เข้าชมงาน CANTON FAIR ครัง้ ที่ 126 th ***อย่างเต็มอิ่ม 3 วัน***
มองหาแนวทางธ ุรกิจแห่งใหม่ เพิ่มโอกาสทางธ ุรกิจที่มากกว่าคาว่าคม้ ุ
ช้อปป้ ิ ง ณ แหล่งค้าส่งที่ใหญ่ที่ส ุดของมณฑลกวางตงุ้ ถนนอี้เต๋อล ู่
ล่องเรือชมสีสนั เมืองกวางเจายามค่าคืน ณ แม่น้าจูเจียง
ช้อปป้ ิ งจุใจ ถนนคนเดินชื่อดังใจกลางเมืองกวางเจา ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว
การันตีพกั สบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ในกวางเจา 3 คืน
เต็มอิ่มหลากหลายเมนูส ุดพิเศษ กง้ ุ มังกร + ห่านย่าง + อาหารเสฉวน
ฟรี!! บัตรเข้าชมงานสาหรับผูเ้ ดินทางเข้างานแฟร์เป็นครัง้ แรก

โดยสายการบินหรู ระดับ 5 ดาว
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมกิ รุงเทพฯ – กวางเจา

(-/-/D)

07.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS
INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าทัวร์จากทาง บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวย
ความสะดวกแก่ท่านในด้านเอกสาร ตัว๋ เครื่ องบิน และสัมภาระในการเดินทาง

10.40 น.

นําท่านบินลัดฟ้า เพือ่ เดินทาง สู่ เมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชน จีน โดยสายการบิน THAI
AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) เที่ยวบินที่ TG 668 (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

14.30 น.

เดินทางถึง สนามบิน ไป๋ หยุน เมืองกวางเจา ( เวลาเร็ วกว่ าประเทศไทย 1 ชม.) นําท่านผ่านพิธีการตรว จ
คนเข้าเมืองและศุลกากร “กวางเจา” เป็ นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน
และมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ าํ จูเจียงไห ลผ่านใจกลางเมือง จึงทําให้มีการ
คมนาคมทางนํ้าที่สะดวกอย่างยิง่ และได้กลายเป็ นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมา จนได้รับการ
ขนานนามว่าเป็ นประตูดา้ นใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (1) ( พิเศษ...กุ้งมังกร )
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าเช็คอินสู่ที่พกั หรู สุดสบาย ระดับ 4 ดาว

ที่พกั :: HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL GUANGZHOU หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

http://haoyingloriaplazahotel.com/
**เพื่อความสะดวกในการทาบัตรเข้ าชมงานในวันรุ่งขึน้ รบกวนท่ านเตรียมเอกสารดังต่ อไปนี*้ *
1. หนังสื อเดินทางเล่ มจริง
2. รู ปถ่ ายหน้ าตรง พื้นหลังสี ขาว ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป
3. นามบัตรภาษาอังกฤษ จานวน 2 ใบ

วันทีส่ อง

ร้ านบัวหิมะ – **งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th** – ล่องเรื อแม่ นา้ จูเจียง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)

(B/-/D)

จากนั้น นําท่านเลือกซื้อสินค้าประเภทยาแก้น้ าํ ร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง หรื อ บัวหิมะ สมุนไพรที่ถือเป็ น ยา
สามัญ ประจําบ้านที่มีชื่ อเสียง มีสรรพคุณรักษา แผลไฟไหม้ , นํ้าร้อนลวก , แมลงสัตว์กดั ต่อย , แพ้, คัน,
แผลสด, ผืน่ , เป็ นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, ผิวหนังอักเสบ, กลาก, เกลื้อน และโรคผิวหนังต่างๆ ฯลฯ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th เพือ่ เข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่ง
รวมสินค้าทุกประเภท อาทิ สินค้าทางด้านเทคโนโลยี , การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า
100 หมวดหมู่ เป็ นงานที่ผผู ้ ลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผูป้ ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้ง
นักธุรกิจทัว่ โลกที่ให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย
กลางวัน

***อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ ท่านเยี่ยมชมงานได้ อย่ างเต็มที่***
***กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางสู่ ภัตตาคารอาหารมื้อคา่ ***

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (3) ( พิเศษ!!! เมนู ห่ านย่ าง )

พิเศษ Night Life!!!!! นําท่าน ล่ องเรื อแม่ น้าจูเจียงหรื อแม่ น้าไข่ มุก ซึ่งเป็ นแม่น้ าํ สายหลักของมณฑล
กวางตุง้ ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศแสง สี เสียง ยามคํ่าคืนอันตระการตา ตลอดทั้ง 2 ฟากฝั่ง ของแม่น้ าํ จู
เจียง ที่ทางรัฐบาลกวางเจาได้ต้งั ข้อกําหนดให้พฒั นาทิวทัศน์ให้ทนั สมัยและสวยงาม ปั จจุบนั สอง ฟากฝั่ง
ของแม่น้ าํ จูเจียงสายนี้ลว้ นเต็มไปด้วยอาคารสูง โรงแรมระดับ 5 ดาว และแหล่งช้อปปิ้ งอีกมากมาย ตลอด
ระยะเวลาในการล่องเรื อ นั้น ท่านจะได้พบเห็น การยิงเลเซอร์ลาํ แสงยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ เมือง
อีกด้วย ถือเป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์สุดประทับใจที่ทาํ ให้ได้รู้จกั เมืองกวางเจายุคใหม่มากยิง่ ขึ้น
ที่พกั :: HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL GUANGZHOU หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

http://haoyingloriaplazahotel.com/

วันทีส่ าม

***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th *** (ต่ อ) – ถนนคนเดินซ่ างเซี่ยจิว่

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)

(B/-/D)

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th มอบอิสระท่าน ในการเยีย่ มชมงาน พร้อม
กับพบปะผูป้ ระกอบการในหมวดหมู่ธุรกิจที่ท่านสนใจ กับสุดยอดงานแสดงสินค้าถูกจับตามองจากนัก
ธุรกิจทัว่ โลก ***ต่ อเป็ นวันที่สอง***
กลางวัน

***อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ ท่านเยี่ยมชมงานได้ อย่ างเต็มที่***
***กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางสู่ ถนนคนเดินซ่ างเซี่ยจิ่ว***

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนคนเดินซ่ างเซี่ยจิ่ว (Shang Xia Jiu Street) เดิมเป็ นถนนโบราณที่
เชื่อมไปยังท่าเรื อ แต่ตอนนี้กลายมาเป็ นถนนคนเดินชื่อดังของกวางเจาที่มีของขายมากมาย ตลอดสองข้าง
ทางจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นตลอดสาย โดยประกอบด้วยถนนสองสายสั้นๆ

มาเชื่อมต่อกัน บรรยากาศจะคล้ายๆกับย่านช้อปปิ้ งในฮ่องกง มีการเปิ ดไฟสว่างไสวสวยงาม ถนนคนเดิน
แห่งนี้ มีร้านอาหารอร่ อย ๆเยอะแยะมากมาย รวมถึง ร้านค้าต่างๆ ทั้งเสื้อผ้า เครื่ องประดับ ให้เลือกซื้อ
มากมาย ซึ่งจะคึกคักมากในช่วงเวลากลางคืน
***กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางสู่ ภัตตาคารอาหารมื้อคา่ ***
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (5) ( พิเศษ!!!! เมนูอาหารเสฉวน )
จากนั้นนาท่ านเดินทางกลับสู่ ที่พัก มอบอิสระให้ ท่านพักผ่ อนตามอัธยาศัย
ที่พกั :: HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL GUANGZHOU หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

http://haoyingloriaplazahotel.com/

วันทีส่ ี่

***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126h*** (ต่ อ) – อิสระช้ อปปิ้ งย่ านอีเ้ ต๋ อลู่ – กวางเจา –
กรุงเทพฯ
(B/L/-)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th พร้อมมอบอิสระแก่ท่าน ในการเยีย่ มชมงาน
และพบปะกับผูป้ ระกอบการในกลุ่มสินค้าและธุรกิจที่ท่านสนใจตามอัธยาศัย ***ต่ อเป็ นวันสุ ดท้ าย***
***กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางสู่ ภัตตาคารอาหารกลางวัน***

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งย่านดังของเมืองกวางเจา ย่ านอีเ้ ต๋ อลู่ (Yi De Lu) แหล่งค้าส่งที่
ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุง้ ซึ่งเป็ นลักษณะของย่านค้าส่งสําเพ็งของเมืองไทยเรา นัน่ เอง ย่านอี้เต๋ อลู่ถือ
เป็ นย่านการค้าที่เก่าแก่ มีประวัติมาอย่างยาวนาน และเป็ นย่านที่ขายของกระจุกกระจิกทัว่ ไป ไม่ได้มี ให้
เลือกช้อปเพียงเสื้อผ้า อย่างเดียวเท่านั้น เพราะยังมีท้งั ของตกแต่งบ้าน กิ๊ ฟช้อป เครื่ องเขียน ของเล่นเด็ก

ของใช้ภายในบ้าน รวมถึงสินค้าอื่นๆที่หาซื้อ ได้ยาก หรื อหา ซื้อ ที่ไหนไม่ได้ ก็สามารถมาซื้อได้ที่ยา่ นนี้
จึงเป็ นย่านค้าส่งที่รวบรวมสินค้าไว้อย่างครบวงจรเลยทีเดียว ทั้งยังมีราคาส่งที่ถูกกว่าเมืองไทยอีกด้วย
***กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางสู่ สนามบิน***
21.05 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)
เที่ยวบินที่ TG 679 (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

23.05 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้ าชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ.

***ขอขอบพระคุณทุกท่ านที่ได้ มอบความไว้ วางใจให้ ทางบริษัทฯ เป็ นผู้นาพาการเดินทางในครั้งนี้ค่ะ***

กาหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ
กาหนดการดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

14-17 ตุลาคม 2562

ขาไป TG668 (10.40-14.30)
ขากลับ TG679 (21.05-23.05)
ขาไป TG668 (10.40-14.30)
ขากลับ TG679 (21.05-23.05)
ขาไป TG668 (10.40-14.30)
ขากลับ TG679 (21.05-23.05)

15-18 ตุลาคม 2562
16-19 ตุลาคม 2562

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็ก

2-3 ท่ าน/ห้ อง

(เสริมเตียง)

(ไม่ เสริมเตียง)

23,900

22,900

23,900
23,900

พักเดี่ยว

ทารก

21,900

6,000

10,000

22,900

21,900

6,000

10,000

22,900

21,900

6,000

10,000

*** อัตราค่ าบริการข้ างต้ นนี้ ขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะผู้ทถี่ ือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น ***
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าธรรมเนียมทาบัตรเข้ างาน ในกรณีที่ท่านไม่ เคยทาบัตรเข้ างานมาก่ อน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน (เฉพาะท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) กรณี ท่านที่มีวซี ่าจีนอยูแ่ ล้ว กรุ ณา
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางบริ ษทั ฯ รับทราบ ก่อนทําการสํารองที่นงั่
*** สําหรับท่านที่มีบตั ร APEC ท่านจะได้สิทธิพเิ ศษ โดยไม่ตอ้ งทําวีซ่า ดังนั้น ทางบริ ษทั ฯ จึงขอความร่ วมมือ
ท่านแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางบริ ษทั ฯ รับทราบ ก่อนทําการสํารองที่นงั่
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ
(กรณี อยูต่ ่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรื อต้องซื้อตัว๋ เดี่ยวทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั เงื่อนไขสายการบิน)
 ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง
 ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุอยูใ่ นรายการ
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทางท่ านละไม่ เกิน 1,000,000 บาท
(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กับบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมทําบัตรเข้างาน ในกรณี ที่ท่านเคยมีบตั รแล้วสูญหาย ต้องจ่ายเพิม่ 200 หยวน
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด

(สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL จํากัดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องท่านละไม่เกิน
20 กิโลกรัม ไม่จาํ กัดจํานวนชิ้น และถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม)
 ค่าภาษีน้ าํ มัน, ค่าภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ฯลฯ
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าแจ้งเข้า-ออก, ค่าวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว หรื อเอกสารอื่นๆ ที่พงึ ใช้
 ค่าปรับ ค่าเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการกระทําและการละเมิดกฎหมายในท้องถิ่นนั้นๆ โดยตัวของท่านเอง
อาทิเช่น การทิ้งขยะ สูบบุหรี่ ในสถานที่ตอ้ งห้ามที่มีการแจ้งเตือนโดยป้ายหรื อสัญลักษณ์ใดๆ อย่างชัดเจน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
(บวกราคาเพิม่ ในกรณี ที่ท่านต้องการใบกํากับภาษี VAT หรื อออกใบเสร็จในชื่อบริ ษทั ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ)
 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ 120 หยวน/ท่าน/ทริ ป เด็กและผูใ้ หญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะทารก
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บงั คับทิป)
เงื่อนไขการยกเลิก
***ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ังหมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น***
เงื่อนไขการให้ บริการ
 ***สารองที่นั่งพร้ อมชาระค่ามัดจาท่ านละ 10,000 บาท*** หากท่านยังไม่ชาํ ระค่ามัดจํา บริ ษทั ฯ จะถือว่าการจอง
ของท่านไม่สมบูรณ์ และบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์สาํ หรับผูท้ ี่วางมัดจําก่อน ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนวันเดินทาง 25 วัน
 กรุ๊ปจอยหน้าร้านจํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่า ผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนการ
เดินทางในกรณี ที่ผเู ้ ดินทาง (บุคคลที่มีอายุต้งั แต่ 12 ปี ขึ้นไป) ไม่ครบ 15 ท่าน
 เที่ยวบิน, ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
ร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ

 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ การ
ท่องเที่ยวเท่านั้น ( บริษัทฯ จะ ไม่ รับผิดชอบ ใดๆ หากหนังสื อเดินทางของท่ านมี อายุเหลือ ใช้ งานไม่ ถึง 6 เดือน
นับจากวันเดินทางกลับ และส่ งผลให้ ท่านไม่ สามารถเดินทางได้ )
 ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวเมืองจีนทุกเมือง มีขอ้ กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองแก่
นักท่องเที่ยว คือ บัวหิ มะ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีความจําเป็ นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ และขอความร่ วมมือในการนําพาทุก
ท่านแวะชม และเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองดังกล่าวตามความพึงพอใจของท่าน โดยไม่มีการบังคับซื้ อแต่อย่างใด



***ในกรณี ที่ท่านไม่ประสงค์ลงร้านค้ารัฐบาล ทางบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นที่จะต้องเรี ยกเก็บค่าบริ การเพิม่ ตาม
เงื่อนไขของทางร้านค้าฯ ท่านละ 500 หยวน/ร้าน
เมนูอาหารที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จัดบริ การให้แก่ท่านโดยยึดตามมาตรฐานทัวร์ทวั่ ไป หากท่านมี
ความจําเป็ นต้องรับประทานอาหารเมนูพเิ ศษ อาทิเช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, มุสลิม, ฮาลาล หรื อแพ้อาหารชนิดใด
ขอความกรุ ณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบก่อนการเดินทางทุกครั้ง

 กรณี ที่ เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองทั้ง ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ ท่านเดินทางออกหรื อเข้า
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน ,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของท างบริ ษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การชําระค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
ก่อนเดินทางเรี ยบร้อยแล้ว
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรื อเกิดอุบ ั ติเหตุที่ เกิด
จากความประมาทของท่านเอง หรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเดินทางเกิดสูญหายหรื อชํารุ ดจากสายการบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ในกรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ จะไม่สามารถนํามาเลื่อนวัน เดินทาง, คืนเงิน
และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงิน ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ทั้งผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโ ดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้โดยทั้งสิ้นแล้ว
เอกสารที่ต้องใช้ ในการเดินทาง
 หนังสื อเดินทางไทยที่มีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ โดย ถ่ ายเอกสารสาเนา หน้ า
หนังสื อเดินทางแบบเต็ม ส่ งแฟกซ์ หรื อสแกนมายังบริษัทฯ
เอกสารที่ต้องใช้ สาหรับการทาบัตรเข้ างาน
 รู ปถ่ ายหน้ าตรง **พื้นหลังสี ขาว** ขนาด 2 นิ้ว ท่านละ 2 รู ป (ย้อนหลังไม่เกิน 180 วัน)

 นามบัตรผู้เดินทาง **ภาษาอังกฤษ (ต้ องมีชื่อบริษัท, ชื่ อ-นามสกุล, เบอร์ โทรศัพท์ และ E-mail)** ท่านละ 2 ใบ
 ท่านใดทีเ่ คยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบตั รงานไม่เกิน 3 ปี นับจากครั้งล่าสุด สามารถใช้ บัตรเข้ างานอันเก่ าได้
กรณี หากท่านเคยมีบตั รเข้างานแล้ว แต่ไม่สามารถนํามาแสดงได้ไม่วา่ กรณี ใดๆ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการทํา
บัตรใหม่ท่านละ 200 หยวน
หมายเหตุ
 รายละเอียดด้ านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิ์ดังกล่ าวทางบริษัทฯ จะยึดถือและคานึงผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
**ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้ วจึงวางมัดจา เพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทางประเทศไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน สั ญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้องไม่ มีการ ชารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ า
เกิดการชารุด เจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 33 x 44 มม. 2 ใบ มีพื้นหลังสี ขาวเท่ านั้นตามกฎใหม่สถานทูตจีน อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่านั้น
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์ **รูปถ่ ายไม่ เกิน 6 เดือน และห้ ามถ่ ายรูปเอง ** ** ชุดสุ ภาพค่ะ **
ท่ านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ ายข้ าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสื อรับรองต้นสั งกัดจัดมาพร้ อมกับการส่ งหนังสื อเดินทาง
หมายเหตุ : รูปถ่ ายห้ ามใส่ เสื้ อแขนกุด เสื้ อที่โชว์ต้งั แต่ไหล่ ลงมา ( เสื้ อซีทรู , เสื้ อลูกไม้ ฯลฯ ) ชุดหน่ วยงานราชการ (เช่ น ชุด
ข้ าราชการ, นักบิน, ทนาย ฯลฯ ) และ ชุดครุย ** กรณีเรื่ องรูปถ่ าย รบกวนใช้ ตวั ที่แจ้งอัพเดทจากทางสถานทูต **
4. กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี
- เด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี เดินทางพร้ อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด), สําเนาสมรส
- เด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี เดินทางพร้ อมพ่อหรื อแม่ ขอสําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ,สําเนาสมรส, สําเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่,
สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่
- เด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี เดินทางพร้ อมญาติ ขอสําเนาสูติบตั ร (ใบเกิด ), สําเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่ , สําเนาทะเบียนบ้าน
ของพ่อและแม่, หนังสื อยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผูเ้ ดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของ
พ่อและแม่ ออกโดยที่ว่าการอําเภอหรื อสํานักงานเขตเท่านั้น
- สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้ าน
- ใบเปลี่ยนชื่ อ หรื อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ ามี)
- ในกรณีเด็กอายุตา่ กว่า 5 ปี ขอสู ตบิ ัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
5. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการ
ออกวีซ่า เล่ มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ สุ่ มตรวจทุกวัน) รบกวนกรอกเป็ นภาษาอังกฤษนะคะ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ทางาน หรื อ ศึกษาอยู่ที่เดียวกัน รบกวนขอหนังสื อรับรองการทางาน หรื อ รับรองสถานศึกษา เป็ น
ภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้ อมลายเซ็นต์ และ ประทับตรา ค่ะ ถ้ าในเอกสารระบุว่าไปดูงาน หรื อไป ธุรกิจ ต้องมีหนังสื อเชิญจากทาง
เมืองจีน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้ อมลายเซ็นต์ และ ประทับตรา ด้ วยนะคะ
6. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 10 วันทําการ
7. โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรื อเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
หมายเหตุ
** วีซ่าผ่าน หรื อ ไม่ ผ่าน ขึน้ อยู่กับดุจพินิจของสถานฑูตเป็ นผู้พจิ ารณาทั้งหมด
** การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้งให้ ทราบล่ วงหน้ า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888

เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และเป็ นความจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................................................... ............................................
SURNAME........................................................................................................................................ .......................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.....................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..............................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ..................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
............................................... ............................................. รหัสไปรษณีย์ .......................โทรศัพท์ บ้าน..................................
ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).....................................................................................................
ตาแหน่ งงาน..............................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )….............................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................... ......................รหัสไปรษณีย์ .........................โทร................................

(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรง
กับท่ าน ** กรณี RETIRED หรื อ HOUSE WIFE รบกวนใส่ ชื่ อ ที่อยู่ และ เบอร์ โทร ที่ทางานเก่ า แนบมาให้ ด้วยนะ
คะ )

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................ เดือน.............................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน...........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ.................................................
เมื่อวันที่................ เดือน.............................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน...........................ปี .....................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME............................................................... SURNAME....................................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร.......................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME............................................................... SURNAME....................................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร.......................................................
เดินทางไปประเทศจีนที่เมือง.....................................................................................................................................................
ระหว่ างวันที่...............................................................................................................................................................................
สายการบิน เที่ยวบินขาไป..................................................................เที่ยวบินขากลับ...............................................................
พักโรงแรม..................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พื่อ
ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

