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WONDERFUL CANTON  
กวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 118  

5 DAYS 4 NIGHTS 

 เดนิทางเดอืน : 14-18  ตุลาคม  2558 
ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

21,900.- 
ไฮไลท์ 

 เข้าชมงานแสดงสินค้าท่ีถูกจับตามองจากนักธุรกิจท่ัวโลก  (CANTON  FAIR) คร้ังที่ 118  จุใจ 3วันเต็ม 

 ล่องเรือสัมผสับรรยากาศ แสง สี เสียง  2 ฟากฝ่ัง ยามค ่าคืนอันตระการตาริมฝ่ังแม่น ้าจูเจียง 

 มองหาแนวธุรกิจที่แหล่งช้อปป้ิงของเมืองกวางเจา  อีเ้ต๋อลู่  ซ่างเซ่ียจ่ิว 

 เท่ียวชมภูเขาดอกบัวพร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ยืมเพือ่ความเป็นสิริมงคลกับชีวิต  

 เดินทางโดยสายการบิน  เคนย่า แอร์เวย์  
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วันที่ 14/10/58 กรุงเทพฯ – กวางเจา – โรงแรมที่พัก 

12.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ M สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

15.15 น.  ท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจา ประเทศจีน โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่KQ 886 
19.05 น.  เดินทางถึง สนามบินไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากรเรียบร้อย กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้มีประชากรประมาณ 2 ลา้นคนและมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น ้ าจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงท าให้มีการจราจรทางน ้าท่ี
สะดวกยิ่งและไดก้ลายเป็นเมืองท่าท่ีมีช่ือเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนไดรั้บขนานนามว่าเป็นประตูดา้นใต้
ของประเทศจีน (ฟรีน ้าดื่ม 1 ขวด) 

 อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก HOLIDAY VILLA HOTEL หรือเทียบเท่า  
เพ่ือความสะดวกในการท าบัตรเข้าชมงานในวันรุ่งขึน้ รบกวนท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้  
1.หนังสือเดินทาง , 2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป , 3.นามบัตร 

วันที1่5/10/58 ร้านบัวหิมะ – ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 118th *** – ล่องเรือแม่น ้าจูเจียง               

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเลือกซ้ือสินคา้ประเภทยาแกน้ ้าร้อนลวกเป่าฟู่หลิงหรือ บัวหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง มีสรรพคุณ
รักษาผิวท่ีถูกไฟไหม,้ น ้าร้อนลวก, แมลงสัตวก์ดัต่อย, แพ,้ คนั, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอกัเสบ, บวมแดง, 
การอกัเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนงัต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 
118th  เพ่ือเขา้ชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวมสินคา้ทุกประเภท อาทิเช่น สินคา้ทางดา้นเทคโนโลยี, 
การเกษตร, อุตสาหกรรมหนกัเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกบั
ผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนกัธุรกิจทัว่โลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกบัการดูงานตาม
อธัยาศยั (ฟรีน ้าดื่ม 1 ขวด) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  ***พิเศษ เมนูหมูหันและอาหารจีนแคระ  
 พิเศษ Night Life!!!!!  น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าจูเจียงหรือแม่น ้าไข่มุก ซ่ึงเป็นแม่น ้าสายหลกัของมณฑลกวางตุง้ 

ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝ่ัง ยามค ่าคืนอนัตระการตาริมฝ่ังจูเจียงท่ีทางรัฐบาลกวางเจาได้
ตั้งขอ้ก าหนดใหพ้ฒันาทิวทศัน์ใหท้นัสมยัและสวยงาม ปัจจุบนัสองฝากฝ่ังแม่น ้าเตม็ไปดว้ยอาคารสูง โรงแรม
ระดบั 5 ดาวและแหล่งชอ้ปป้ิงมากมาย ตอนล่องเรือจะมีการยิงเลเซอร์ล าแสงยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ 
เมืองดว้ย ถือเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีท าใหรู้้จกัเมืองกวางเจายุคใหม่ไดดี้ข้ึน  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก HOLIDAY VILLA HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วันที1่6/10/58 ร้านหยก – ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 118th*** (ต่อ) – ถนนปักก่ิง  
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ์จากหยก เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู ก าไลขอ้มือและอื่นๆ ถือเป็นหน่ึงในสินคา้
โอทอ็ปของจีนท่ีคนไทยนิยมซ้ือหาเป็นของฝากแก่คนทางบา้น น าท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 118th 
(ต่อ) (ฟรีน ้าดื่ม 1 ขวด) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ เมนูอาหารแต้จิ๋ว  

น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ถนนปักก่ิง ถนนโบราณท่ีมีช่ือเสียง ท่านสามารถส่องพ้ืนกระจกใสดูร่องรอยถนนเก่าแก่ได้
จากการขุดเจาะของรัฐบาล สองขา้งทางมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า และของท่ีระลึก
มากมาย ใหท่้านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั เพ่ือเป็นของท่ีระลึกแด่ญาติมิตรของท่าน  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก HOLIDAY VILLA HOTEL หรือเทียบเท่า  
http://holidayvillaguangzhou.com/   

 

วันที่17/10/58 ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 118th *** (ต่อ) – ถนนซ่างเซ่ียจิ่ว 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 118th (ต่อ) (ฟรีน ้าดื่ม 1 ขวด) 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ เมนูอาหารกวางตุ้ง เป็ดย่าง  

น าท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซ่ียจิ่ว ซ่ึงเป็นถนนโบราณท่ีเช่ือมไปท่าเรือ พระราชส านกัราชวงศชิ์งอนุมติัใหเ้ป็น
ศูนยก์ารคา้ระหวา่งประเทศในสมยันั้น จดัเป็นย่านการคา้ท่ีติดต่อกบัยุโรปโดยเฉพาะ ปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็น
ถนนคนเดินท่ีมีของขายมากมายและสองข้างทางยงัมีกิจกรรมทางวฒันธรรมของชาวทอ้งถิ่นให้เห็น ชม
ตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยงัคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอย่างสวยงามซ่ึงตอนหลงัคนจีนน ามาสร้างแถว
เยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบนัก็ยงัเป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีความนิยมอยู่ซ่ึงมีสินคา้อนัทนัสมยัต่างๆให้ท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือมากมายอาทิเส้ือผา้,กระเป๋า,สินคา้แบรนดเ์นมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคลา้ยๆย่านในฮ่องกง บางช่วง
ของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสวา่งไสว สวยงามมาก ยงัมีร้านอาหาร ร้านคา้ต่างๆ มากมายเลย
ทีเดียว คึกคกัมากในช่วงกลางคืน ถือเป็นถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเมืองกวางเจา 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก HOLIDAY VILLA HOTEL หรือเทียบเท่า   

วันที1่8/10/58 กวางเจา – พานหยู – ภูเขาดอกบัว – กวางเจา – ถนนอิเต๋อลู่ – กรุงเทพฯ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองพานหยู ชม เหลียนหัวซานหรือภูเขาดอกบัว ท่ีต ั้งอยู่ริมปากอ่าวแม่น ้ าจูเจียง เดิมเคย
เป็นค่ายทหารของราชวงศ์ชิง ไดช่ื้อมาจากเหมืองสกดัหินโบราณซ่ึงเป็นหินท่ีมีลกัษณะคลา้ยดอกบวั บนภูเขา
ลูกน้ีไดส้ร้าง เจ้าแม่กวนอิมองค์ยืน หนัหน้าไปท่ีปากอ่าวสูง 44 เมตร หล่อดว้ยทองเหลืองหนกั 120 ตนัและ
ทองค าหนกั 180 ต าลึง โดยชาวจีนโพน้ทะเล หน่วยงานราชและบุคคลชาวจีนทัว่ไปร่วมแรงร่วมใจกนับริจาค

http://holidayvillaguangzhou.com/
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เงินทองและปัจจยัอื่นๆ บรรจงสร้างข้ึนดว้ยความศรัทธาอย่างแรงกลา้ ถือเป็นเจา้แม่กวนอิมสูงท่ีสุดในโลก
และยงัมีเจดียเ์หลียนฮวัถ่า สูง 58 เมตร ทรงแปดเหลี่ยมเกา้ชั้นตั้งตระหง่านอยู่บนเขา (ฟรีน ้าดื่ม 1 ขวด) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  ใหท่้านสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนยค์า้ส่งสินคา้แหล่งท่ีใหญ่ท่ีสุดของมณฑลกวางตุง้ ซ่ึง

บางอย่างหาไม่ไดท่ี้เมืองไทย อาทิเช่น ของเล่น, ก๊ิฟช้อป, รองเทา้, กระเป๋า และสินคา้ท่ีระลึกมากมายนบัพนั
รายการ ให้ท่านเลือกชมเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างหลากหลายชนิดท่ีจ าหน่ายในราคาท่ีถูกกว่าทอ้งตลาดทัว่ไป 
สมควรแก่เวลา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร    ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.25 น.  ท่านเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 887 
00.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ข้อควรควรทราบ :  
 มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ , หยก,  ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจีน จึงขอเรียนให้กับนักท่องเท่ียวทราบว่า จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน  

 ส าหรับท่านที่ต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการดินทาง PHASE 
ผู้ใหญ่ พัก 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 

14-18  ตุลลาคม  2558 1 21,900.- 21,900.- 19,900.- 4,000 
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อัตรานี้รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,000 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 4 วนัท าการ) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั ชบัป์ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อัตรานี้ไม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ่น, หวัหนา้ทวัร์ มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 5วัน x 3 คน = 150 หยวน 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20  ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล , อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีท่ียื่นวซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเก็บเงินเพ่ิมร้านละ 300 หยวน / ท่าน 
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การส ารองที่น่ังและช าระเงิน 
 ยืนยันการส ารองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวยีดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข  

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นท่ีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวซ่ีา (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวซ่ีา) 
 

การยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวซ่ีา

ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้ง
ไม่อยู่ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปลี่ยนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

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

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
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โรงแรมและห้องพัก 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอื่นๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

เอกสารประกอบการยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนี 
วีซ่าประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 4 วนัท าการ 

 หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วซ่ีาและประทบัตราเขา้-
ออก อย่างนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวซ่ีาจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

 รูปถ่ายสี ขนาด 1.5x2 น้ิว จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและเป็นรูปท่ีถ่ายจาก
ร้านเท่าน้ัน) รูปถ่ายห้ามมีรอยขีดข่วน รอยแม็กเย็บกระดาษ หรือรอยเป้ือนหมึกปากกา เพ่ือป้องกนัการ ตีกลบัเอกสารรูป
ถ่าย จากสถานทูต 

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวติ), ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถา้มี)  

 หลกัฐานการท างาน – หนงัสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน), กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบ
ทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกเป็นเดือนปัจจุบนั), กรณีเป็นนกัศึกษาให้ใชห้นงัสือรับรองจาก
ทางสถาบนั (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

 กรณีเป็นเดก็ อายุ 6-18 ปี ใช ้สูติบัตร (ตัวจริง) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 
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อายุต ่ากว่า 6 ปี ใช้ สูติบัตร (ตัวจริง) และแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี 
http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 

 เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ 
จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู่ 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใช้หนงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง 
เท่านั้น และอยู่ในประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั 

 กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยื่นวซ่ีา 
 ผูท่ี้ประสงค์ใช ้หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบ

ในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
 บริษทัฯ รับยื่นวซ่ีาใหช้าวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตัวท่ีสถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-

800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ื่น ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 
 บริษทัฯ ไม่รับยื่นวีซ่าให้หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง

ท่ีสถานฑูต 
 กรณีย่ืนวีซ่าด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 800 บาท 

 
หมายเหตุ 
 ผูย้ื่นขอวซ่ีาตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็ตาม อาจ

ถูกระงบัการออกวซ่ีา และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอ
ยื่นค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 แผนกวีซ่าไม่รับยื่นวีซ่าประเภทอื่น นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณีท่ีลูกค้ามีทริปเดินทางต่อกับทางบริษัทฯจึง
จะท าการย่ืนวีซ่าประเภทอ่ืนให้ 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบ
การย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consular.go.th/
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สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่านั้น 
การปฏิเสธวีซ่า อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
หนังสือเดินทางต่างชาติ 

 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 350 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอยีดท่ีอยู ่+
ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

 ผูถ้ือหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวซ่ีา 
 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอยีดท่ีอยู่+ใบอนุญาตท างาน 
 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 3,650 บาท 
สถานทูตจีนไม่รับย่ืนวีซ่า ในกรณี ดังน้ี 

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญงิ ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
 รูปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ้่ายจากร้าน ยืนเอยีง  

รายละเอยีดงานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 118 เดอืน ตุลาคม-พฤศจกิายน  2558 

สถานที่จดังาน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX: 

380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น. 

Phase I 

วนัที่  15-19 ตุลาคม 

เคร่ืองจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์เคร่ืองจักร , เคร่ืองจักรขนาดเล็ก, จักรยาน, รถจักรยานยนต์, 
ช้ินส่วนรถยนต์, ผลิตภัณฑ์เคมี, ฮาร์ดแวร์, รถยนต์ (โชว์กลางแจ้ง) , เคร่ืองจักรก่อสร้าง (โชว์
กลางแจง้), เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์, ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์
, คอมพิวเตอร์และ ผลิตภณัฑก์ารส่ือสาร, อุปกรณ์ท่ีใหแ้สงสว่าง, อุปกรณ์ก่อสร้างและวสัดุตกแต่ง, 
เคร่ืองสุขภณัฑ,์ ฯลฯ 

Phase II 

วนัที ่ 23-27 ตุลาคม 

อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นหอ้งครัว, เซรามิกท่ีใชใ้นครัวเรือน, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบา้น, 
ผลิตภณัฑก์ระจก ,ผลิตภณัฑจ์ากการทอผา้และงานฝีมือเหลก็หวายเตผลิตภณัฑใ์นสวน, ผลิตภณัฑ์
หิน (โชวก์ลางแจง้), ผลิตภณัฑใ์นครัวเรือน, อุปกรณ์หอ้งน ้ า, แว่นตาและนาฬิกา แว่นตา, ของเล่น, 
ของขวญัและของพรีเมี่ยม,  ของฝากของท่ีระลึกตามเทศกาลต่างๆ ฯลฯ  

Phase III 

วนัที่ 31ตุลาคม- 

04พฤศจกิายน 

เส้ือผา้บุรุษและสตรี, เส้ือผา้เด็ก, ชุดชั้นใน, ชุดกีฬาและชุดล าลอง, เคร่ืองหนงั, ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
, เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์เสริม, ผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ,  อาหารยาและผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ,อุปกรณ์
การแพทย ์, อุปกรณ์ส าหรับเดินทางท่องเท่ียว, เคร่ืองใชส้ านกังาน,รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ 

***ท่านสามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่  www.cantonfair.org.cn*** 

http://www.cantonfair.org.con/
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เอกสารที่ใช้ส าหรับท าบัตรเข้าชมงาน 
1. นามบตัรภาษาองักฤษ ท่านละ 2 ใบ 
2. รูปถ่ายท่านละ 2 รูป พร้อมหนงัสือเดินทางเล่มจริง 

 
เง่ือนไขของการท 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    

ข้อมูลและรายละเอียดส าหรับการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน                                                                    

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีา **  
กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตวัพมิพ์ใหญ่) 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

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

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

 แต่งงานจดทะเบียนสมรส  แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

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

 หม้าย   หย่า    

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน ................................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มือถือ........................................................ 

ท่ีอยู่ที่สามารถติดต่อได้ (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น)............................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มือถือ..................................................... 

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

ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน / สถานศึกษา ............................................................................................................................................... 

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

(กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน 

 ออกค่าใชจ่้ายเอง  ผูป้กครองออกคา่ใชจ่้ายให ้  อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่  มี   ไม่มี 

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

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 
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ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานที่...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอืน่หรือไม่  เคย   ไม่เคย 

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

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพันธ์:  

1. ช่ือ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพนัธ์ ................................ 
2. ช่ือ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพนัธ์ ................................ 
3. ช่ือ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพนัธ์ ................................ 

ช่ือผู้ติดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์............................................................... 
 


