
 

 

         

วันที่ กําหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ X X X  

2 กรุงเทพฯ-กวางเจา (ZH9008 : 03.05-06.55) 

วัดไทร 1 ต้น-ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่-ช้อปปิ้งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์-

ห้าง Baiyun Wanda Plaza 

   HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL AIRPORT 

3 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรด แฟร์ ครั้งที่ 126 -

จัตุรัสฮัวเฉิง 

 X  HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL AIRPORT 

4 งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 - ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว  X  HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL AIRPORT 

5 งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-สนามบิน

ไป่หวิน 

 X   

6 กวางเจา-กรุงเทพฯ (ZH4002 : 00.05-02.00) X X X  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์ และคนขับรถจํานวน 150 หยวน/คนตลอดการเดินทาง 

 



 

ผู้จองทัวร์โปรดอ่านทางน้ี :  

ผู้ท่ีเคยเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ตั้งแต่ครั้งท่ี 104  ให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าท่ี ท่ีทําการจองทัวร์ไว้ล่วงหน้า และในวัน

เดินทาง ให้ท่านนําบัตร (Badge) เข้าชมงานเก่าไปด้วย หากท่านทําบัตรสูญหาย ท่านจะต้องลงทะเบียนทําบัตรเข้างาน

แยกจากคณะ และทีมผู้จัดงานกวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair Organizer) จะคิดค่าธรรมเนียมในการทําบัตรใหม่ เป็น

จํานวนเงิน 200 หยวน/ท่าน ซึ่งท่านสามารถชําระค่าบัตรเข้างานได้ท่ีหน้างาน  

กรุณาเตรียมพาสปอร์ต พร้อมรูปถ่ายสี 2 น้ิว จํานวน 4  ใบ และนามบัตรท่านละ  3 ใบ เพ่ือทําบัตรเข้างาน (มอบให้แก่

เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ณ วันเก็บเอกสาร  และเตรียมนามบัตรไปมากๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารกับผู้ประกอบการ) 

 

กาํหนดการเดนิทาง วันที ่22-27 / 30 ตลุาคม - 4 พฤศจกิายน 2562 

 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 

23.50 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 

4 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน SHENZHEN AIRLINE (ZH) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอย

ต้อนรับและอํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-กวางเจา-วัดไทร 1 ต้น-ช้อปปิ้งอีเตอ๋ลู่-ช้อปปิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์-ห้าง 

Baiyun Wanda Plaza 

 

03.05 น. เหินฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE เที่ยวบินที่ ZH9008 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโต

อย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ ผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมือง   

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซําที่ภัตตาคาร  

 นําท่านเที่ยวชม วัดไทรหกต้น เป็นวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยถัง เดิมไม่ได้ใช้ชื่อนี้ จนมาถึงราชวงศ์ซ่ง จึง

ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดลิ่วหรงซื่อ โดยกวีที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยซ้อง ท่านได้มาเที่ยวที่วัดแห่งนี้ 

เห็นภายในวัดมีต้น หรง อยู่หกต้น จึงหยิบพู่กันขึ้นมาเขียนตัวอักษร 2 ตัว ว่า ลิ่ว หรง (ลิ่ว แปลว่า หก 

หรง แปลว่า ต้นไทร) จนถึงราชวงศ์หมิง ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้กันว่า วัดลิ่วหรงซ่ือ 

 จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่ เปรียบเหมือนสําเพ็งของไทย เพราะมีขายทุกอย่าง ตึกวัน ลิงค์ อินเตอร์

เนชั่นแนล เซ็นเตอร์ ในย่านนี้จะเป็นตึกที่รวมร้านขายสินค้าต่างๆ มากมาย ที่นี่มีขายทุกอย่าง ไม่ว่าจะ

พวงกุญแจสารพัดแบบ ต่างหู กิ๊บ หนีบผม ร่ม กระเป๋าสารพัดลาย กระติกน้ํา ปากกา ของเล่น โมเดล

หุ่นจําลองตัวการ์ตูนดังๆ เป็นต้น 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่แหล่ง ขายส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้าซาโถว ตลาดขายส่งเกี่ยวกับมือถืออุปกรณ์ 

มือถือ เครื่องเสียง กล้องวีดีโอ และ เครื่องดนตรีต่างๆ ร้านค้าจะมีอยู่ทั้งในตึก และ นอกตึกตลอด

แนวทางเดิน คล้ายๆสยามสแควร์ มาบุญครอง บ้านเรา เหมาะกับการมาเดินเล่นซื้อของ หากท่านใด

สนใจ หรือ กําลังหาสินค้าประเภท ไอที หรือ อิเล็คทรอนิคต่างๆสามารถลองมาเดินดูที่นี่ได้ 

  จากนั้นนําท่านสู่ ห้าง Baiyun Wanda Plaza เป็นหนึ่งในศูนย์ธุรกิจและศูนย์การค้าชั้นนําในกวางเจา มี

สินค้าแบรนด์แฟชั่นระดับโลกมากมายอาทิ Levis, Vero Moda, Jack & Jones, Mark Fairwhale, 



 

FivePlus, Crocs, GXG, E-Land, TeenieWeenie, Dazzle และ ODBO บางแบรนด์ท่านสามารถพบ

ได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น 

  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****  

 

วันที่สาม  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126***-จัตุรัสฮัวเฉิง 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียว

ไม่ซ้ําใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟ

ไหม้ ผุพอง   และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบ้าน 

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่ง

รวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ 

มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของ

จีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกต่อการดูงาน 

 สมควรแก่เวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสฮัวเฉิง ซึ่ง เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา 

มีพิ้นที่ 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึก



 

ก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์กวางตุ้ง หอดนตรี  หอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน 

ซึ่งตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา   ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตาม

อัธยาศัย 

   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****  

 

วันที่สี ่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 - ช้อปปิ้งถนนซัง่เซี่ยจิ่ว 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 (ต่อ)  

 

เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกต่อการดูงาน 

 สมควรแก่เวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอัน

ทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายอาทิเสื้อผ้า,กระเป๋า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะ

คล้ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมี

ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืน ถือเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง

ของเมืองกวางเจา 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ห่านย่าง  

พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

  

วันที่ห้า งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง - สนามบินไป่หวิน 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 (ต่อ) 

 

เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกต่อการดูงาน 

 สมควรแก่เวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ่ง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดใน

กวางเจา มีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื้อสินค้า

ต่างๆ  ตามอัธยาศัย   

  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

 ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินไป่หวิน 

 

วันที่หก กวางเจา-กรุงเทพฯ 

 

00.05 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE เที่ยวบินที่ ZH9002 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

02.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

    

******** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ********** 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ***) 



 

กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 (ชมงาน 3 วนั) 6 วนั 3 คนื (ZH) 

 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

1. ค่าต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี

น้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ํามัน ณ วันที่ 11 มิ.ย. 12 เป็นเงิน 1,500 

บาท 

3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,150 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วันทําการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท (ชําระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)   

4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

6. น้ําหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ําหนักต้องไม่เกิน 2 

กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูง

กว่า 20 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ

แพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับ

ระยะเวลาการเดินทาง 

การประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่

เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, 

เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บ

เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อ ั

3.  ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-2) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!! ต 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่าน / ทริป 

อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เดก็อาย ุ2-13 ป ี

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

วนัที ่22-22 ตลุาคม 2512  13,444 บาท 13,444 บาท 4,500  14,444  

วนัที ่30 ตลุาคม-4 พฤศจกิายน 

2512  

13,444 บาท 13,444 บาท 4,500  14,444  



 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้อง

บวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้

ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

5. ค่าวีซ่าจีนสําหรับชาวต่างชาติ 

6. ค่าทัวร์ชาวต่างชาติ เก็บเพิ่ม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

 

เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 

1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทําการ ชําระค่า

ส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

3. ชําระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 

    แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น  ค่าตั๋ว

เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่

สามารถเดินทางได้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   

ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 

เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมา

จ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบ 4 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 

 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านนวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคา

ทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละ

ประมาณ 10-40 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  หากท่าน

ปฏิเสธที่จะไม่เข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน/ คน/ 

ร้าน 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น 

และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ                                                                                        

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, 

การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 



 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ

สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว

เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,  ไม่

ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแล้ว 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ

ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกว้าง แขน

กุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทํางาน ชุดนักเรียน นักศึกษา) , ห้ามใส่แวนตาสีดํา หรือ

กรอบแว่นสีดํา, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น  

รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า 

รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์  

รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 1 เดือน  

**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง

หนังสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 13 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 1 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

  4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

  เดินทางพร้อมญาต ิ  

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 1 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 



 

2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรืออําเภอเท่านั้น 

1.  ผู้เดินทางที่ชื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

1. หนังสือรับรองการทํางาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  

2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น 

3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท 

3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน 

4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนในวันยื่นวีซ่า 

2.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่ํากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้

ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

2. หนังสือรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 

3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท 

4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,210 บาท 

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 

ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ 5 ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ

เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี  ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก 

มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจาก

ผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทําการยื่นวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 

อย่าง น้อย 10 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเข้าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็น

เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน

รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง 

ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

  

       ** ก่อนทําการจองทวัร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจาก

ทางบริษัทฯ จะองิตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก ** 

          

 

 

 



 

 

รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 

สถานที่จัดงาน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX: 

380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น. 

 

Phase II 

วนัที ่ 23-22 ตลุาคม 

อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องครัว, เซรามิกที่ใช้ในครัวเรือน, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง

บ้าน, ผลิตภัณฑ์กระจก ,ผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าและงานฝีมือเหล็กหวายเตผลิตภัณฑ์

ในสวน, ผลิตภัณฑ์หิน (โชว์กลางแจ้ง), ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน, อุปกรณ์ห้องน้ํา, แว่นตา

และนาฬิกา แว่นตา, ของเล่น, ของขวัญและของพรีเมี่ยม,  ของฝากของที่ระลึกตาม

เทศกาลต่างๆ ฯลฯ  

Phase III 

วนัที ่31 ตลุาคม-4 

พฤศจกิายน 

เส้ือผ้าบุรุษและสตรี , เส้ือผ้าเด็ก, ชุดชั้นใน, ชุดกีฬาและชุดลําลอง, เครื่องหนัง, 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม, ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ,  อาหารยาและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ,อุปกรณ์การแพทย์ , อุปกรณ์สําหรับเดินทางท่องเที่ยว, เครื่องใช้

สํานักงาน,รองเท้ากระเป๋า ฯลฯ 

 

***ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.cantonfair.org.cn*** 

 

  

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