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    เดินทางเดือน :  22 - 26  เมษายน   2559 
ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

  23,900.- 

WONDERFUL CANTON  
กวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 119  

5 DAYS 4 NIGHTS 
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วนัที ่22/04/59 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กวางเจา – โรงแรมทีพ่กั 

10.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  เคาน์เตอร์ S สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

13.10 น.  ท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจา ประเทศจีน โดย สายการบินศรีลงักนั แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่UL 882 

17.15 น.  เดินทางถึง สนามบินไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) น าท่านผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้มีประชากรประมาณ 2 
ลา้นคนและมีประวติัศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศฉิ์น มีแม่น ้ าจูเจียงไหลผา่นกลางเมืองจึงท าให้มี
การจราจรทางน ้ าท่ีสะดวกยิ่งและไดก้ลายเป็นเมืองท่าท่ีมีช่ือเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนไดรั้บขนาน
นามวา่เป็นประตูดา้นใตข้องประเทศจีน (ฟรีน า้ดื่ม 1 ขวด) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY VILLA HOTEL หรือเทยีบเท่า  

                             http://holidayvillaguangzhou.com/   
เพือ่ความสะดวกในการท าบัตรเข้าชมงานในวนัรุ่งขึน้ รบกวนท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี ้ 
1.หนังสือเดินทาง , 2.รูปถ่าย 2 นิว้ 2 รูป , 3.นามบัตร 
 
 

วนัที2่3/04/59 ร้านบัวหิมะ – ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่119th *** - ล่องเรือแม่น า้จูเจียง               

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเลือกซ้ือสินคา้ประเภทยาแกน้ ้ าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิงหรือ บัวหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง มี
สรรพคุณรักษาผิวท่ีถูกไฟไหม ,้ น ้ าร้อนลวก, แมลงสัตวก์ดัต่อย, แพ,้ คนั, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิว

ไฮไลท์ 

 เข้าชมงานแสดงสินค้าทีถู่กจับตามองจากนักธุรกจิทัว่โลก  (CANTON  FAIR) คร้ังที ่119  จุใจ 3 วนัเต็ม 

 ล่องเรือสัมผสับรรยากาศ แสง สี เสียง  2 ฟากฝ่ัง ยามค า่คนือนัตระการตาริมฝ่ังแม่น า้จูเจียง 

 มองหาแนวธุรกจิทีแ่หล่งช้อปป้ิงของเมอืงกวางเจา  อีเ้ต๋อลู่  ซ่างเซ่ียจิ่ว  ถนนปักกิง่  

 สักการะศาลเจ้าพ่อหลกัเมืองของกวางเจาเพือ่ความเป็นสิริมงคลของตัวเองและครอบครัว 

 เทีย่วชมวดัไทร 6 ต้น ซ่ึงเป็นวดัคู่บ้านคู่เมอืง ทีเ่ก่าแก่ตั้งแต่สมยัราชวงศ์ถังซ่ึงมปีระวตัิยาวนานกว่า 1000 ปี  

 เดินทางโดยสายการบิน  ศรีลงักนั แอร์ไลน์    
 

http://holidayvillaguangzhou.com/
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อกัเสบ, บวมแดง, การอกัเสบของผิว, กลากเกล้ือน, โรคผิวหนังต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ งาน
กวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 119th  เพื่อเขา้ชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวมสินคา้ทุกประเภท อาทิ
เช่น สินคา้ทางดา้นเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็น
งานท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกบัผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนกัธุรกิจทัว่โลก
ใหค้วามสนใจ ใหท้่านอิสระกบัการดูงานตามอธัยาศยั (ฟรีน า้ดื่ม 1 ขวด) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  ***พเิศษ เมนูหมูหันและอาหารจีนแคระ *** 
 พิเศษ Night Life!!!!!  น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าจูเจียงหรือแม่น ้าไข่มุก ซ่ึงเป็นแม่น ้ าสายหลกัของมณฑล

กวางตุง้ ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝ่ัง ยามค ่าคืนอนัตระการตาริมฝ่ังจูเจียงท่ีทาง
รัฐบาลกวางเจาไดต้ั้งขอ้ก าหนดใหพ้ฒันาทิวทศัน์ใหท้นัสมยัและสวยงาม ปัจจุบนัสองฝากฝ่ังแม่น ้ าเต็ม
ไปดว้ยอาคารสูง โรงแรมระดบั 5 ดาวและแหล่งชอ้ปป้ิงมากมาย ตอนล่องเรือจะมีการยิงเลเซอร์ล าแสง
ยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ เมืองดว้ย ถือเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีท าให้รู้จกัเมืองกวางเจายุคใหม่
ไดดี้ข้ึน  
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY VILLA HOTEL หรือเทยีบเท่า  
http://holidayvillaguangzhou.com/   

วนัที2่4/04/59 ร้านหยก – ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่119th*** (ต่อ) – ถนนซ่างเซ่ียจ่ิว 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ์จากหยก เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู ก าไลขอ้มือและอ่ืนๆ ถือเป็นหน่ึงใน
สินคา้โอทอ็ปของจีนท่ีคนไทยนิยมซ้ือหาเป็นของฝากแก่คนทางบา้น น าท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ 
คร้ังที ่119th (ต่อ) (ฟรีน า้ดื่ม 1 ขวด) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย                           
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ***พเิศษ เมนูอาหารแต้จ๋ิว***   

น าท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซ่ียจ่ิว ซ่ึงเป็นถนนโบราณท่ีเช่ือมไปท่าเรือ พระราชส านกัราชวงศชิ์งอนุมติั
ใหเ้ป็นศูนยก์ารคา้ระหวา่งประเทศในสมยันั้น จดัเป็นยา่นการคา้ท่ีติดต่อกบัยโุรปโดยเฉพาะ ปัจจุบนัได้
กลายมาเป็นถนนคนเดินท่ีมีของขายมากมายและสองข้างทางยงัมีกิจกรรมทางวฒันธรรมของชาว
ทอ้งถ่ินให้เห็น ชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยงัคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอย่างสวยงามซ่ึงตอน
หลงัคนจีนน ามาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบนัก็ยงัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีความนิยมอยูซ่ึ่ง
มีสินคา้อนัทนัสมยัต่างๆให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมายอาทิเส้ือผา้,กระเป๋า,สินคา้แบรนด์เนมจีน ฯลฯ 
บรรยากาศจะคล้ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว 
สวยงามมาก ยงัมีร้านอาหาร ร้านคา้ต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคกัมากในช่วงกลางคืน ถือเป็นถนนคน
เดินท่ีมีช่ือเสียงของเมืองกวางเจา 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY VILLA HOTEL หรือเทยีบเท่า  
http://holidayvillaguangzhou.com/   
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วนัที2่5/04/59 ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่119th *** (ต่อ) –ถนนอเิต๋อลู่  
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่119th (ต่อ) (ฟรีน า้ดื่ม 1 ขวด) 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 
                           ช่วงเย็นน าท่านเดินทางสู่ อี้เต๋อลู่  เปรียบเหมือนส าเพ็งของไทย เพราะมีขายทุกอย่าง ตึกวนั ลิงค ์

อินเตอร์เนชัน่แนล เซ็นเตอร์  ในยา่นน้ีจะเป็นตึกท่ีรวมร้านขายสินคา้ต่างๆ มากมาย ท่ีน่ีมีขายทุกอยา่ง 
ไม่ว่าจะพวงกุญแจสารพดัแบบ ต่างหู ก๊ิบ หนีบผม ร่ม กระเป๋าสารพดัลายร กระติกน ้ า ปากกา ตุ๊กตา 
ของเล่น โมเดลหุ่นจ าลองตวัการ์ตูนดงัๆ เป็นตน้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ***พเิศษ เมนูอาหารกวางตุ้ง เป็ดย่าง *** 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY VILLA HOTEL หรือเทยีบเท่า   
http://holidayvillaguangzhou.com/   
 

วนัที2่6/04/59 วดัไทร 6 ต้น – ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง -ถนนปักกิง่  –  กรุงเทพฯ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    หลังจากน้ัน น าท่านเข้าชม วัดไทร 6 ต้น เป็นวดั
เก่าแก่สร้างในปีค.ศ. 537 สมยัราชวงศ์ถงัมีประวติัความเป็นมา 1,400 กวา่ปีเจดียส์ร้างในเวลาเดียวกนั
เพื่อบรรลุพระสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมาจากกมัพูชา 1,400 ปีท่ีผา่นมาเคยเปล่ียนช่ือหลายคร้ังหลงัจากถูก
ไฟไหมส้มยัตน้ราชวงศซ่์งในศตวรรษท่ี 10 ไดท้  าการบูรณะอีกคร้ังเม่ือค.ศ. 1900 และไดพ้บวา่เจดียน์ั้น
สร้างบนขอบ 9 ขอบซ่ึงคลา้ยกบัเทคโนโลยีตอกเสาเข็มในปัจจุบนัเน่ืองดว้ยเจดียน้ี์มีสีสวยสดงดงาม
แตกต่างจากเจดียอ่ื์นๆ ชาวเมืองกวางเจาเรียกเจดียน้ี์ว่า “ เจดียด์อกไม้ ” หลงัเจดียเ์ป็นวิหารใหญ่ มี
พระพุทธรูป 3 องค ์สร้างในสมยัราชวงศชิ์ง ในรัชกาลคงัซี สูง 6 เมตร คือองคอ์ดีต ปัจจุบนัและอนาคต 
ดา้นขวามือประตูก าแพงเขา้ไปเป็นวิหารไทย มีพระพุทธรูปไทยซ่ึงทาง กระทรวงศึกษาธิการของไทย
มอบให้ เพื่อชาวจีนไดบู้ชาเม่ือปีค.ศ. 1985แสดงถึงมิตรภาพพุทธสมาคมและพุทธศาสนิกชนระหวา่ง
ไทย-จีน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารพาทุกท่านเท่ียวศกัการะ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1370 สมยัราชวงคห์มิง ไม่ไกลจาก เป่ยจิงลู่ (Beijing Lu)  ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองแห่ง
น้ีทางเขา้วิหารหลกัจะมีลูกคิด ขนาดใหญ่ติดอยูใ่ตค้านในลทัธิเต๋า ให้ความหมายวา่ ทุกคนตอ้งมีความ
ซ่ือสัตย ์ถูกตอ้ง และไม่คดโกงในจิตใจ  เทพเจา้ท่ีเป็นประธานของสถานท่ีแห่งน้ี มีช่ือวา่ Liu Yan เล่า
เอ๋ียน เจา้ผูค้รองดินแดนกวางตุ้ง ทางตอนใตข้องจีน   จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงท่ี ถนนปักกิ่ง  ถือเป็น
แหล่งชอปป้ิงยอดนิยมของเมืองท่ีวยัรุ่นนิยมไปเดินชอปป้ิง คลา้ยสยามเซ็นเตอร์ของไทย ถนนหนทาง
ท่ีน่ีกวา้งขวาง มีตรอกซอกวอยท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้มากมาย มีร้านคา้เส้ือผา้ รองเทา้และของจุกจิกต่าง
วางขายเตม็สองขา้งทาง สินคา้กอ้ปแบรนดเ์นมก็สามารถหาไดม้ากมายไปหมด สินคา้ตามสยามบา้นเรา 
ก็เอามาจากแหล่งแถวน้ี แต่ท่ีน่ีราคาย่อมเยาว์กว่าเยอะและยงัสามารถต่อราคาได้เยอะด้วยเช่นกัน 
ร้านอาหารแถวน้ีก็มีใหเ้ลือกทานไดม้ากมาย เรียกวา่มาท่ีเดียวไดท้ั้งกินทั้งชอป  

18.35 น.  ท่านเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินศรีลงักนั แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่UL 883  
20.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

http://holidayvillaguangzhou.com/
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ข้อควรควรทราบ :  
 มกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมอืงให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั คือ บัวหิมะ , หยก,  ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจีน จึงขอเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทราบว่า จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการดนิทาง PHASE 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
 

  พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ ราคาเดก็มเีตยีง  ราคาเดก็ไม่มเีตยีง 

22-26 เมษายน  2559 2 23,900 23,900 21,900 5,000 
 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 10-15 วนัท าการ) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน, หวัหนา้ทวัร์ มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 5 วนั x 3คน = 150 หยวน 

เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 300 หยวน / ท่าน 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 

o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 

o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
การยกเลกิ 
 การยกเลิกไม่คืนเงินค่ามดัจ าทุกกรณี 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
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 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม
เตียงเสริมให ้(Extra Bed) 

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
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เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าท่องเทีย่วประเทศจีน 
วซ่ีาประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

 

 ใบกรอกข้อมลูสว่นตวั 

 หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มี
หนา้วา่งส าหรับติดหนา้วีซ่าและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เต็ม 
หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 
 รูปถ่ายสี ขนาด 2น้ิว  48x33 มม. จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรง ไม่
ยิม้ หา้มใส่แว่น (ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนและเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่าน้ัน) 
 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนา
ทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), ส าเนาใบ
เปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

 กรณีเป็นเดก็ อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 
อายตุ ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส าเนา) และแปลเป็นภาษาองักฤษ โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 
http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 

 เดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไป
ต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู่ 
 กรณีท างานเก่ียวกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน ์ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างาน
โดยระบุ ช่ือ ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือ
หรือโฆษณาต่างๆ โดยท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 
 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวั
จริง เท่านั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ื่นวีซ่าดว้ยตนเอง 
 กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยื่นวีซ่า 
 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดนิทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้ง
รับผิดชอบในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
 บริษทัฯ รับยื่นวีซ่าใหช้าวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตวัที่สถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 
500-800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ื่น ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 
 บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีาให้หนังสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเองท่ีสถานฑูต 

 กรณียืน่วซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,400 บาท 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.consular.go.th/
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หมายเหตุ 
 ผูย้ื่นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มลูเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็

ตาม อาจถกูระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑตู ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑตูไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่าน
ตอ้งยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถกูหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 
 แผนกวซ่ีาไม่รับยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามทีริปเดนิทางต่อกบัทาง

บริษทัฯจงึจะท าการยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ให้ 
 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 
หนังสือเดินทางต่างชาติ 

 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียดท่ีอยู ่
+ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

 ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 
สถานทูตจนีไม่รับยื่นวซ่ีา ในกรณี ดงันี ้

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

หมายเหตุ ต้ังแต่ วนัที่ 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลีย่นระบบการ
ยืน่วซ่ีาโดยสามารถยืน่เอกสารขอวซ่ีาผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และ
ได้มีการปรับเปลีย่น ค่าวีซ่าและค่าบริการ ทั้งนี ้สามารถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 
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รายละเอยีดงานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่119 เดือน  เมษายน-พฤษภาคม  2559 

สถานทีจั่ดงาน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX: 

380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น. 

Phase I 

วนัที ่ 15-19 เมษายน 

เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่และอุปกรณ์เคร่ืองจกัร , เคร่ืองจกัรขนาดเล็ก , จกัรยาน, รถจกัรยานยนต์, 

ช้ินส่วนรถยนต์, ผลิตภัณฑ์เคมี, ฮาร์ดแวร์, รถยนต์ (โชว์กลางแจ้ง) , เคร่ืองจกัรก่อสร้าง (โชว์

กลางแจง้), เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

, คอมพิวเตอร์และ ผลิตภณัฑ์การส่ือสาร, อุปกรณ์ท่ีให้แสงสวา่ง, อุปกรณ์ก่อสร้างและวสัดุตกแต่ง, 

เคร่ืองสุขภณัฑ,์ ฯลฯ 

Phase II 

วนัที่  23-27 เมษายน 

อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นห้องครัว, เซรามิกท่ีใชใ้นครัวเรือน, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบา้น, 

ผลิตภณัฑก์ระจก ,ผลิตภณัฑจ์ากการทอผา้และงานฝีมือเหล็กหวายเตผลิตภณัฑใ์นสวน, ผลิตภณัฑ์

หิน (โชวก์ลางแจง้), ผลิตภณัฑใ์นครัวเรือน, อุปกรณ์ห้องน ้า, แวน่ตาและนาฬิกา แวน่ตา, ของเล่น, 

ของขวญัและของพรีเม่ียม,  ของฝากของท่ีระลึกตามเทศกาลต่างๆ ฯลฯ  

Phase III 

วนัที ่01-05 พฤษภาคม 

เส้ือผา้บุรุษและสตรี, เส้ือผา้เด็ก, ชุดชั้นใน, ชุดกีฬาและชุดล าลอง, เคร่ืองหนงั, ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง

, เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์เสริม, ผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ,  อาหารยาและผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ,อุปกรณ์

การแพทย ์, อุปกรณ์ส าหรับเดินทางท่องเท่ียว, เคร่ืองใชส้ านกังาน,รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ 

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

เอกสารที่ใช้ส าหรับท าบัตรเข้าชมงาน 
1. นามบตัรภาษาองักฤษ ท่านละ 2 ใบ 
2. รูปถ่ายท่านละ 2 รูป พร้อมหนงัสือเดินทางเล่มจริง 

 
เงือ่นไขของการท าบัตรเข้าชมงาน 

1. กรณีท่ีเขา้ชมงานเป็นคร้ังแรก ใหท่้านเตรียมหนงัสือเดินทาง, รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รูป, นามบตัรภาษาองักฤษ
เพ่ือท าบตัร (Badge)ใหม่ 

2. กรณีท่ีท่านเคยมีบตัร (Badge) เขา้ชมงานแลว้ ใหน้ าบตัร (Badge) เขา้ชมงานเก่าไปดว้ย หากท่านท าบตัรสูญหาย ทีมผู ้
จดังานกวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair Organizer) จะคิดค่าธรรมเนียมในการท าบตัรใหม่ ท่านละ 200 หยวน   

 
 
 
 
  

http://www.cantonfair.org.con/
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ข้อมูลและรายละเอยีดส าหรับการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี                                                                    

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีา **  
กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ   โสด   ระบุช่ือบิดา....................................................... ช่ือมารดา............................................................... 

 แต่งงานจดทะเบียนสมรส  แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

        ระบุช่ือคู่สมรส  ............................................................................................................................... 

 หม้าย   หย่า    

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ................................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มอืถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น)............................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มอืถอื..................................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา ..............................................................................ต าแหน่งงาน............................................... 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา ............................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ................................โทรศัพท์................................................. 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 

 ออกค่าใชจ่้ายเอง  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่านมปีระกนัสุขภาพครอบคลมุในการไปจีนหรือไม่  มี   ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอืน่หรือไม่  เคย   ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพนัธ์:  

1. ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
2. ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
3. ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 

ช่ือผู้ตดิต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์............................................................... 
 


