษัททัวร์เท่านั�น 

เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั3 งแรกมดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั3งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เนื�องจากราคานี3 เป็นราคาโปรโมชั�น ตัLวเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตัLวเท่านั3น จึงไม่สามารถยกเลิก 

หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั3งสิ3น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ ใน
การคืนเงิน  ทั3งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ !N ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกับคณะ 
4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ� ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่าน      สละสิทธิJ  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั3 งสิ3น  และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ�นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั3งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิJ ที�จะไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั3งสิ3น  

6. การยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ3นไป  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง 



 

 

6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ3นไป  เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั   เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 – 6 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายทั�งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
 X.Q ยกเว้นกรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตี

ค่ามัดจําที�พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา 
หรือค่าทัวร์ ทั�งหมดเนื�องจากค่าตั~วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั�นๆ 

หมายเหตุ 
P. จาํนวนผูเ้ดินทางขั3นตํ�าผูใ้หญ่ PQ ท่านขึ3นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
Y. บริษทัฯ มีสิทธิJ ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี3  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
Z. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
[. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ3นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 
Q. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั3งสิ3นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั3ง
จากไทย และต่างประเทศซึ� งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
X. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั3งสิ3น แต่ทั3งนี3ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิJการจดัหานี3โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
R. ราคานี3 คิดตามราคาตัLวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัLวเครื�องบินปรับสูงขึ3น บริษทัฯ สงวนสิทธิJ ที�จะปรับราคาตัLว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
\.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า X เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยว
เท่านั3น 
^. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั3งสิ3น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื3อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
PS. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั3งสิ3น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก
ความประมาทของตวันักท่องเที�ยวเอง 
PP. เนื�องจากตัLวเครื�องบินเป็นตัLวราคาพิเศษ เมื�อออกตัLวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใดกต็าม ตัLวเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
PY. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั3 งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั3งหมด 
13.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตัLวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั3 ง  มิฉะนั3นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั3งสิ3น 



 

 

เอกสารในการทําวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดนิทางไทย (กรณีที�ท่านมีความประสงค์จะยื�นวซ่ีาเดี�ยว) 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ 

ทั�งสิ�น ถ้าเกดิการชํารุด  เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด !.N X A นิ�ว พื�นหลงัสีขาวเท่านั�น ยิ�มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั�งใบหน้าและใบหูทั�งสองข้าง

ชัดเจน และห้ามสวมเสื�อสีขาว เช่น เสื�อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื�องประดับ สร้อย ต่างหู 
เเว่นตาเเฟชั�น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน � เดือน A ใบ และต้องไม่ใช่สติ�กเกอร์ หรือรูปพริ�นจากคอมพิวเตอร์  

4. เอกสารที�ให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงให้ครบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า !� ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดงันี� 

5.1 เดนิทางพร้อมพ่อแม่  / เดนิทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
Q.P.P สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี�กรณเีดก็อายุตํ�ากว่า � ปี ต้องใช้สูตบัิตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  Q.P.Y สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  Q.P.Z สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  Q.P.[ กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2 เดนิทางพร้อมญาต ิ  

Q.Y.P สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี�กรณเีดก็อายุตํ�ากว่า � ปี ต้องใช้สูตบัิตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
Q.Y.Y สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
Q.Y.Z สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
Q.Y.[ กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
Q.Y.Z ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั3น 

X.  กรณีหนังสือเดนิทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี� 
X.P ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านั3น ! ! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากว่า 3 – 6 เดือน 
X.Y หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตัLว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั3นตํ�า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที�ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  จ่ายเพิ�ม 3,560 บาท  
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ  จ่ายเพิ�ม  100  บาท 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที�ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั�น หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดาํเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื�องจากผู ้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน 
2. สาํหรับผูที้�ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั3นก่อนการส่ง

เอกสารยื�นวีซ่า 



 

 

3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวซ่ีา ดงันั3นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง
นอ้ย R วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

4. โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหว่างจดัระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยน
ระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิJ ของสถานทูต และบางครั3 งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

5. ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย Y อาทิตย ์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี� 
• ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
• นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
• นาํรูปถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวีซ่า 
• นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ3นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
(ต่างชาติฝรั�งเศสและประเทศยุโรปที�เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก 

ฟินแลนด์ ฝรั�งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาล ีลิทัวเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลต้า  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั�นบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 



 

 

 
 
 
 

รายละเอยีดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั�งที� !AA เดอืน  ตุลาคม-พฤศจกิายน  AN60 
สถานที�จัดงาน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX: 

380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น. 
 

Phase I 

วนัที� 15-19 ตุลาคม 

เครื� องจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์เครื� องจักร , เครื� องจักรขนาดเล็ก, จักรยาน, 

รถจกัรยานยนต์, ชิ3นส่วนรถยนต์, ผลิตภณัฑ์เคมี, ฮาร์ดแวร์, รถยนต์ (โชวก์ลางแจ้ง) , 

เครื�องจกัรก่อสร้าง (โชวก์ลางแจง้), เครื�องใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, 

ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์และ ผลิตภณัฑก์ารสื�อสาร, อุปกรณ์ที�

ใหแ้สงสวา่ง, อุปกรณ์ก่อสร้างและวสัดุตกแต่ง, เครื�องสุขภณัฑ,์ ฯลฯ 

Phase II 

วนัที�  Aa-Af ตุลาคม 

อุปกรณ์เครื�องใชใ้นหอ้งครัว, เซรามิกที�ใชใ้นครัวเรือน, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง

บา้น, ผลิตภณัฑก์ระจก ,ผลิตภณัฑจ์ากการทอผา้และงานฝีมือเหลก็หวายเตผลิตภณัฑใ์น

สวน, ผลิตภณัฑหิ์น (โชวก์ลางแจง้), ผลิตภณัฑใ์นครัวเรือน, อุปกรณ์หอ้งนํ3า, แวน่ตา

และนาฬิกา แวน่ตา, ของเล่น, ของขวญัและของพรีเมี�ยม,  ของฝากของที�ระลึกตาม

เทศกาลต่างๆ ฯลฯ  

Phase III 

วนัที� a! ตุลาคม-"b 
พฤศจกิายน 

เสื3 อผ้าบุรุษและสตรี, เสื3 อผ้าเด็ก, ชุดชั3 นใน, ชุดกีฬาและชุดลาํลอง, เครื�องหนัง, 

ผลิตภณัฑที์�เกี�ยวขอ้ง, เครื�องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม, ผลิตภณัฑสิ์�งทอ,  อาหารยาและ

ผลิตภณัฑ์เพื�อสุขภาพ,อุปกรณ์การแพทย ์, อุปกรณ์สาํหรับเดินทางท่องเที�ยว, เครื�องใช้

สาํนกังาน,รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ 

 



 

 

***ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ�มเตมิได้ที�  www.cantonfair.org.cn*** 

 
ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี�!!!! 

**เนื�องจากสถานทูตจนีมีการเปลี�ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดงัต่อไปนี�** 
เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั�งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส
............................................................................................................................................................................. 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
..............................................................................................................................................................................................
...............................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ............................ 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
..............................................................................................................................................................................................
..........................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน..................................................... 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................................. 
ตําแหน่งงาน......................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 
........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมลูโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�............. เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที�.......................เดือน.......................ปี........................ 
ภายใน ! ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 
เมื�อวนัที�............. เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันที�.......................เดือน.......................ปี........................ 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION......................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION......................................................................................................................................................................... 



 

 

หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที�ทํางาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื�อใช้ในการขอยื�นวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ�มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั�งนี�เพื�อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที�นี�  (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


