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 กวางเจาแฟร ์ครัง้ที ่120th (China Import And Export Fair Complex) 

 บนิตรงลงเมอืงกวางเจา  เขา้ชมงานแฟร ์2 วนัเต็ม 

 น าทกุทา่นลอ่งเรอืทีแ่มน่ ้าจเูจยีง ชมทัศนยีภาพเมอืงกวางเจายามค า่คนื 

 ลิม้ลองอาหารสไตลก์วางตุง้แท ้ๆ  “อาหารจนีแคระ” พรอ้มเมนูเด็ดอืน่ๆมากมาย 

อาทเิชน่  เป็ดปักกิง่ , หมหูัน และ อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

 ชอ้ปป้ิงยา่นดังใจกลางกวางเจาที ่“ถนนปักกิง่” 

 ชมเจดยีบ์ปุผาและวดัไทรหกตน้ซึง่เป็นวดัทีเ่กา่แกแ่ละคนกวางเจานยิมไปไหวพ้ระขอพร 

 เยีย่มชม วดั 500 พระอรหันต ์ เป็นหนึง่ในวดัเกา่แกใ่นกวางโจวมอีายกุวา่400ปีมาแลว้ 

 ฟร.ี.!!!  SIM CARD 1 ชิน้ /1ทา่น 

 

ก าหนดการเดนิทาง   

 

 14-17  ตลุาคม 2559    ราคา 21,900 บาท 
     

 

กวางเจาเทรดแฟร-์ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง 
4 วนั 3 คนื (ชมงาน 2 วนั) 

 

โดยสายการบนิKenya Airways (KQ) 
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1. กรงุเทพฯ-กวางเจา 

2. กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวนั-ลอ่งแมน่ ้าจู

เจยีง 

3. กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวนั 

4. กวางเจา-ดร.ซนุยดัเซน็ต-์วดัหวัหลนิซือ่-วดั

ลิว่หรงซือ่ (ไทรหกตน้)- ถนนปักกิง่-

สนามบนิ-กรงุเทพฯ 

 

 

วนัแรก        กรงุเทพฯ-กวางเจา 

12.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4เคานเ์ตอร ์T 

สายการบนิ KENYA AIRWAYS  โดยมเีจา้หนา้ที ่GO HOLIDAY TOUR คอย

อ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 

14.05 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ KENYA AIRWAYS  เทีย่วบนิท ีKQ886   

18.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิกวางเจา (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)เดนิทางถงึ

สนามบนิ ไป๋หยนุ เมอืงกวางเจา   เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้มปีระชากรประมาณ2 

ลา้นคนและมปีระวตัศิาสตรย์าวนานตัง้แตก่อ่นราชวงศฉ์นิมแีมน่ ้าจเูจยีงไหลผา่นกลาง

เมอืงจงึท าใหม้กีารจราจรทางน ้าทีส่ะดวกยิง่และไดก้ลายเป็นเมอืงทา่ทีม่ชี ือ่เสยีงของ

โลกในเวลาตอ่มาจนไดรั้บขนานนามวา่เป็นประตดูา้นใตข้องประเทศจนีเมอืงหนา้ดา่น

ทางตอนใตข้องจนีใหท้า่นไดผ้า่นพธิกีารศลุกากรตรวจคนเขา้เมอืงหลังผา่นขัน้ตอนพธิี

ศลุกากร    

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา Harbour Metropolis Foshan Hotel ,Foshan Fortuna 

Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง      กวางเจา-กวางเจาเทรดแฟร ์(เต็มวนั)-ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพือ่มองหา

ชอ่งทางทางธรุกจิผูป้ระกอบการ มากกวา่ 8,000 ราย มารวมกนัซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติราย

ใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วาม

สนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท  

*** (ส าคญั.!!) เอกสารส าหรบัท าบตัรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์*** 
1. ลกูคา้ทีไ่มเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรจ์ะตอ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิมา

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

2. ลกูคา้ทีเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรแ์ลว้ สิง่ทีจ่ะตอ้งน าตดิตวัไปดว้ย 
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2.1 บตัรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์(บตัรแข็งสฟ้ีา)  (หากท าสญูหาย

หรือลืมน าไปดว้ยลูกคา้จะตอ้งไปช าระค่าท าบัตรใหม่เองที่งานแฟร์

ประมาณ 200หยวน/ทา่น ) 

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    ~~เมนพูเิศษ...เป็ดปกักิง่  

 

หลังรับประทานอาหารค ่าเรยีบรอ้ย..ลอ่งเรอืชมแมน่ า้จเูจยีงหรอืแมน่ า้ไขม่กุ แหง่

มณฑลกวา่งตุง้ มคีวามยาวประมาณ 2,000 กม. และเป็นแมน่ ้าทีย่าวเป็นอนัดบั 3 ของ

ประเทศโดยมแีมน่ ้า 4 สายไหลมารวมกนัเป็นแมน่ ้าจเูจยีง ทีก่วา่งโจว ผา่นใจกลาง

เมอืงมคีวามยาว 70 กม. ชือ่ของแมน่ ้าไขม่กุนีเ้ชือ่วา่เกดิจากหนิกอ้นใหญก่อ้นหนึง่ที่

อยูก่น้แมน่ ้า เชือ่วา่เป็นหนิไขม่กุทะเล มลีักษณะกลมมน ผวิเรยีบเนยีน มขีนาดใหญ่

และสอ่งแสงประกายออกมาคลา้ยไขม่กุ ปัจจบุนั มสีะพานขา้มแมน่ ้า สองฝากฝ่ังเต็ม

ไปดว้ย โรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารสงู แหลง่ชอ้ปป้ิง เป็นตน้ 

 

 
เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา Harbour Metropolis Foshan Hotel ,Foshan Fortuna 

Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม      กวางเจา-กวางเจาแฟร ์(เต็มวนั) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ย ..น าทกุทา่นเดนิทางเขา้สู ่กวางเจาเทรดแฟร ์เพือ่

ชมสนิคา้(ตอ่)  

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร –Buffet International  

 พเิศษ !!!! บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิ ไทย เกาหล ีญีปุ่่ น จนี ฯลฯ และอืน่ๆใหท้า่นจะไดช้มิ

อาหารกว่า 800 ชนดิ อาท ิหูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดบิ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง 

แพะย่าง กุง้ทอด ติม่ซ า รวมถงึเคก้หลากหลายชนดิ พเิศษ!!!!! เครือ่งดืม่ไมอ่ัน้ เชน่ 

ชาเขยีวหลงจิง่ ชาอวู่หลง น ้าผลไม ้เบยีรท์อ้งถิน่ ไวน์แดงทอ้งถิน่ และ ไอศกรมี เป็น

รา้นอาหารทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตกแตง่เป็นรปูเรอืไมท้ีเ่กา่แก ่  

 

 เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา Harbour Metropolis Foshan Hotel ,Foshan Fortuna 

Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่        กวางเจา-พพิธิภณัฑ ์ดร.ซุนยดัเซ็น-วดัหวัหลนิซือ่-วดัลิว่หรงซือ่ (ไทรหกตน้) 
                  ชอ้ปป้ิงถนนปกักิง่-กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเขา้สู่ พพิธิภณัฑ ์ดร.ซุนยดัเซ็น ซึง่ถือเป็นบดิาของจีนยุคใหม่เป็นผูท้ี่มี

พระคณุกบัชาวจนีอยา่งใหญห่ลวงเพราะเป็นผูท้ีป่ลดปลอ่ยชาวจนีใหร้อดพน้จากสังคม

เดมิทีล่า้หลังและระบบกษัตรยิร์าชวงศช์งิ  ...น าท่านสู่ วดัหวัหลนิซือ่ (Hualin si) 

หรอื ทีรู่จ้ักกันในหมู่สาธุชนว่า วัด 500 พระอรหันต ์(อู๋ ไป่ หลัว ฮั่น) เป็นหนึง่ในวัด

เกา่แกใ่นกวางโจวมอีายกุว่า400ปีมาแลว้ จากเบือ้งนอกมองแลว้ก็ไมแ่ตกต่างจากวัด

จนีทั่วๆไปนักภายในวัดมอีาณาบรเิวณทีก่วา้งขวางแตพ่อไดเ้ขา้ไปชมภายในบรเิวณวัด

แลว้จะรูส้กึถงึบรรยากาสภายในวัดเงียบสงบ น่าทึง่และเกดิความศรัทธาจากพระ
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อรหันตป์างตา่งๆทีป่ระดษิฐานบนชัน้แน่นพืน้ทีม่ากถงึ 500องคเ์ลยทเีดยีว แตล่ะองคม์ี

อริยิาบถทีแ่ตกต่างกันไป...น าทา่นเทีย่วชม วดัไทรหกตน้ ( Temple of the Six 

Banyan Trees ) หรือ วัดลิว่หรงซือ่  แปลว่าวัดตน้ไทรหกตน้ สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 

1080 (ค.ศ. 537) เป็นวัดเกา่แกส่รา้งตัง้แตส่มัยถัง มปีระวัตคิวามเป็นมา 1,400 กวา่ปี 

เดมิไมไ่ดใ้ชช้ือ่นี้จนมาถงึราชวงศซ์ง่ (ราชวงศซ์อ้ง) จงึไดม้กีารเปลีย่นชือ่มาเป็น วัด

ลิว่หรงซือ่ โดยกวีที่มีชือ่เสียงโด่งดังในสมัยซอ้ง ท่านไดม้าเที่ยวที่วัดแห่งนี้ เห็น

ภายในวัดมตีน้ หรง อยูห่กตน้ จงึหยบิพู่กันขึน้มาเขยีนตัวอักษร 2 ตัว ว่า ลิว่ หรง (ลิว่ 

แปลว่า หก หรง แปลว่า ตน้ไทร) จนถงึราชวงศห์มงิ ชาวบา้นจงึเรยีกวัดนี้กนัวา่ วัดลิว่

หรงซือ่ แมจ้ะชือ่วัดไทรหกตน้แตปั่จจบุนัไมเ่หลอืใหเ้ห็นแลว้ทีว่ัดลิว่หรงซือ่นี้มเีจดยี ์9 

ชัน้ สรา้งในเวลาเดยีวกนัเพือ่บรรลพุระสารรีกิธาตทุีอ่ัญเชญิมาจากกัมพชูา 1,400 ปีที่

ผา่นมาเคยเปลีย่นชือ่หลายครัง้ หลังจากถกูไฟไหมส้มยัตน้ราชวงศซ์ง่ในศตวรรษที ่10 

ไดท้ าการบูรณะอกีครัง้เมือ่ ค.ศ.1900 และไดพ้บว่าเจดยีนั์น้สรา้งบนขอบ 9 ขอบซึง่

คลา้ยกับเทคโนโลยตีอกเสาเข็มในปัจจุบันเนื่องดว้ยเจดยีน์ี้มสีสีวยสดงดงามแตกตา่ง

จากเจดยีอ์ืน่ๆชาวเมอืงกวางเจาเรยีกเจดยีน์ี้ว่า “ เจดยีด์อกไม ้” ว่ากันว่ามองเหมอืน

ดอกไมห้ลังคาสแีดงของเจดยีเ์ป็นลอนโคง้เป็นกลบีดอกยอดของเจดยีเ์ป็นเกสร หลัง

เจดยีเ์ป็นวหิารใหญ ่มพีระพุทธรูป 3 องค ์สรา้งในสมัยราชวงศช์งิในรัชกาลคังซ ีสงู 6 

เมตร คอื องคอ์ดตี ปัจจุบันและอนาคตดา้นขวามอืประตูก าแพงเขา้ไปเป็นวหิารไทยมี

พระพุทธรูปไทยซึง่ทางกระทรวงศกึษาธกิารของไทยมอบให ้เพือ่ชาวจนีไดบ้ชูาเมือ่ปี 

ค.ศ. 1985แสดงถงึมติรภาพพทุธสมาคมและพุทธศาสนกิชนระหวา่งไทย-จนี จากน ัน้

น าท่านเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์มุนไพรจนี ยาบวัหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ชีือ่เสยีง 

หยก ครมีไขม่กุ ทีข่ ึน้ชือ่ของกวางเจาและสนิคา้ทีร่ะลกึของทางรฐับาลจนี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   ~~เมนูพเิศษ..อาหารจนีแคระ+หมูหนั  

 จากนัน้น าท่านจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนปักกิง่ (ถนนคนเดนิ) ใหท้่านเลอืกซือ้

สนิคา้ฝากคนทางบา้น   

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 สมควรแกเ่วลาพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย เพือ่น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

22.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ KENYA AIRWAYS  เทีย่วบนิท ีKQ887  

00.20+1 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ….                                

 

** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิ

เจ ิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวั

หมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคา

ทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้

หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวาม
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ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 

หยวน / คน / รา้น 

** กรุป๊นี ้ ตอ้งเก็บเลม่พาส+รปูถา่ยเพือ่ยืน่วซีา่จนีคะ่(รายละเอยีดเพิม่เตมิอยูท่า้ยโปรแกรมคะ่)** 

 

โปรแกรม : กวางเจาเทรดแฟร-์ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง 4D 3N   (KQ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

14-17 OCT 2016 21,900 21,900 20,900 5,500 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหต ุ 1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง 

ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

  3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน  15 ทา่น ขีน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15   

ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ยโดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง  

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2.  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3.  คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5.  คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6.  คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7.  คา่ยกกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 32 กโิลกรัม) / (โรงแรมทีพ่ักบางแหง่อาจไมม่คีนขนกระเป๋า) 

8.  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลง

ไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ  

9.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

  ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
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   เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

  ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

10.   คา่ท าวซีา่จนีแบบเดีย่วส าหรบัพาสสปอรต์ไทย ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ (สามารถเขา้ออกได ้1 คร ัง้) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1.  คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2.  คา่หอ้งพกัเดีย่วตามอตัรา 

3.  คา่ธรรมเนยีมการท าวซีา่กรณีทีล่กูคา้เป็นพาสตา่งชาต ิเชน่ พาสสปอรต์เยอรมนั พาสสปอรต์ลาว 

4.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอื

เดนิทาง,            คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่

รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่ง

การเดนิทาง เป็นตน้ 

5.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6.  คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

7.  คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

8.  คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคเุทศก ์) 

9.  คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

 

 

เงือ่นไขการจอง 

1.  วางเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3.  หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่

เจา้หนา้ที ่ 

 กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4.  หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั 

หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวาม

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 

15 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจน

ไม่อาจแกไ้ขได  ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
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รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล

ตา่งๆ เป็นตน้ 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.  กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท พรอ้ม

กบัเตรยีม เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้  

2.  การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ทา่นควรจัดเตรยีม

ค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 

มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2.  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3.  แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการ เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5.  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง

บรษัิท และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิ

ของทา่น  

6.  กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท า

การเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7.  กรณีท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมดัจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักค่าใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิาร

ใน สว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที่

เกดิขึน้ แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.  กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่

วา่เหตผุล ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1.  ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 

บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่าย

การบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมี
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ปัญหา เชน่   สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพ

และรา่งกาย    และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที่

เชค็อนิเทา่นัน้ 

4.  ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทาง

กลับ ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุป๊ 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการ

เดนิทางและไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้(กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตาม

ระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และ หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่

ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในฮ่องกงมีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งมีขนาดกะทัดรัต ซึง่ขึน้อยู่กับการ

ออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดา้นการความคุม

โรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ย
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ใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน

ความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

Welcome to the 120th Canton Fair 2016 October 
 Phase 1: 15th-19th October 2016 9:30-18:00  

 Phase 2: 23rd-27th October 2016 9:30-18:00 

 Phase 3: 31st Oct -4th Nov 2016 9:30-18:00 

Phase 1: October 15 – 19, 2016 
Electronics and Electrical Household Appliance; Machinery Equipment; Building Material & 
Hardware 
Phase 2 (Oct.23 - 27, 2016) 
Consumer Goods,Gifts,Home Decorations, Pet Products & Food 
Phase 3:  Oct31 – Nov 05, 2016 
Food & Drink; Household Items; Fabrics & Home Textiles 
For further information, please contact the project team 
 

กวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่120th  (15 ต.ค. – 05พ.ย. 59) 
สถานที ่: China Import and Export Fair Complex (Pazhou Complex) 

เวลา : 09:30 - 18:00 

Phase 1 :(15-19 ต.ค. 2559 ) 
 

Phase 2 :(23-27 ต.ค. 2559) 
 

Phase 3 :(31ต.ค.- 04 พ.ย. 2559) 
 

   อปุกรณ์อเิลกโทรนกิส ์,    
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น   
   - Consumer Electronics 

   - Electronic & Electrical Products 
   - Computer &Communication 

      Products 

   - Household Electrical Appliances 
 อปุกรณเ์กีย่วกบัแสงสวา่ง 

 ยานพาหนะ และอะไหล ่ 

   - จักรยาน 

   - มอเตอรไ์ซด ์
   - อะไหลร่ถยนต ์

   - ยานพาหนะ (Outdoor)  
 เครือ่งจกัรกล 

   - เครือ่งจักรขนาดเล็ก 

   - Large Machinery & Equipment 
   - Construction Machinery  
 ฮารด์แวร ์& เครือ่งมอื 

 อปุกรณก์อ่สรา้ง 

   - Building & Decorative 

     Materials  
   - Sanitary & Bathroom  

     Equipment  
 เคมภีณัฑ,์วตัถเุคม ี

 International Pavilion 

 ของใชใ้นครัวเรอืน 

   - Kitchenware & Tableware 

   - เซรามคิ 

   - Household Items 
   - Personal Care Products 

   - Toiletries  
 ของขวัญ 

   - นาฬกิา, นาฬกิาขอ้มอื & 

     อปุกรณ์เกีย่วกับสายตา 
   - ของเลน่ 

   - ของขวัญและสนิคา้พรเีมีย่ม 

   - สนิคา้เกีย่วกับเทศกาล  
 อปุกรณ์ตกแตง่บา้น 

   - เครือ่งเซรามคิตกแตง่  

   - เครือ่งแกว้ศลิปะ  
Weaving, Rattan and Iron Arts  

   - อปุกรณ์ตกแตง่บา้น 

   - อปุกรณ์ท าสวน  
   - ผลติภัณฑจ์ากหนิและโลหะ 

      (Outdoor)  

   - เฟอรน์เิจอร ์

  ผลติภณัฑผ์า้และเสือ้ผา้ 

   - เสือ้ผา้บรุษุ และ สตร ี

   - เสือ้ผา้เด็ก 
   - ชดุชัน้ใน 

   - Sports and Casual Wear 

   - Furs, Leather, Downs  
     & Related Products 

   - Fashion Accessories &   Fittings 
   - Home Textiles 

   - Textile Raw Materials & Fabrics 
   - พรม & สิง่ทอ  
 รองเทา้ 

 อปุกรณส์ านกังาน, ถงุและบรรจุ

ภณัฑ ์ 
 ผลติภณัฑก์ฬีา ทอ่งเทีย่ว 
 ผลติภณัฑย์า, เครือ่งมอืแพทย ์

    และผลติภณัฑสขุภาพ 

   - Medicines and Health Products 

   - Medical Devices,  
     Disposables and Dressings 
 ผลติภณัฑอ์าหาร & สนิคา้พืน้เมอืง 

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

 

 

 

http://www.tradefairholiday.com/
http://www.cantonfair.org.cn/


www.tradefairholiday.com   หนา้ 10 

 

 

 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ : หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้สิน้ ถา้เกดิ

การช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2.  หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3.  รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ 2 ใบ มพีืน้หลังสฟ้ีา หรอืสขีาวเทา่นัน้ อัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอื

รปูพริน้ซ ์จากคอมพวิเตอร ์และไมส่วมเสือ้แขนกดุโชวไ์หล ่**รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **   ทา่นทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการ

ในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สังกัดจัดมาพรอ้มกับการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5.  กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี  

 - เด็กอายตุ ่ากว่า18ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอส าเนาสตูบัิตร(ใบเกดิ) และส าเนาทะเบยีนสมรส (ในกรณีทีจ่ดทะเบยีน)  

 - เด็กอายตุ ่ากว่า18ปี เดนิทางพรอ้มพอ่หรอืแม ่ขอส าเนาสตูบัิตร(ใบเกดิ) ,ส าเนาทะเบยีนสมรส (ในกรณีทีจ่ดทะเบยีน) ,ส าเนาบัตร

ประชาชน , ส าเนาทะเบยีนบา้น ของพอ่และแม,่หนังสอืยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทาง

อยา่งไร และตอ้งมลีายเซ็นตข์องพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ และ  

  - เด็กอายตุ ่ากวา่18ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบัิตร(ใบเกดิ),ส าเนาทะเบยีนสมรส (ในกรณีทีจ่ดทะเบยีน) ,ส าเนาบัตร

ประชาชน , ส าเนาทะเบยีนบา้น ของพอ่และแม ่, หนังสอืยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทาง

อยา่งไร ตอ้งมลีายเซ็นตข์องพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  

  - ส าเนาทะเบยีนบา้น 

  - ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

  - ในกรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 5 ปี ขอสตูบัิตร(ใบเกดิ)ตัวจรงิ 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7.  ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลข

โทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่    

เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

8.  เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันท าการ 

(กอ่นออกเดนิทาง) 

9. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่

เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบล่วงหนา้   

10.  ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่จนี ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบในการ

อนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรณุาดแูล

บัตรของทา่นเอง หากทา่นท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห ์

11.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทฯ)  

 สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมรั่บท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดังตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้ 
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 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

  

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.................................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................มอืถอื 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ

ตัวพมิพห์ญ)่……………………………………………………………………… 

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

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

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทร

เช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

RELATION........................................................ 

 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

**  แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033  
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