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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – กวำงเจำ (KQ886 : 15.05-19.00) X ✈ X HJ GRAND HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งำนกวำงเจำเทรดแฟร์  
คร้ังที ่122***-ช้อปป้ิงถนนปักกิง่ 

 

 
 

 

 X  HJ GRAND HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
ร้านหยก-***งำนกวำงเจำเทรดแฟร์  
คร้ังที ่122***(ต่อ)-ช้อปป้ิงถนนซ่ังเซ่ียจ่ิว 
 

 X  HJ GRAND HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 
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 ผู้จองทัวร์โปรดอ่ำนทำงนี ้:  

ผู้ที่เคยเข้ำชมงำนกวำงเจำเทรดแฟร์ตั้งแต่คร้ังที่ 109  ให้แจ้งกบัทำงเจ้ำหน้ำที่ ที่ท ำกำรจองทัวร์ไว้ล่วงหน้ำ และใน
วันเดินทำง ให้ท่ำนน ำบัตร (Badge) เข้ำชมงำนเก่ำไปด้วย หำกท่ำนท ำบัตรสูญหำย ท่ำนจะต้องลงทะเบียนท ำบัตรเข้ำงำน
แยกจำกคณะ และทีมผู้จัดงำนกวำงเจำเทรดแฟร์ (Canton Fair Organizer) จะคิดค่ำธรรมเนียมในกำรท ำบัตรใหม่ เป็น
จ ำนวนเงนิ 200 หยวน/ท่ำน ซ่ึงท่ำนสำมำรถช ำระค่ำบัตรเข้ำงำนได้ที่หน้ำงำน  

กรุณำเตรียมพำสปอร์ต พร้อมรูปถ่ำยสี 2 นิว้ จ ำนวน 4  ใบ และนำมบัตรท่ำนละ 3 ใบ เพ่ือท ำบัตรเข้ำงำน (มอบ
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษทัฯ ณ วนัเกบ็เอกสำร  และเตรียมนำมบัตรไปมำกๆ เพ่ือแลกเปลีย่นเอกสำรกบัผู้ประกอบกำร) 

ก ำหนดกำรเดินทำง  วนัที่ 15-18 ตุลำคม 2560  
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – กวำงเจำ  

12.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สำยกำรบิน KENYA AIRWAYS (KQ) เจา้หน้าท่ีบริษทัฯจะคอยให้การ
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

15.05 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองกวำงเจำโดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี KQ886   
19.00 น. เดินทางถึง สนำมบินไป่หวิน เมืองกวำงเจำ เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีเติบโต

อยา่งรวดเร็วจากธุรกิจการคา้ นอกจากน้ียงัมีอาหารและภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลน้ี ผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

   พกัที ่HJ GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่อง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที ่122***-ช้อปป้ิงถนนปักกิง่ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ร้ำนนวดเท้ำ เพื่อสุขภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่
ซ ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟ
ไหม ้ผพุอง   และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้นจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ 
คร้ังที่ 122 เพื่อเขา้ชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวมสินคา้ทุกประเภท อาทิเช่น สินคา้ทางดา้น
เทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนกัเบาต่างๆ มากกวา่ 100 หมวดหมู่ เป็นงานท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่
ออกร้านพบปะกบัผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนกัธุรกิจทัว่โลกให้ความสนใจ ใหท้่าน
อิสระกบัการดูงานตามอธัยาศยั 

กลำงวนั อำหำรกลำงวนัอสิระตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกต่อกำรดูงำน 

4 

จัตุรัสฮัวเฉิง-ขึน้ตึก CANTON TOWER (ช้ัน107)
กระเช้ำรถรำง Bubble Tram-ช้อปป้ิงอเีต๋อลู่ 
ช้อปป้ิงอุปกรณ์-อเิล็กทรอนิกส์ ต้ำซำโถว-กวำงเจำ
กรุงเทพฯ(KQ887 : 22.10-00.05+1) 
 

 

    

กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์ ,หัวหน้ำทวัร์ และคนขบัรถ จ ำนวน 120 หยวน /คน (เด็กช ำระทปิเท่ำผู้ใหญ่) 
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...หมูแดง 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิง่ ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในกวางเจา มีสินคา้มากมาย 
อาทิเช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า และของท่ีระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซ้ือสินคา้ต่าง  ๆตามอธัยาศยั  

  พกัที ่HJ GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ำม ร้านหยก-***งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที ่122***(ต่อ)-ช้อปป้ิงถนนซ่ังเซ่ียจ่ิว 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า   จากนั้นน าท่าน
ชม งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที ่122 (ต่อ)  

กลำงวนั อำหำรกลำงวนัอสิระตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกต่อกำรดูงำน 
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนซ่ังเซ่ียจ่ิว ย่านช้อปป้ิงท่ีมีความนิยมอยู่ซ่ึงมีสินคา้อนัทนัสมยัต่างๆให้ท่านได้
เลือกซ้ือมากมายอาทิเส้ือผา้,กระเป๋า,สินคา้แบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคลา้ยๆยา่นในฮ่องกง บาง
ช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยงัมีร้านอาหาร ร้านคา้ต่างๆ 
มากมายเลยทีเดียว คึกคกัมากในช่วงกลางคืน ถือเป็นถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเมืองกวางเจา 

   พกัที ่HJ GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ี่              จัตุรัสฮัวเฉิง-ขึน้ตึก CANTON TOWER (ช้ัน107)-กระเช้ำรถรำง Bubble Tram-ช้อปป้ิงอเีต๋อลู่ 
                           ช้อปป้ิงอุปกรณ์-อิเลก็ทรอนิกส์ ต้ำซำโถว-กวำงเจำ-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสฮัวเฉิง ซ่ึง เป็นศูนยก์ลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิน้ท่ี 560,000 ตารางเมตร 
จตุัรัสน้ีรวบรวมส่ิงก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในท่ีเดียวกนั มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภณัฑ์
กวางตุง้ หอดนตรี  หอทีวท่ีีสูงท่ีสุดในโลก หอหนงัสือกวางเจา วงัเยาวชน ซ่ึงตอนน้ีจดัเป็นสวนจตุัรัสท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของเมืองกวางเจา  ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั  น าท่าน ขึ้นตึก 
CANTON TOWER (ช้ัน107) หอส่งสัญญาณโทรทศัน์ของเมืองกวางเจา มีความสูง 600 เมตร ไดรั้บ
การขนานนาม ว่า ”ซูเปอร์โมเดล“ ในส่วนท่ีแคบท่ีสุดของอาคาร สามารถวดัเส้นผ่านศูนยก์ลางได้ท่ี
ความกวา้ง 30 เมตร  จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้ำรถรำงแบบกระจกใสที่เรียกว่ำ Bubble Tram รถรางจะ
ค่อยๆ เคล่ือนตวัอย่างช้าๆ ไปตามเส้นรอบนอกของอาคารท่ีความสูง 455 เมตร เหนือพื้นดิน ท่าน
สามารถชมววิเมืองกวางเจาแบบพาโนรามาและมองไดไ้กลถึงเส้นขอบฟ้า  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...ห่านย่าง 
บ่ำย น าท่าน ช้อปป้ิงอีเต๋อลู่ เปรียบเหมือนส าเพ็งของไทย เพราะมีขายทุกอย่าง ตึกวนั ลิงค์ อินเตอร์เนชั่น

แนล เซ็นเตอร์ ในย่านน้ีจะเป็นตึกท่ีรวมร้านขายสินคา้ต่างๆ มากมาย ท่ีน่ีมีขายทุกอย่าง ไม่ว่าจะพวง
กุญแจสารพดัแบบ ต่างหู ก๊ิบ หนีบผม ร่ม กระเป๋าสารพดัลาย กระติกน ้ า ปากกา ของเล่น โมเดล
หุ่นจ าลองตวัการ์ตูนดงัๆ เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหล่ง ขำยส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้ำซำ
โถว ตลาดขายส่งเก่ียวกบัมือถือ อุปกรณ์ มือถือ เคร่ืองเสียง กลอ้งวีดีโอ และ เคร่ืองดนตรีต่างๆ ร้านคา้
จะมีอยูท่ ั้งในตึก และ นอกตึกตลอดแนวทางเดิน คลา้ยๆสยามสแควร์ มาบุญครอง บา้นเรา  เหมาะกบั
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การมาเดินเล่นซ้ือของ หากท่านใดสนใจ หรือ ก าลงัหาสินคา้ประเภท ไอที หรือ อิเล็คทรอนิคต่างๆ
สามารถลองมาเดินดูท่ีน่ีได ้

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...หมูย่าง 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน (เน่ืองจำกช่วงที่เดินทำงอยู่ในช่วงงำนกวำงเจำเทรดแฟร์ ทำง
สำยกำรบินแจ้งว่ำต้องไปเช็คอนิล่วงหน้ำ 3 ช่ัวโมง ) 

22.10 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี KQ887    
00.05+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     

 
ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร    

          ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ           
 (*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 15 ท่ำนขึน้ไป ***) 

 
หมำยเหตุ ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมือง

ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้ำนนวดเท้า (บัวหิมะ), ร้านหยก  ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวน
ทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 45-90 นำท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็น
หลกั  ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 

ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่
เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

 
*ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำงบริษทั

ฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั* 
 

กวำงเจำเทรดแฟร์ กระเช้ำรถรำง Bubble Tram 4 วนั 3 คืน  
(ชมงำน 2 วนั) 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 

พกัเดีย่วจ่ำยเพิม่ 
ท่ำนละ 

วนัที่ 15-18 ตุลำคม 2560   20,999บำท  4,500  บำท 

รำคำพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีรำคำเดก็ 
 
หมำยเหตุ :    รำคำทัวร์นี้  ไม่มีรำคำเด็ก / ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะ

น ้ำมันโลกที่มีกำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซ่ึงทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของ
สายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนัเพิ่มเติมจากราคา
ท่ีก าหนดไว)้ 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่ำวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว รำคำ 800 บำท  (ใช้แค่ส ำเนำหนังสือเดินทำง)  
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หมำยเหตุ :  
 กรณีที่ไม่สำมำรถย่ืนวีซ่ำกรุ๊ปท่องเที่ยวได้ หรือท่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ
เดินทำงตัวจริง , รูปถ่ำยรูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน จ ำนวน 2 รุป และเอกสำรที่
ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ พร้อมช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิม่ ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม    700  บาท  
/ ยื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม  1,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
เท่าน้ัน)  

 ยกเว้นเส้นทำงทีบ่ินลงเทยีนสิน ใช้ส ำเนำหนังสือเดินทำง และรูปถ่ำย 2 นิว้ จ ำนวน 2 รูป  
 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทำงที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซ่ียงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้อง
ย่ืนวซ่ีำเดี่ยวเท่ำน้ัน 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ำ้หนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 23 กโิลกรัม จ ำนวน 2 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ือได ้ 1 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 

12 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผู ้

เอาประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี ข้ึน
ไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ทั้งน้ียอ่มอยู่
ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือ
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ ** 
บำท ขึ้นอยู่กับ 330 ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่*** สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจ
ของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุด
งาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขใน
กรมธรรม ์
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 120 หยวน (เด็กช ำระทปิเท่ำผู้ใหญ่) 
 ค่ำ VAT 7 %   หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 

และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออก
ใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่ำน้ัน 
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เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรกมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 15 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่าน      สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  และทำงบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กำรยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั   เกบ็ค่ำใช้จ่ำย 50% ของรำคำทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์ 
 6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต้่องกำรันตีมัดจ ำกบัสำยกำรบินหรือกรุ๊ปทีม่ีกำรกำรันตี

ค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ
ค่ำทวัร์ ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
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8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีีท่่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวซ่ีำเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ 

ทั้งส้ิน ถ้ำเกดิกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน ยิม้ห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสองข้ำง

ชัดเจน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เช่น เส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย ต่ำงหู 
เเว่นตำเเฟช่ัน เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกนิ 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจำกคอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
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6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ  จ่ายเพิ่ม  100  บาท 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติที่ท ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำนใน
ประเทศไทยเท่ำน้ัน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
2. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วซ่ีา 
3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
4. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
5. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก 

ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อติำลี ลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้) 
**กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่นกฎเกณฑ์กำรย่ืนวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
 
 
 
 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
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รำยละเอยีดงำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที ่122 เดือน  ตุลำคม-พฤศจิกำยน  2560 

สถำนที่จัดงำน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX: 
380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น. 

Phase I 

วนัที ่15-19 ตุลำคม 

เค ร่ืองจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์เคร่ืองจักร  , เค ร่ืองจักรขนาดเล็ก , จักรยาน , 

รถจกัรยานยนต์, ช้ินส่วนรถยนต,์ ผลิตภณัฑ์เคมี, ฮาร์ดแวร์, รถยนต์ (โชวก์ลางแจง้) , 

เคร่ืองจกัรก่อสร้าง (โชวก์ลางแจง้), เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์, 

ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์และ ผลิตภณัฑก์ารส่ือสาร, อุปกรณ์ท่ี

ใหแ้สงสวา่ง, อุปกรณ์ก่อสร้างและวสัดุตกแต่ง, เคร่ืองสุขภณัฑ,์ ฯลฯ 

Phase II 

วนัที ่ 23-27 ตุลำคม 

อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นหอ้งครัว, เซรามิกท่ีใชใ้นครัวเรือน, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง

บา้น, ผลิตภณัฑก์ระจก ,ผลิตภณัฑจ์ากการทอผา้และงานฝีมือเหลก็หวายเตผลิตภณัฑใ์น

สวน, ผลิตภณัฑหิ์น (โชวก์ลางแจง้), ผลิตภณัฑใ์นครัวเรือน, อุปกรณ์หอ้งน ้า, แวน่ตา

และนาฬิกา แวน่ตา, ของเล่น, ของขวญัและของพรีเม่ียม,  ของฝากของท่ีระลึกตาม

เทศกาลต่างๆ ฯลฯ  

Phase III 

วนัที ่31 ตุลำคม-04 

พฤศจิกำยน 

เส้ือผา้บุรุษและสตรี, เส้ือผา้เดก็, ชุดชั้นใน, ชุดกีฬาและชุดล าลอง, เคร่ืองหนงั, ผลิตภณัฑ์

ท่ีเก่ียวขอ้ง, เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์เสริม, ผลิตภณัฑส่ิ์งทอ,  อาหารยาและผลิตภณัฑ์

เพื่อสุขภาพ,อุปกรณ์การแพทย ์ , อุปกรณ์ส าหรับเดินทางท่องเท่ียว, เคร่ืองใชส้ านกังาน,

รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ 
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 
**กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME............................................................ 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
............................................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
..............................................................................................................................................................................................
...............................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน......................................มือถือ............................ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
..............................................................................................................................................................................................
..........................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน..................................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................................. 
ต ำแหน่งงำน......................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 
........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่............ เดือน.........................ปี...................... ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี........................ 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่............ เดือน.........................ปี.....................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี........................ 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION......................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
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