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WONDERFUL CHINA 

CANTON TRADE FAIR 
4 DAYS 3 NIGHTS 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

27,900.- เดนิทางระหว่างวนัที่ 14-17,15-18,16-19 ตุลาคม 2557 

 โปรแกรมสุดพเิศษส าหรับนักธุรกจิ 
 บนิตรงลงสู่กวางเจา 
 ล่องเรือชมความงามแม่น า้จู้เจียง ยามค า่คนื 
 พเิศษ**ช้อปป้ิงสินค้านานาชนิด ถนน อเีต๋อ ลู่ 

Hilights 
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วนัแรก   กรุงเทพฯ – กวางเจา – ถนนซ่างเซ่ียจิว่  

08.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอย
ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

10.45 น.  นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงกวางเจาประเทศจนี โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668 
14.35 น.  เดินทางถึง สนามบินไป๋หยุน เมอืงกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) น าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมอืง

และศุลกากรเรียบร้อย กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้มีประชากรประมาณ 2 ลา้นคนและมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศฉิ์น มีแม่นํ้าจูเจียงไหลผา่นกลางเมืองจึงทาํใหมี้การจราจรทางนํ้าท่ีสะดวก
ยิ่งและไดก้ลายเป็นเมืองท่าท่ีมีช่ือเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนไดรั้บขนานนามวา่เป็นประตูดา้นใตข้องประเทศจีน  
นาํท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซ่ียจิว่ ซ่ึงเป็นถนนโบราณท่ีเช่ือมไปท่าเรือ พระราชสาํนกัราชวงศชิ์งอนุมติัใหเ้ป็น
ศูนยก์ารคา้ระหวา่งประเทศในสมยันั้น จดัเป็นยา่นการคา้ท่ีติดต่อกบัยโุรปโดยเฉพาะ ปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นถนน
คนเดินท่ีมีของขายมากมายและสองขา้งทางยงัมีกิจกรรมทางวฒันธรรมของชาวทอ้งถ่ินใหเ้ห็น ชมตึกแถวยคุเก่า
และอาคารต่างๆยงัคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอยา่งสวยงามซ่ึงตอนหลงัคนจีนนาํมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศ
ไทยและปัจจุบนักย็งัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีความนิยมอยูซ่ึ่งมีสินคา้อนัทนัสมยัต่างๆใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมายอาทิ
เส้ือผา้,กระเป๋า,สินคา้แบรนดเ์นมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคลา้ยๆยา่นในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน 
และมีการเปิดไฟสวา่งไสว สวยงามมาก ยงัมีร้านอาหาร ร้านคา้ต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคกัมากในช่วงกลางคืน 
ถือเป็นถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเมืองกวางเจา   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ***พเิศษ เมนูอาหารแต้จิว๋ 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั JOLLIES HOTEL หรือเทียบเท่า  
เพือ่ความสะดวกในการท าบัตรเข้าชมงานในวนัรุ่งขึน้ รบกวนท่านเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี ้  
1.หนังสือเดนิทาง, 2.รูปถ่าย 2 นิว้ 2 รูป, 3.นามบัตร 

วนัที่สอง  ร้านบัวหิมะ – ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 115th*** – ล่องเรือแม่น า้จูเจยีง               

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเลือกซ้ือสินคา้ประเภทยาแกน้ํ้าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิงหรือ บัวหิมะ ยาประจาํบา้นท่ีมีช่ือเสียง มีสรรพคุณรักษา
ผิวท่ีถกูไฟไหม,้ นํ้าร้อนลวก, แมลงสตัวก์ดัต่อย, แพ,้ คนั, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอกัเสบ, บวมแดง, การอกัเสบ
ของผิว, กลากเกล้ือน , โรคผิวหนงัต่างๆ  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 115th เพ่ือเขา้ชม
ศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวมสินคา้ทุกประเภท  อาทิเช่น สินคา้ทางดา้นเทคโนโลยี , การเกษตร , 
อุตสาหกรรมหนกัเบาต่างๆ มากกวา่ 100 หมวดหมู่ เป็นงานท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกบัผูป้ระกอบการในแต่
ละมณฑลของจีนรวมทั้งนกัธุรกิจทัว่โลกใหค้วามสนใจ ใหท่้านอิสระกบัการดูงานตามอธัยาศยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร  ***พเิศษ เมนูหมูหันและอาหารจนีแคระ 

พเิศษ Night Life!!!!!  นาํท่าน ล่องเรือแม่น า้จูเจยีงหรือแม่น า้ไข่มุก ซ่ึงเป็นแม่นํ้าสายหลกัของมณฑลกวางตุง้ ท่าน
จะไดส้มัผสับรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝ่ัง ยามคํ่าคืนอนัตระการตาริมฝ่ังจูเจียงท่ีทางรัฐบาลกวางเจาไดต้ั้งขอ้
กาํหนดใหพ้ฒันาทิวทศันใ์หท้นัสมยัและสวยงาม ปัจจุบนัสองฝากฝ่ังแม่นํ้าเตม็ไปดว้ยอาคารสูง โรงแรมระดบั 5 
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ดาวและแหล่งชอ้ปป้ิงมากมาย ตอนล่องเรือจะมีการยิงเลเซอร์ลาํแสงยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ เมืองดว้ย ถือเป็น
อีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีทาํใหเ้ราไดรู้้จกัเมืองกวางเจายคุใหม่ไดดี้ข้ึน  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั JOLLIES HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม ร้านหยก – ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 115th*** (ต่อ) 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเลือกซ้ือผลติภัณฑ์จากหยก  เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู  กาํไลขอ้มือและอ่ืนๆ ถือเป็นหน่ึงในสินคา้โอทอ็ป
ของจีนท่ีคนไทยนิยมซ้ือหาเป็นของฝากแก่คนทางบา้น นาํท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 115th (ต่อ)  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร ***บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิ  

น าท่านเข้าสู่ที่พกั JOLLIES HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่ส่ี  ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 115th*** (ต่อ) – ถนนอเิต๋อลู่ – กรุงเทพฯ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 115th (ต่อ)  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 
บ่าย  ใหท่้านสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ย่านถนนอเิต๋อลู่  ศูนยค์า้ส่งสินคา้แหล่งท่ีใหญ่ท่ีสุดของมณฑลกวางตุง้ ซ่ึง

บางอยา่งหาไม่ไดท่ี้เมืองไทย อาทิเช่น ของเล่น, ก๊ิฟชอ้ป, รองเทา้, กระเป๋า และสินคา้ท่ีระลึกมากมายนบัพนัรายการ 
ใหท่้านเลือกชมเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายชนิดท่ีจาํหน่ายในราคาท่ีถกูกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไป 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร ***พเิศษ เมนูอาหารกวางตุ้ง เป็ดย่าง 
21.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 679 
23.00 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ  

************************************** 
หากท่านที่ต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการดนิทาง 
PHASE 1 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

14-17 / 15-18 / 16-19 ตุลาคม 27,900.- 27,900.- 26,900.- 25,900.- 3,500.- 

อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน  และค่าภาษีนํ้ามนัตามรายการทวัร์ ทางบริษทัฯ คิดอตัรา ณ วนัท่ี 15 มถุินายน 2557  หากทางสายการบินมีการ

เรียกเกบ็เพ่ิมจากวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง   
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจาก

อยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมืองโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ิน 
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้สนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการ

เดินทางจาํนวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ   
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 
 ค่าวีซ่าจีนประเภทเด่ียว ยื่นธรรมดา 4 วนัทาํการ (สามารถเขา้ออกได ้1 คร้ัง) 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  

1. ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 30 หยวน / คน / วนั  
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เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่  20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของ

สายการบิน , การนดัหยดุงาน , ภยัธรรมชาติ , การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล , อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผู ้
เดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง  อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด  กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น 
เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 
 

การช าระเงนิ 
 ส่งใบจองทวัร์และชาํระเงินมดัจาํภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจาํถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน  

o ยโุรป  ท่านละ 20,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ ไตห้วนั พม่า ท่านละ 10,000 บาท 

 ชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดล่วงหนา้ 14 วนัก่อนเดินทาง 
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ตอ้งชาํระ

ล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
 หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข  และขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
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การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  

 คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 
 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั 

 หกัเงินมดัจาํ 50%/ท่าน 
 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

 หกัเงินมดัจาํ 100%/ท่าน 
 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

 หกัเงินค่าทวัร์ 50%/ท่าน 
 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วนัเดินทาง  
กรณีตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หรือตัว๋แบบ NON-REFUND 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วนัเดินทาง  
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วนัเดินทาง 

 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 
 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ไดท้นัตามกาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้ง
ไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพิจารณา
อนุมติัวีซ่าจากทางสถานฑตู ทางบริษทัฯขอแนะนาํใหท่้านยื่นวีซ่าแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป 
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การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 
 หากผูเ้ดินทางมีความประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ตามเง่ือนไข ดงัน้ี 

o ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 21 วนั ในช่วงปกติ 
o ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ  HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่ , ตรุษจีน, ตลอด

เดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั  หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็  และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป  เป็นไปโดยสายการบินเป็น  ผูก้าํหนด  ซ่ึงทางบริษทัฯ  ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง  ถา้ทางบริษทัฯ  ได ้ดาํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  ผูเ้ดินทางตอ้ง
รอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  และหาก ท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว  กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ  เพ่ือ
ยืนยนั ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถ ทาํ Refund ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

ค่าธรรมเนียมน า้มนัเช้ือเพลงิและค่าประกนัวนิาศภัยทางอากาศ  
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ีล่าสุดท่ีมีการปรับค่าธรรมเนียม 
 หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั  ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตามความเป็น

จริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่  (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ข้ึนอยูก่บัขอ้จาํกดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม  ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั  ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้าน
ไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมในยโุรป อนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้ง มากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมในยโุรป ส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) สาํหรับท่านท่ีจองหอ้ง Triple Room หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกั

แบบ 3 ท่าน ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  เคร่ืองปรับอากาศ  ท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง

ฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ  (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน  3-4 เท่าตวั  บริษทัฯ  ขอ สงวนสิทธ์ิ  ในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด  และไม่มีอ่างอาบนํ้า  ซ่ึง

ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น  ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ  แตกต่างกนัดว้ย  หากท่านตอ้งการความ
สะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้
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กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 นํ้าหนกักระเป๋าและสมัภาระ สายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ  20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั  / 

Economy Class Passenger) หากสมัภาระมีนํ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางนํ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได้  ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน  7 กิโลกรัม และ มีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์  ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ  นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได้  ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 
แบบฟอร์มข้อมูลเบือ้งต้นในการขอวซ่ีา 
กรณีหนังสือเดนิทางต่างชาติ 

1. หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายค่าดาํเนินการเพ่ิม 300 บาท (ยกเวน้หนงัสือเดินทางไตห้วนัและอเมริกนั)   
เอกสารในการดาํเนินการขอวีซ่าไดแ้ก่ 

 หนงัสือเดินทาง 
 รูปถ่ายสี พ้ืนหลงัสีขาวขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ หนา้ตรง ไม่สวมหมวกและตอ้งเป็นภาพท่ีถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  
 ใบพาํนกัถ่ินท่ีอยูท่ ั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถา้มี) 
 TRAVEL CHEQUE  

2. หนงัสือเดินทางไตห้วนั (ตอ้งกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดท่ีอยูแ่ละใบอนุญาตการทาํงาน) 
3. หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 3,400 บาท 

สถานทูตจนี ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณีดงันีค้ือ 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 
2. นาํรูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้// รูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพ่ือยื่นวีซ่า 
3. นาํรูปท่ีเป็นกระดาษสติคเกอร์ // รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
กรณียืน่วซ่ีาจนีแบบด่วน 
1. ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าดาํเนินการเพ่ิมท่านละ 1,000  บาท 
เอกสารที่ใช้ส าหรับท าบัตรเข้าชมงาน 
1. นามบตัรภาษาองักฤษ ท่านละ 2 ใบ 
2. รูปถ่ายท่านละ 2 รูป พร้อมหนงัสือเดินทางเล่มจริง 
เงือ่นไขของการท าบัตรเข้าชมงาน 
1. กรณีท่ีเขา้ชมงานเป็นคร้ังแรก ใหท่้านเตรียมหนงัสือเดินทาง, รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป, นามบตัร 
    ภาษาองักฤษเพ่ือทาํบตัร (Badge)ใหม่ 
2. กรณีท่ีท่านเคยมีบตัร (Badge) เขา้ชมงานแลว้ ใหน้าํบตัร (Badge) เขา้ชมงานเก่าไปดว้ย หากท่านทาํบตัรสูญหาย 
    ทีมผูจ้ดังานกวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair Organizer) จะคิดค่าธรรมเนียมในการทาํบตัรใหม่ ท่านละ 200 หยวน    
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รายละเอยีดที่ต้องการเพือ่กรอกแบบฟอร์มยืน่ขอวซ่ีาท่องที่ยวประเทศจนี 
กรุณากรอกขอ้ความใหค้รบถว้น ดว้ยภาษาองักฤษ (พิมพใ์หญ่) (กรุณาแจง้ขอ้มลูในการติดต่อ และ สถานท่ีติดต่อท่ีถกูตอ้งท่ีสามารถ
ติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัท่าน ... สาํคญัมาก) 
ช่ือ-นามสกลุ 
.............................................................................................................................................................................................................
สถานะภาพ   โสด   แต่งงาน    หม้าย   หย่า 
ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ 
............................................................................................................................................................................................ 
ช่ือที่ท างาน/ โรงเรียน ........................................................................ ต าแหน่ง / ช้ัน........................................................................... 
ที่อยู่ 
...................................................................................................................................................................................................................
... 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน ...........................................ที่ท างาน/โรงเรียน.............................................. มอืถือ 
.................................................... 
ช่ือผู้ตดิต่อ(กรณีฉุกเฉิน) ............................................................เบอร์โทรศัพท์....................................................................... 
รายช่ือสมาชิกในครอบครัว :  
1. ................................................................................... อาชีพ......................................................ความสัมพนัธ์ ..................................... 
2. ................................................................................... อาชีพ......................................................ความสัมพนัธ์ ..................................... 
3. ................................................................................... อาชีพ......................................................ความสัมพนัธ์ ..................................... 
4. ................................................................................... อาชีพ......................................................ความสัมพนัธ์ ..................................... 
5. ................................................................................... อาชีพ.......................................................ความสัมพนัธ์ .................................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอืน่หรือไม่ 
 ไม่เคย  เคย (โปรดระบุประเทศ......................................... วนัที่เดนิทาง..................................... และวตัถุประสงค์
............................................................) 
ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 
 ออกค่าใช้จ่ายเอง  ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายให้  อืน่ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................... 
ท่านมปีระกนัสุขภาพครอบคลุมในการไปจนีหรือไม่  ม ี  ไม่ม ี
ถ้าม ีกรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั........................................................................................................................................................ 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่  เคย   ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวนัที่............................................ สถานที่................................................วตัถุประสงค์................................................. 
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เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยืน่วซ่ีา 

 หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้- ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ *ไม่เกีย่วกบัรูปท าบัตรเข้างาน (รูปใหม่ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน อดัภาพดว้ยกระดาษปกติ พ้ืน

หลงัสีขาวเท่านั้น)   
 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทางท่านละ 1 ชุด 
 สาํหรับท่านท่ีเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้ภายใน 2 ปี ใหถ่้ายเอกสารหนา้วีซ่าจีนท่ีใชเ้ดินทางคร้ังล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยูใ่น 

หนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหถ่้ายเอกสารหนา้หนงัสือเดินทางเล่มเก่าและหนา้วีซ่าจีนท่ีใชเ้ดินทางคร้ัง ล่าสุดแนบมาดว้ย) 
 สาํหรับผูท่ี้ไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน 
 กรณีบุคคลทัว่ไป ใหถ่้ายสาํเนาสมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 เดือน ตอ้งปรับยอดใหเ้ป็น

ปัจจุบนั ตอ้งมียอดเงินคงเหลือในบญัชีอยา่งนอ้ย 50,000 บาท 
 กรณีเดก็ (อายตุํ่ากวา่ 15 ปี) ใหถ่้ายสาํเนาสูติบตัรและสมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 เดือน ของ

บิดาหรือมารดา ปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั และสาํเนาทะเบียนบา้นของเดก็ 
 กรณีผูสู้งอาย ุ 60 ปีข้ึนไป ใหถ่้ายสาํเนาสมุดบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 เดือน ตอ้งปรับยอดให้

เป็นปัจจุบนั ตอ้งมียอดเงินคงเหลือในบญัชีอยา่งนอ้ย 200,000 บาท 
หมายเหตุ  ถา้ผูสู้งอายท่ีุไม่มีบญัชีสมุดบญัชีธนาคาร สามารถใชญ้าติหรือบุคคลอ่ืน (โดยระบุความสมัพนัธ์) โดยทาํหนงัสือ
รับรองออกค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางและถ่ายสาํเนา สมุดบญัชีธนาคารของผูรั้บรอง ประเภทออมทรัพย์
ยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 เดือน ซ่ึงจะตอ้งปรับยอดใหเ้ป็นปัจจุบนั 
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รายละเอยีดงานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 116 เดอืน ตุลาคม 2557 
สถานที่จดังาน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX: 

380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น. 

Phase I 
วนัที่  15-19 ตุลาคม 

Large Machinery & Equipment (เคร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่ และอุปกรณ์) , Small Machinery 
(เคร่ืองจกัรกลขนาดเลก็) , Bicycles (รถจกัรยาน) , Motorcycles (รถมอเตอร์ไซด)์ , Vehicle Spare Parts 
(อะไหล่ยานพาหนะ) , Chemical Products (เคมีภณัฑ,์วสัดุเคมี) , Hardwares (อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์
,ฮาร์ดแวร์) , Tools (เคร่ืองมือ, อุปกรณ์) , Vehicles (ยานพาหนะ,เคร่ืองมือลาํเลียง) , Construction 
Machinery (เคร่ืองจกัรก่อสร้าง) , Electrical Appliances (เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าบา้น) , Consumer Electronics(
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสาํหรับผูบ้ริโภค) , Computer & Communication Productsม, (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ติดต่อส่ือสาร), Lighting (อุปกรณ์เก่ียวกบัแสงสวา่ง), Building & decorative Materials (วสัดุและเคร่ืองมือ
ก่อสร้างและตกแต่ง) , Sanitary & Bathroom equipment , (เคร่ืองมืออุปกรณ์ทาํความสะอาด) , Importing 
Products (สินคา้นาํเขา้) 

Phase II 
วนัที่  23-27 ตุลาคม 

Kitchen &Tableware (เคร่ืองครัวและภาชนะใส่อาหาร) , General Ceramics (ผลิตภณัฑเ์ซรามิค) , Arts 
Ceramics (เซรามิคสาํหรับศิลปะ) , Home Decorations  (อุปกรณ์ตกแต่งบา้น) , Glass Arts (เคร่ืองแกว้
ศิลปะ), Furniture (เฟอร์นิเจอร์) , Weaving , Rattan & lron Arts (เคร่ืองเรือนท่ีทาํจากหวาย/เหลก็) , 
Gardening Products (อุปกรณ์ทาํสวน) , Stone and lron Products (อุปกรณ์เก่ียวกบัหินและเหลก็) , 
Household ltems (ของใชใ้นครัวเรือน), Personal Care Products (ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสุขอนามยั) , Toiletries 
(ผลิตภณัฑภ์ายในหอ้งนํ้า) , Clock , Watch & Optical (นาฬิกาและแวน่ตา) , Instruments (เคร่ืองดนตรี) , 
Toys (ของเล่น), Gifts & Premiums (สินคา้พรีเม่ียม), Festival items (สินคา้กบัเทศกาล) 

Phase III 
วนัที่ 31-04 พฤศจกิายน 

Men’s & Ladie’s Wear  ( เส้ือผา้สาํหรับบุรุษและสตรี ) , Kids’Wear (เส้ือผา้สาํหรับเดก็), Underwear (ชุด
ชั้นใน), Sports & Casual Wear  (ชุดกีฬาและลาํลอง) , Furs , Leathers , Downs & Downs Products 
(ผลิตภณัฑข์นสตัวแ์ละหนงัสตัว)์  Fashion Accessories & Fittings (สินคา้แฟชัน่และอุปกรณ์
ตกแต่ง),Home Textiles  (สินคา้ส่ิงทอภายในบา้น) , Textile Raw Materials & Fabrics (ส่ิงทอ ผา้ไหม ผา้
ฝ้าย และอุปกรณ์) , Carpets & Tapestries (พรมและผา้ม่าน) , Food (ผลิตภณัฑอ์าหาร), Native Products 
(สินคา้พ้ืนเมือง) , Medicines & Health Products , (ผลิตภณัฑย์าและสุขภาพ ) , Medical Devices , 
Disposables & Dressings (ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัยา), Sports , Travel & Recreation Products , (ผลิตภณัฑกี์ฬา, 
ท่องเท่ียว), Office Supplies (อุปกรณ์สาํนกังาน), Shoes (รองเทา้), Cases & Bags (เคร่ืองหนงั, กระเป๋า ) 

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