เข้าชมงาน CANTON FAIR ครังที 127 th ***เต็มอิม 3 วัน***
มองหาแนวทางธุรกิจใหม่ เพิมโอกาสทางธุรกิจทีมากกว่าคําว่าคุม้
ช้อปปิ งถนนคนเดินเป่ ยจิ งลู่ ถนนคนเดินโบราณพันปี ของเมืองกวางเจา
ล่องเรือชมสีสนั เมืองกวางเจายามคําคืน ณ แม่นาจู
ํ เจี ยง
ช้อปปิ งจุใจ ถนนคนเดินชือดังใจกลางเมืองกวางเจา ถนนซ่างเซียจิ ว
ช้อปปิ ง ณ แหล่งค้าส่งทีใหญ่ทีสุดของมณฑลกวางตุง้ ถนนอีเต๋อลู่
การันตีพกั สบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ในกวางเจา 3 คืน
มือคําหลากหลาย ไม่จําเจ!! ซีฟู้ดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิง + ชาบูนาข้
ํ าว
ฟรี!! บัตรเข้าชมงานสําหรับผูเ้ ดินทางเข้างานแฟร์เป็ นครังแรก

โดยสายการบินหรู THAI AIRWAYS (TG)

การันตีพกั สบายกับโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL GUANGZHOU

กําหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ
เฟส

วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

รายละเอียดเทียวบิน 2-3 ท่าน/
ห้อง

เด็ก

(เสริมเตี ยง)

เด็ก

(ไม่เสริม พักเดียว
เตี ยง)

ทารก

1 14-17 เมษายน 2563

ขาไป TG668 (10.40-14.30)
ขากลับ TG679 (21.05-23.05)

27,900 26,900 25,900 6,000 10,000

1 15-18 เมษายน 2563

ขาไป TG668 (10.40-14.30)
ขากลับ TG679 (21.05-23.05)

27,900 26,900 25,900 6,000 10,000

1 16-19 เมษายน 2563

ขาไป TG668 (10.40-14.30)
ขากลับ TG679 (21.05-23.05)

27,900 26,900 25,900 6,000 10,000

2 24-27 เมษายน 2563

ขาไป TG668 (10.40-14.30)
ขากลับ TG679 (21.05-23.05)

27,900 26,900 25,900 6,000 10,000

3 2-5 พฤษภาคม 2563

ขาไป TG668 (10.40-14.30)
ขากลับ TG679 (21.05-23.05)

27,900 26,900 25,900 6,000 10,000

*** อัตราค่าบริการข้างต้นนี ขอสงวนสิทธิเฉพาะผูท้ ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน ***
**สําหรับท่านทีทําบัตรเข้างานครังแรก** เพือความสะดวกในการทําบัตรเข้างานในวันรุ่งขึน
กรุณาเตรียมเอกสารนําส่งให้หวั หน้าทัวร์ทีสนามบินกวางเจา ดังนี
1. หนังสือเดินทางเล่มจริง
2. นามบัตรภาษาอังกฤษ จํ านวน 2 ใบ
วันแรก

กรุงเทพฯ – กวางเจา– ถนนคนเดินเป่ ยจิ งลู่

07.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน 4 ประตูหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้ าหน้ าทีและหัวหน้ า ทัว ร์ จากทางบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับและ
อํานวยความสะดวกแก่ทา่ นในด้ านเอกสาร ตัวเครืองบิน และสัมภาระในการเดินทาง
นําท่านบินลัดฟ้ าสู่ เมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจี น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
เทียวบินที TG 668 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกวางโจวไป๋ หยุน ( เวลาเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) นําท่านผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้ าเมืองและศุลกากร จากนันนําท่านเดินทางสู่เมือง “กวางเจา” เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง มีประชากร
ประมาณ 2 ล้ านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตังแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่นาจู
ํ เจียงไหลผ่านใจกลางเมือง จึง
ทําให้ มีการคมนาคมทางนําทีสะดวกอย่างยิง และได้ กลายเป็ นเมืองท่าทีมีชือเสียงของโลกในเวลาต่อมา จนได้ รับ
การขนานนามว่าเป็ นประตูด้านใต้ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

10.40 น.
14.30 น.

(-/-/D)

หลังจากนัน นําท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน เป่ ยจิ งลู่ (北京路) (Beijing Lu) หรือ ถนนคนเดินปั กกิง
แหล่ งช้ อปปิ งทีสะท้ อนความทันสมัยของเมืองกวางเจา ทังยังเป็ น ย่านการค้ า ทีเจริ ญรุ่งเรืองและมี ชือเสียง มี

คํา

สินค้ าแบรนด์เนมชันนําระดับโลกจําหน่ายเกือบทุกแบรนด์ และยังมีประวัติความเป็ นมาทีน่าสนใจอย่างยิง คือ
แต่เดิมถนนคนเดินแห่งนีเป็ นถนนโบราณสายประวัติศาสตร์ทีสร้ างขึนในสมัยราชวงศ์ซ่ง อยู่ในย่านการค้ าใจ
กลางเมืองกวางเจา โดยถูกค้ นพบเมือครังทีมีการสร้ างเมืองนีให้ เป็ นเมืองสมัยใหม่ (ราชวงศ์ซ่งหรือราชวงศ์ซ้อง
แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ ซ่งเหนือ (พ.ศ. 1503-1670) และ ซ่งใต้ ) ดังนันทางการจีนจึงได้ ทาํ การอนุ รักษ์ไว้
เพือให้ ลูกหลานได้ ชืนชม โดยกันพืนทีจัดเป็ นสวนหย่อม มีกระจกอยู่ด้านบนเพือให้ สามารถมองลอดลงไปเห็น
ถนนคนเดินโบราณแห่งนีได้ นันเอง
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพือเดินทางสู่ภตั ตาคารอาหารคํา***
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (1) ( พิเศษ...ซี ฟู้ดกุง้ มังกร )
จากนันนําท่านเดินทางเข้าเช็คอินสู่ทีพักหรู สุดสบาย ระดับ 4 ดาว
พักที :: HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
http://haoyingloriaplazahotel.com/

วันทีสอง

ร้านบัวหิมะ – **ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครังที 127th** – ล่องเรือแม่นาจู
ํ เจี ยง
(B/-/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
จากนัน นําท่านเดินทางไปเลือกซือสินค้ าประเภทยาแก้ นาร้
ํ อนลวกเป่ าฟู่ หลิงหรือ บัวหิมะ สมุนไพรทีถือเป็ นยา
สามัญประจําบ้ านทีมีชือเสียงของจีนมาอย่างช้ านาน มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ , แผลนําร้ อนลวก, แมลงสัตว์
กัดต่อย, แพ้ , คัน, แผลสด, ผืน, เป็ นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, ผิวหนังอักเสบ, กลาก, เกลือน ตลอดจน
โรคผิวหนังต่างๆ ฯลฯ

จากนันนําท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครังที 127th สุดยอดงานแสดงสินค้ าของจีนทีถูกจับตามอง
จากนักธุรกิจทัวโลก ทังยังเป็ นงานแสดงสินค้ าเพือการส่งออกและนําเข้ าทีใหญ่ทสุี ดของจีนและเอเชีย โดยได้ รับ

กลางวัน
คํา

ความนิยมเป็ นอันดับ 1 ใน 3 ของงานแสดงสินค้ าขนาดใหญ่ของโลก จัดขึนโดยกระทรวงพาณิชย์ของจีนและ
เมืองกวางโจวโดยร่วมกันเป็ นเจ้ าภาพของงาน เริมขึนตังแต่ปี 1957 จนถึงปัจจุบัน งานกวางเจาเทรดแฟร์ ถือ
เป็ นการเปิ ดโอกาสทางธุรกิจทีสําคัญให้ กับนักลงทุน รวมถึงผู้ประกอบการทังรายเก่า และรายใหม่ เพือมองหา
ช่องทางทางธุรกิจใหม่ โดยการพบปะกับผู้ประกอบการโดยตรงกว่าหลายพันราย ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมของ
ประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็ น อุตสาหกรรมด้ านเทคโนโลยี, การเกษตร, ยานยนต์, เสือผ้ า และเคมีภัณฑ์ เป็ นต้ น
***อิสระอาหารกลางวัน เพือให้ท่านเยียมชมงานได้อย่างเต็มที***
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพือเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น***
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (3) ( พิเศษ!!! เมนู เป็ ดปักกิง)

พิเศษ Night Life!!!!! นําท่าน ล่องเรือแม่นําจูเจี ยงหรือแม่นําไข่มุก ซึงเป็ นแม่นาสายหลั
ํ
กของมณฑล
กวางตุ้ง ท่านจะได้ สมั ผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกและตระการตาของแสง สี เสียง ตลอดทัง 2 ฟากฝังของแม่นาํ
จูเจียงทีทางรัฐบาลกวางเจาได้ ตังข้ อกําหนดให้ พัฒนาทิวทัศน์ให้ ทนั สมัยและสวยงาม ในปัจจุบันสองฟากฝังของ
แม่นาจู
ํ เจียงสายนีล้ วนเต็มไปด้ วยอาคารสูงระฟ้ า โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว และแหล่งช้ อปปิ งอีกมากมาย โดย
ตลอดช่วงเวลาในการล่องเรือนัน ท่านจะได้ พบเห็นแสงเลเซอร์ลาํ แสงยาวๆหลากหลายสีสัน ทีพร้ อมใจกันยิงขึน
จากตึกสูงๆหลายๆตึก โดยยิงไปรอบๆ เมืองอีกด้ วย ถือเป็ นอีกหนึงประสบการณ์สุดประทับใจทีทําให้ ได้ ร้ ูจัก
เมืองกวางเจายุคใหม่มากยิงขึน
จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่ทีพัก พร้อมมอบอิสระท่านในการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที :: HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
http://haoyingloriaplazahotel.com/

วันทีสาม

***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครังที 127th *** (ต่อ) – ถนนคนเดินซ่างเซี ยจิ ว
(B/-/D)

เช้า

กลางวัน
คํา

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

จากนัน นําท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครังที 127th งานแสดงสินค้ าเพือการส่งออกและนําเข้ าที
ใหญ่ทสุี ดของจีนและเอเชียแปซิฟิก โดยได้ รับรางวัล China’s No.1 Fair มาอย่างต่อเนืองหลายปี พร้ อมมอบ
อิสระแก่ท่านในการเยียมชมงาน และพบปะ เจรจากับผู้ประกอบการในหมวดหมู่ธุรกิจทีท่านสนใจ
***ต่อเป็ นวันทีสอง***
***อิสระอาหารกลางวัน เพือให้ท่านเยียมชมงานได้อย่างเต็มที***
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพือเดินทางสู่ภตั ตาคารอาหารเย็น***
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (5) (พิเศษ!!!! ชาบูนาข้
ํ าว)

จากนันให้ ทา่ นอิสระช้ อปปิ งที ถนนคนเดินซ่ างเซี ยจิ ว (Shang Xia Jiu Street) เดิมเป็ นถนนโบราณทีเชือมไป
ยังท่าเรือ แต่ตอนนี กลายมาเป็ นถนนคนเดินชือดังของกวางเจาทีมีของขายมากมาย ตลอดสองข้ างทางจะมี
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้ องถินให้ ได้ เห็นตลอดสาย โดยประกอบด้ วยถนนสองสายสันๆมาเชือมต่อกัน
บรรยากาศจะคล้ ายๆกับย่านช้ อปปิ งในฮ่องกง มีการเปิ ดไฟสว่างไสวสวยงาม ถนนคนเดินแห่งนีมีร้านอาหาร
อร่อยๆเยอะแยะมากมาย รวมถึงร้ านค้ าต่างๆ ทังเสือผ้ า เครืองประดับ ให้ เลือกซือมากมาย ซึงจะคึกคักมากใน
ช่วงเวลากลางคืน
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพือเดินทางกลับสู่ทีพัก***
จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่ทีพัก พร้อมมอบอิสระท่านในการพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทีพัก :: HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
http://haoyingloriaplazahotel.com/

วันทีสี

***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครังที 127h*** (ต่อ) – อิสระช้อปปิ งย่านอีเต๋อลู่ –
กวางเจา – กรุงเทพฯ
(B/-/D)

เช้า

กลางวัน
เย็น
21.05 น.
23.05 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
จากนันนําท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครังที 127th พร้ อมมอบอิสระแก่ท่าน ในการเยียมชมงาน
และพบปะกับผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้ าและธุรกิจทีท่านสนใจตามอัธยาศัย ***ต่อเป็ นวันสุดท้าย***
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพือเดินทางสู่ย่านค้าส่งอีเต๋อลู่***

จากนันนําท่านเดินทางสู่แหล่ งช้ อปปิ งย่านดังของเมืองกวางเจา ย่านอีเต๋อลู่ (Yi De Lu) แหล่งค้ าส่งทีใหญ่
ทีสุดของมณฑลกวางตุ้ง ซึ งเป็ นลักษณะของย่ านค้ าส่งสํา เพ็งของเมื องไทยเรานันเอง ย่านอีเต๋อลู่ถือเป็ นย่ าน
การค้ าทีเก่าแก่ มีประวัติมาอย่างยาวนาน และเป็ นย่านทีขายของกระจุกกระจิกทัวไป ไม่ได้ มีให้ เลือกช้ อปเพียง
เสือผ้ าอย่างเดียวเท่านัน เพราะยังมีทงของตกแต่
ั
งบ้ าน กิฟช้ อป เครื องเขียน ของเล่ นเด็ก ของใช้ ภายในบ้ าน
รวมถึงสินค้ าอืนๆทีหาซือได้ ยาก หรือหาซือทีไหนไม่ได้ ก็สามารถมาซือได้ ทย่ี านนี จึงเป็ นย่านค้ าส่งทีรวบรวม
สินค้ าไว้ อย่างครบวงจรเลยทีเดียว ทังยังมีราคาส่งทีถูกกว่าเมืองไทยอีกด้ วย
***อิสระอาหารกลางวัน เพือให้ท่านช้อปปิ งได้อย่างจุใจ***
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพือเดินทางสู่ภตั ตาคารอาหารเย็น***
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7) (พิเศษ!!!! เมนู จีนแคะต้นตํารับ)
***จากนัน นําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกวางโจวไป๋ หยุน***
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)
เทียวบินที TG 679 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาเข้าชัน 2 โดยสวัสดิภาพ.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>
รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม
ทังนีถือเป็ นเอกสิทธิของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าธรรมเนียมทําบัตรเข้างาน ในกรณีทีท่านไม่เคยทําบัตรเข้างานมาก่อน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศจีน (เฉพาะท่านทีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน) กรณีทา่ นทีมีวีซ่าจีนอยู่แล้ ว กรุณาแจ้ งให้
เจ้ าหน้ าทีทางบริษัทฯ รับทราบ ก่อนทําการสํารองทีนัง
*** สําหรับท่านทีมีบัตร APEC ท่านจะได้ สทิ ธิพิเศษ โดยไม่ต้องทําวีซ่า ดังนัน ทางบริษัทฯ จึงขอความร่ วมมือท่านแจ้ ง
ให้ เจ้ าหน้ าทีทางบริษัทฯ รับทราบ ก่อนทําการสํารองทีนัง
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับพร้ อมคณะชันทัศนาจรตามรายการ
(กรณีอยู่ต่อต้ องเสียค่าเปลียนแปลงหรือต้ องซือตัวเดียวทังนีขึนอยู่กับเงือนไขสายการบิน)
 ค่าภาษีสนามบินไทย – กวางเจา
 ค่านําหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 ค่าทีพักตามระบุในรายการพักห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุหรือเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามทีระบุอยู่ในรายการ
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเทียวทีระบุตามรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่างๆ ทีระบุอยู่ในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทังนีย่อมอยู่ในข้อจํ ากัดทีมีการตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมทําบัตรเข้ างาน ในกรณีทท่ี านเคยมีบัตรแล้ วสูญหาย ต้ องจ่ายเพิม 200 หยวน
 ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด

(สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL จํากัดนําหนักสัมภาระโหลดใต้ ท้องเครืองท่านละไม่เกิน 30
กิโลกรัม ไม่จาํ กัดจํานวนชิน และถือขึนเครืองได้ ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม)
 ค่าภาษีนามั
ํ น, ค่าภาษีสนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นเรียกเก็บเพิมก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหาร-เครืองดืมนอกเหนือจากรายการ
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ฯลฯ
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าแจ้ งเข้ า-ออก, ค่าวีซ่าสําหรับคนต่างด้ าว หรือเอกสารอืนๆ ทีพึงใช้
 ค่าปรับ ค่าเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการกระทําและการละเมิดกฎหมายในท้ องถินนันๆ โดยตัวของท่านเอง
อาทิเช่น การทิงขยะ สูบบุหรี ในสถานทีต้ องห้ ามทีมีการแจ้ งเตือนโดยป้ ายหรือสัญลักษณ์ใดๆ อย่างชัดเจน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
(บวกราคาเพิมในกรณีทท่ี านต้ องการใบกํากับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชือบริษัท ห้ างร้ าน องค์กร ฯลฯ)
 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถินและคนขับรถ 120 หยวน/ท่าน/ทริป เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้ นเฉพาะทารก
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป)

เงือนไขการยกเลิก
***กรุป๊ เดินทางในโปรแกรมทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ กุญแจสู่ประตูเศรษฐี 4 วัน 3 คืน
รวมถึงกรุป๊ ทีแจ้งปิ ดกรุป๊ ไปแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจํ าหรือค่าทัวร์ทงหมดไม่
ั
ว่ากรณีใดๆทังสิน***

เงือนไขการให้บริการ
 ***สํารองทีนังพร้อมชําระค่ามัดจํ าท่านละ 10,000 บาท*** หากท่านยังไม่ชาํ ระค่ามัดจํา บริ ษัทฯ จะถือว่าการจอง
ของท่านไม่สมบูรณ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสําหรับผู้ทวางมั
ี ดจําก่อน ส่วนทีเหลือชําระก่อนวันเดินทาง 25 วัน
 กรุ๊ ป จอยหน้ าร้ า นจํา นวนผู้ เ ดินทางขันตํา ผู้ ใ หญ่ 15 ท่า นขึ นไป บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิในการยกเลิ ก หรื อ เลื อนการ
เดินทางในกรณีทผูี ้ เดินทาง (บุคคลทีมีอายุตงแต่
ั 12 ปี ขึนไป) ไม่ครบ 15 ท่าน
 เทียวบิน, ราคา และรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสือเดินทางต้อ งมีอ ายุเหลือใช้งานไม่ นอ้ ยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯ รั บเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพือการ
ท่องเทียวเท่านัน ( บริษทั ฯ จะ ไม่ รบั ผิดชอบใดๆ หากหนังสือเดินทางของท่ านมีอายุเหลือใช้งานไม่ถึง 6 เดือ น
นับจากวันเดินทางกลับ และส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้)
 ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเทียวเมืองจีนทุกเมือง มีข้อกําหนดให้ มกี ารประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าพืนเมืองแก่
นักท่องเทียว คือ บัวหิมะ ดังนันบริษัทฯ จึงมีความจําเป็ นต้ องระบุไว้ ในรายการทัวร์ และขอความร่ วมมือในการนําพาทุกท่าน
แวะชม และเลือกซือสินค้ าพืนเมืองดังกล่าวตามความพึงพอใจของท่าน โดยไม่มีการบังคับซือแต่อย่างใด












***ในกรณีทท่ี านไม่ประสงค์ลงร้ านค้ ารัฐบาล ทางบริษัทฯ มีความจําเป็ นทีจะต้ องเรียกเก็บค่าบริการเพิม ตามเงือนไข
ของทางร้ านค้ าฯ ท่านละ 500 หยวน/ร้ าน
เมนูอาหารทีระบุไว้ ในรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ จัดบริการให้ แก่ทา่ นโดยยึดตามมาตรฐานทัวร์ทวไป
ั หากท่านมีความ
จําเป็ นต้ องรับประทานอาหารเมนู พิเศษ อาทิเช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, มุสลิม, ฮาลาล หรือแพ้ อาหารชนิดใด ขอความ
กรุณาแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าทีรับทราบก่อนการเดินทางทุกครัง
กรณีทเจ้
ี าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองทังประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ ท่านเดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีทา่ นถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าทีกรมแรงงานทัง
จากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ เนื องจากบริ ษัทฯ ได้ ทาํ การชําระค่ า ใช้ จ่า ยทุ กอย่ า งให้ ตัว แทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อ น
เดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติ เหตุทเกิ
ี ดจาก
ความประมาทของท่านเอง หรือในกรณีทกระเป๋
ี
าเดินทางเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
ตัวเครืองบินเป็ นตัวราคาพิเศษ ในกรณีทท่ี านไม่เดินทางพร้ อมคณะ จะไม่สามารถนํามาเลือนวันเดินทาง, คืนเงิน และ
ไม่สามารถเปลียนชือผู้เดินทางได้
เมือท่านตกลงชําระเงิน ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทังผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ ยอมรับในเงือนไขข้ อตกลงต่างๆ ทีได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีโดยทังสินแล้ ว

เอกสารทีต้องใช้ในการเดินทาง
 หนังสือเดินทางไทยทีมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ โดยถ่ายเอกสารสําเนาหน้า
หนังสือเดินทางแบบเต็ม ส่งแฟกซ์หรือสแกนมายังบริษทั ฯ
ั
ื เดินทางต้องไม่มรี อยขีดเขียน เปี ยกนํา หรือประท ับตราสญล
(หน ังสอ
ักษณ์อนใด
ื
นอกเหนือจากทีทางราชการ
ื เดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะสง
่ ผลให้ทา่ นถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศได้ท ันที)
กําหนดลงในหน ังสอ

เอกสารทีต้องใช้สําหรับการทําบัตรเข้างาน
 รูปถ่ายหน้าตรง **พืนหลังสีขาว** ขนาด 2 นิว ท่านละ 2 รูป (ย้ อนหลังไม่เกิน 180 วัน)
 นามบัตรผูเ้ ดินทาง **ภาษาอังกฤษ (ต้องมีชือบริษทั , ชือ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail)** ท่านละ 2 ใบ
 ท่านใดทีเคยเข้ างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 5 ปี นับจากครังล่าสุด สามารถใช้บตั รเข้างานอันเก่ าได้
กรณีหากท่านเคยมีบัตรเข้ างานแล้ ว แต่ไม่สามารถนํามาแสดงได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการทําบัตรใหม่
ท่านละ 200 หยวน

หมายเหตุ
 รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพือความเหมาะสมทังปวง
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีการขอสงวนสิทธิดังกล่าวทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคํานึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ งร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือนไขการเดินทางให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จนเป็ นทีพอใจของท่าน
แล้วจึ งวางมัดจํ า เพือประโยชน์ของท่านเอง***

เอกสารทีใช้ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจี น
เอกสารในการทําวีซ่าจี นสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้ งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ
ทังสิน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 33 x 44 มม. 2 ใบ มีพนื หลังสีขาวเท่านันตามกฎใหม่สถานทูตจีน อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ
เท่านัน และต้ องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ **รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและห้ามถ่ายรูปเอง ชุดสุภาพ**
ท่านทีประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืนวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ : รูปถ่ายห้ามใส่ เสือแขนกุด เสือทีโชว์ตงแต่
ั ไหล่ลงมา ( เสือซีทรู, เสือลูกไม้ ฯลฯ) ชุดหน่วยงานราชการ (เช่ น
ชุดข้าราชการ, นักบิน, ทนาย ฯลฯ ) และ ชุดครุย **กรณีเรืองรูปถ่าย รบกวนใช้ตวั ทีแจ้งอัพเดทจากทางสถานทูต **
4. กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี
- เด็กอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด), สําเนาสมรส
- เด็กอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สําเนาสมรส, สําเนาบัตรประชาชน ของพ่ อและ
แม่, สําเนาทะเบียนบ้ าน ของพ่อและแม่
- เด็กอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด), สําเนาบัตรประชาชน ของพ่ อและแม่, สําเนาทะเบียน
บ้ าน ของพ่ อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพัน ธ์ว่า เกียวข้ องกับผู้ เดินทางอย่ างไร ต้ องมี
ลายเซ็นต์ของพ่ อและแม่ ออกโดยทีว่าการอําเภอหรือสํานักงานเขตเท่านัน
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลียนชือ หรือ เปลียนนามสกุล (ถ้ามี)
- ในกรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 5 ปี ขอสูติบตั ร (ใบเกิด) ตัวจริง
5. ข้ อมูลจริงเกียวกับสถานทีศึกษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอยู่ปัจจุบัน ทีอยู่ททํี างาน ญาติทติี ดต่อได้ ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ทีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) รบกวนกรอกเป็ นภาษาอังกฤษนะคะ
หมายเหตุ : ในกรณีทีทํางาน หรือ ศึกษาอยู่ทีเดียวกัน รบกวนขอหนังสือรับรองการทํางาน หรือ รับรองสถานศึ กษา เป็ น
ภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมลายเซ็ นต์ และ ประทับตรา ค่ะ ถ้าในเอกสารระบุว่าไปดู งาน หรือไป ธุ รกิจ ต้องมีหนังสือเชิญ
จากทางเมืองจี น เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมลายเซ็ นต์ และ ประทับตรา ด้วยนะคะ
6. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรียมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยืนวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริษัททัวร์ อย่างน้ อย 10 วันทํา
การ
7. โปรดทําความเข้าใจว่ าสถานทู ตจี นอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือเปลียน
ระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ
** วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึนอยู่กบั ดุจพินจิ ของสถานฑูตเป็ นผูพ้ จิ ารณาทังหมด
** การขอวีซ่าเข้าประเทศจี น สถานทูตจี นอาจเปลียนกฎเกณฑ์การยืนวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ถ้าเอกสารส่ งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึ งขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจี น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-5888

เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ ครบถ้ วน และเป็ นความจริง เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.) NAME.................................................................................................................................................
SURNAME...............................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื อคู่สมรส.....................................................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
...................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ..................................
ทีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .......................โทรศัพท์บ้าน..................................
ชื อสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).....................................................................................................
ตําแหน่ งงาน..............................................................................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )….............................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .........................โทร................................

(สํ าคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทถูี กต้องทีสามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่าน ** กรณี RETIRED หรื อ HOUSE WIFE รบกวนใส่ ชื อ ทีอยู่ และ เบอร์ โทร ทีทํางานเก่ า แนบมาให้ ด้วยนะคะ )
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือวันที................ เดือน.............................ปี ........................... ถึง วันที.......................เดือน...........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ.................................................
เมือวันที................ เดือน.............................ปี ........................... ถึง วันที.......................เดือน...........................ปี .....................
รายชื อบุคคลในครอบครั วของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร.......................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร.......................................................
เดินทางไปประเทศจีนทีเมือง.....................................................................................................................................................
ระหว่ างวันที...............................................................................................................................................................................
สายการบิน เทียวบินขาไป..................................................................เทียวบินขากลับ...............................................................
พักโรงแรม..................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทังนีเพือประโยชน์
ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-5888

