
                 

 
 
 

ชมงานกวางเจาแฟร ์2 วนั พบกบัอตุสาหกรรมดา้นเทคโนโลย ีการเกษตร ยานยนต ์

ขอพรเทพเจา้แห่งโชคลาภ  แกช้ง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

ขอพรเรือ่งสขุภาพรา่งกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ชมโชวศิ์ลปวฒันธรรมจีนอนัตระการตาสดุอลงัการ ณ  หม ู่บา้นวฒันธรรม 

ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินซา่งเซ่ียจ่ิว 

ชอ้ปป้ิงถนนสายแบรนดเ์นมยา่นจิมซาจ ุ่ย  

พิเศษ!! เมนหู่านยา่ง สตูรตน้ต ารบัฮ่องกง 

ม้ือค ่าสดุฟิน..บฟุเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคาร + เบียร ์ไวน ์ไม่อัน้!! 

โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 
 



                 

 

 
 
 

 

 
 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
 

CENTURY  PLAZA  HOTEL 
 

 

 
 

 
 

 
 

FOSHAN  HOLIDAY  INN  EXPRESS  HOTEL   
HARBOUR  METROPOLIS  HOTEL  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบรกิาร 
              

 

ก าหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 
เท่ียวบิน 

ผูใ้หญ่หอ้งละ  
2 ท่าน พักเดี่ยว 

เด็ก 1 ท่านพักกบั

ผูใ้หญ ่2 ท่าน  
(ไมมี่เตียงเสริม) 

14-18  ตลุาคม  2561 
ขาไป    CX616 (06.40-10.25) 
ขากลบั  CX701 (15.55-17.50) 

 

    19,900 5,000 17,900 

15-19  ตลุาคม  2561 
ขาไป    CX616 (06.40-10.25) 
ขากลบั  CX709 (22.25-00.15) 

 

    19,900 5,000 17,900 

 
**กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง โรงแรมจะไมม่หีอ้งTriple (หอ้งส าหรบั 3 ทา่น) 

อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพกัเดีย่วเพ ิม่)** 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ฮ่องกงจิวเวอรร์ี่ – 

เซินเจ้ิน 
 

 
 
 

04.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประตหูมายเลข  6  
แถว   M  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทวัรจ์ากทางบรษัิทคอย
อํานวยความสะดวกแกท่า่นในดา้นตัว๋เครือ่งบนิและสมัภาระในการเดนิทาง   

06.40 น.  น าทกุทา่นลดัฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX616 / บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

10.25 น.  การเดนิทางใชเ้วลา 3 ช ัว่โมง  เดนิทางถงึสนามบนิ CHECK LAP KOK สนามบนิแห่งใหม่ของฮ่องกงที่

ทนัสมัยดว้ยเทคโนโลยแีละส ิง่อํานวยความสะดวกตา่ง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมอืง  
นําทา่นเดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทนัสมัย นําทา่นขา้มสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่
เป็นสะพานแขวนสองชัน้ทีย่าวทีส่ดุในโลกมคีวามยาวทัง้หมด 2.2 กโิลเมตร(1.4ไมล)์เชือ่มตอ่ระหว่างฮ่องกง

อนิเตอรเ์นชัน่นอลแอรพ์อรต์กบั ตวัเมอืง ตวัสะพานชัน้บนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิง่สว่นชัน้ลา่งเป็นเสน้ทางของ
เอ็มทอีาร ์(MTR) กบัแอรพ์อรต์เอ็กเพรสเทรนส ์(Airport Express Trains) สะพานซงิหม่านี้ไดถ้กูคดัเลอืกให ้

เป็นสญัลกัษณ์ของคูร่ักทัว่โลก 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 1 ) 

จากนัน้นําทา่นสู่  วดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั) เมือ่ 300 กว่าปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ัดนี้เป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดทีเ่กา่แก่

และอนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม่ วัดเรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้ อที ่
50,000 ตารางฟตุ ดา้นในมรีูปปั้นสงูใหญ่ของทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจําวัดแห่งนี้ ซ ึง่ทาง ดา้นขา้งมอีาวุธ

รบของทหารแบบโบราณ และมกีงัหันอยู่หลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุน
กงัหัน หรอื  ทีเ่รยีกว่า "กงัหันนําโชค " เพือ่หมุนแตส่ ิง่ด ีๆ เขา้มาในชวีติ และปัดเป่าส ิง่ทีไ่ม่ดอีอกไป โดย
ความหมายของ 

ใบพัดทัง้สีด่งันี้ 
ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรง อายุยนื 

ใบที ่3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที ่4. คดิหวงัส ิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 

และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวดัอยา่ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสน ัน่เพือ่ความเป็นสริมิงคล 



                 

 จากนัน้นําทา่นนมัสการ เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน  หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮ่องกง เทพ

ซึง่ข ึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บชว่ยเหลอืเรือ่งสขุภาพพลานามัยของเราและคนทีเ่รารัก ซึง่ทา่นจะพบ
กบัผูค้นมากมายทีนํ่าธูป พรอ้มกบัของมาสกัการะและแกบ้นเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมอีกีหนึง่จุดสกัการะ
ทีส่าํคญัและเป็นทีน่ยิมสาํหรับทา่นทีต่อ้งการขอพรเรือ่งความรัก คอื เทพเจา้หยกโหลวหรอืเทพเจา้ดา้ย

แดง ซึง่จะมอียู่ 3 องค ์องคก์ลางคอื องคเ์ทพอาวุโส ดา้นซา้ยเป็นเทพเจา้สาว ดา้นขวาเป็นเทพเจา้บ่าว และ
มดีา้ยสแีดงเชือ่มทัง้ 3 องคไ์ว ้สาํหรับวธิกีารไหวข้อพรเทพเจา้หยกโหลว  ใหเ้ร ิม่ทํานิว้สาํหรับสอดดา้ยแดง 

โดยจะมป้ีายกํากบับอกวธิกีารตัง้อยู่ ณ บรเิวณจุดขอพร  ทีส่าํคญัหา้มปลอ่ยดา้ยหลดุมอืเด็ดขาดจนกว่าจะ
เสร็จพธิ ี หลงัจากนัน้นําทา่นเยีย่มชมโรงงาน ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี(HKJ)  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์
ทีไ่ดร้ับรางวัลอันดบัเยีย่ม 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ( 2 ) พเิศษ!! เมนหูา่นยา่งสตูรตน้ต ารบัฮอ่งกง 
 หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เซนิเจ ิน้ โดยรถโคช้ปรับอากาศอันทนัสมัย นําทา่นผ่านพธิกีารศลุกากร

และตรวจคนเขา้เมอืงเมอืงเซนิเจิน้เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของสาธารณรัฐประชาชนจนีแตเ่ดมิเป็นเพยีง
หมู่บา้นชาวประมงทัว่ไปอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่ 2,020 ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิน้นัน้ ไดร้ับการ
วางระบบผังเมอืงเป็นอย่างด ีและมสีภาพภมูทิศันร์วมถงึสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม 

 

 พกัทีโ่รงแรม:    CENTURY PLAZA  HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
   
 

 
 
 

วนัท่ีสอง        รา้นคา้รฐับาลจีน - กวางเจา – อิสระชอ้ปป้ิงยา่นซ่างเซ่ียจ่ิว 
 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( 3 ) 
จากนัน้นําทา่น เทีย่วชมเมอืงเซนิเจ ิน้  ซึง่ปัจจุบันไดก้ลายเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความสนใจจาก
นักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกเป็นจํานวนมาก เนื่องจากมคีวามเจรญิเตบิโตดา้นเศรษฐกจิและมคีวามทนัสมัย

ภายในเมอืงมากยิง่ข ึน้ อาทเิชน่ มกีารจัดตัง้ตลาดหลกัทรัพย ์อาคารสาํนักงาน โรงแรม ส ิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ 
และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจอกีมากมาย 

จากนัน้พาทา่นเขา้ ชมสนิคา้ทอ้งถิน่ตามนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ภายใตก้ารควบคมุของรฐับาล
จนี ประกอบไปดว้ย รา้นหยก สนิคา้ OTOP ของจนี ทีม่ปีระวัตศิาสตรแ์ละตน้กําเนดิมายาวนาน  
จากนัน้แวะชมผลติภณัฑย์าสามัญประจําบา้นของชาวจนี สมนุไพรเป่าฟู่ หลงิ หรอืทีรู่จ้ักกนัในชือ่ สมนุไพร

บวัหมิะ มสีรรพคณุทีห่ลากหลาย เชน่ แกแ้ผลน้ํารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟตุ ฯลฯ และ 
รา้นหมอนยางพารา ซึง่เป็นสนิคา้ทีก่ําลงันยิมอย่างมากในยุคปัจจุบัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 4 ) 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงกวางเจา โดยใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 
เมอืง  กวางโจว  หรอืทีค่นไทยเรยีกกนัว่า  กวางเจา  เป็นเมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ และใหญ่ทีส่ดุทาง

ภาคใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจนี  มสีาํเนียงเฉพาะถิน่ทีถ่อืว่าเป็นมาตรฐานของฮ่องกงและมาเกา๊ เรยีกว่า
สาํเนียงกวางโจวอกีดว้ย เมอืงกวางเจาตัง้อยู่ปากแม่น้ําจูเจยีง มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 2,800 ปี เป็น
จุดเร ิม่ตน้ของเสน้ทางสายไหมในครัง้อดตี และยังเคยเป็นเมอืงทา่เสรแีห่งแรกและแห่งเดยีว ทีเ่ปิดต ้ อนรับ

ชาวตะวันตกใหเ้ขา้มาตดิตอ่คา้ขายอกีดว้ย  ปัจจุบันเมอืงกวางเจา เป็น เมอืงทีม่กีารผสมผสานของ
ประวัตศิาสตรแ์ละความทนัสมัยเขา้ดว้ยกนัไดอ้ย่างลงตวั เป็น ศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง อุตสาหกรรม 

เศรษฐกจิ เทคโนโลย ีและการศกึษาทีส่าํคญั อกีทัง้ยังมี การคมนาคมขนสง่ทีส่ะดว กและทนัสมัย มรีะบบ
รถไฟฟ้าใตด้นิครอบคลมุตวัเมอืงชัน้ในทัง้หมด มกีารดํารงชวีติความเป็นอยู่คลา้ยคลงึกบัประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหารและแหลง่ชอ้ปป้ิงอกีมากมาย ทําใหเ้มอืงแห่งนี้กลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมที่

ไดร้ับความสนใจจากนักทอ่งเทีย่วคอ่นขา้งมาก  



                 

ค า่            รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ( 5 ) 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิซา่งเซีย่จ ิว่ (Shang Xia Jiu Street) เดมิเป็นถนนโบราณทีเ่ชือ่ม
ไปยังทา่เรอื แตต่อนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดนิชือ่ดงัของกวางเจาทีม่ขีองขายมากมาย ตลอดสองขา้งทางจะ
มกีจิกรรมทางวัฒนธรรมของชาวทอ้งถิน่ใหไ้ดเ้ห็นตลอดสาย โดยประกอบดว้ยถนนสองสายสัน้ๆมาเชือ่มตอ่

กนั บรรยากาศจะคลา้ยๆกบัย่านชอ้ปป้ิงในฮ่องกง มกีารเปิดไฟสว่างไสวสวยงาม ถนนคนเดนิแห่งนีม้ี
รา้นอาหารอร่อยๆเยอะแยะมากมาย รวมถงึรา้นคา้ตา่งๆ ทัง้เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ซึง่จะ

คกึคกัมากในชว่งเวลากลางคนื 
   

พกัทีโ่รงแรม:    FOSHAN HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL /  

  HARBOUR METROPOLIS  HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

  
 
 

วนัท่ีสาม         งานกวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ท่ี 124 (เต็มวนั) – บฟุเฟ่ตน์านาชาติ 
 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( 6 ) 
นําทา่นเดนิทางสู ่China Import and Export Fair (Pazhou) Complex เพือ่เขา้ชม  

งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที1่24 (Canton Fair 124th) กวางเจาเทรดแฟร ์คอืสดุยอดงานแสดงสนิคา้
ของจนีทีถ่กูจับตามองจากนักธุรกจิทัว่โลก เป็นงานแสดงสนิคา้เพือ่การสง่ออกและนําเขา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของจนี 
และเอเชยี โดยไดร้ับความนยิม 1 ใน 3 ของงานแสดงสนิคา้ขนาดใหญ่ของโลก จัดขึน้โดยกระทรวงพาณชิย์

ของจนี และเมอืงกวางโจวร่วมกนัเป็นเจา้ภาพของงาน ซึง่จะจัดขึน้ทกุปี ปีละ 2 ครัง้ ในชว่งประมาณเดอืน
เมษายน-พฤษภาคม และตลุาคม-พฤศจกิายน ของทกุปี เร ิม่ตัง้แตปี่ 1957 จนถงึปัจจุบัน  

งานกวางเจาเทรดแฟร ์ถอืเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกจิทีส่าํคญัใหก้บันักลงทนุ รวมถงึผูป้ระกอบการทัง้ราย
เกา่ และรายใหม่ เพือ่มองหาชอ่งทางทางธุรกจิ โดยการพบปะกบัผูป้ระกอบการโดยตรงกว่าหลายพันราย ใน
แตล่ะกลุม่อุตสาหกรรมของประเทศจนี ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลย,ี การเกษตร, ยานยนต,์ 

เสือ้ผา้ และเคมภีณัฑ ์เป็นตน้ 
*** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมงานอยา่งจใุจ 

*** กรณุาตรงตอ่เวลา ณ จดุนดัหมาย เพือ่เดนิทางไปรบัประทานอาหารเย็น 
ค า่             พเิศษ!! บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคาร เบยีรไ์มอ่ ัน้!!  ( 7 )    

 

พกัทีโ่รงแรม:    FOSHAN HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL /  
  HARBOUR METROPOLIS  HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

วนัท่ีสี่            งานกวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ท่ี 124 – เซินเจ้ิน – ชมโชว ์ณ หม ูบ่า้นวฒันธรรม 
 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  ( 8 )  
นําทา่นเดนิทางสู ่China Import and Export Fair (Pazhou) Complex เพือ่เขา้ชม  

งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที1่24 (Canton Fair 124th) เป็นวันที ่2 
*** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมงานอยา่งจใุจ 
*** กรณุาตรงตอ่เวลา ณ จดุนดัหมาย เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจ ิน้ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นวฒันธรรมของเมอืงเซนิเจ ิน้ Splendid of China ชมโชวส์ดุ
อลงัการ ตระการตาดว้ยเทคนคิแสง ส ีเสยีง และลลีาของเหลา่นักแสดง หมู่บา้นแห่งนี้ยังเป็นศนูยร์วมของ

วัฒนธรรมชาวจนีทีถ่กูรวบรวมจากทกุมณฑลทัว่ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ทเิบต ฮั่น ยูนนาน แมนจู นอกจากนัน้ยัง
มกีารจําลองสถานทีส่าํคญัๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจนีมาแสดงไวอ้กีดว้ย เชน่ กําแพงเมอืงจนี วังโปตาลา 
และอืน่ๆ อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ก็บภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

***กรณุาเตรยีมพาสปอรต์ตดิตวัทา่นไปดว้ย เนือ่งจากอาจมกีารขอสุม่ตรวจดพูาสปอรต์บรเิวณ
หนา้ประตทูางเขา้ 

*** ประเภทของโชวใ์นแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นกนัไปตามความเหมาะสม โดยขึน้อยูก่บั
ดลุยพนิจิของทางหนว่ยงานทอ้งถิน่ซึง่เป็นผูด้แูล 

ค า่            รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ( 9 ) 
 

 พกัทีโ่รงแรม:       CENTURY PLAZA  HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัท่ีหา้            เซินเจ้ิน – ฮ่องกง - อิสระชอ้ปป้ิงนาธาน – กรงุเทพฯ 
 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( 10 ) 
เดนิทางสูเ่มอืง ฮ่องกง โดยรถโคช้ปรับอากาศอันทนัสมัย นําทา่นผ่านพธิกีารศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง 

จากนัน้พาทา่นเดนิทางไปยังถนนสาย ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมหร ู(CANTON ROAD) ซึง่เต็มไปดว้ยแบรนด์
เนมทกุแบบทกุประเภทตัง้แตเ่ร ิม่จนสิน้สดุถนน  มอบอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั อาทเิชน่ 

Omega, Tudor, Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Armani Exchange, Burberry , 
Longchamp, DKNY, H&M, Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, 
Bonjour, SASA สว่นบางทา่นทีต่อ้งการซือ้รองเทา้ New balance, Onitsuka tiger หรอืของเลน่สาํหรับเด็ก

รา้น TOY R’US ก็สามารถซือ้ไดใ้นหา้ง โอเซีย่นเทอรม์นิอล และทา่นทีต่อ้งการน้ําหอม เครือ่งสาํอางค ์ก็
สามารถขา้มถนนมาซือ้ไดท้ี ่Duty Free Shop (DFS) ไดเ้ลย 

*** อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดอ้ยา่งจใุจ 
*** กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 

***คณะเดนิทาง ไฟลบ์นิ  CX701   เวลา  15.55-17.50 น. 
ออกเดนิทางกลับโดย สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค เทีย่วบนิที ่CX701 /บรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่ง 

***คณะเดนิทาง ไฟลบ์นิ  CX709   เวลา  22.25-00.15 น. 
ออกเดนิทางกลับโดย สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค เทีย่วบนิที ่CX709 /บรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่ง 



                 

 ใชเ้วลาในการเดนิทาง3ช ัว่โมง ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาเขา้ชัน้ 2 โดยสวัสดภิาพ 
 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 

รายการทอ่งเทีย่วนี้อาจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ถอืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ัดโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นสาํคญั 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 
 
 คา่ธรรมเนียมทําบัตรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นไม่เคยทําบัตรเขา้งานมากอ่น 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศจนี แบบหมู่คณะ  144 ชม.(เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) กรณีทา่นทีม่วีซีา่จนีอยู่แลว้

ทางบรษัิทไม่สามารถทําคนืคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ไดเ้นื่องจากคา่ใชจ้่ายดงักลา่วเป็นการบรกิารแบบหมู่คณะ 

 คา่บัตรโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป-กลบั ตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มคณะ (กรณี

ตอ้งการไป-กลบั นอกเหนือจากรายการขา้งตน้ >>>> ตอ้งตรวจสอบคา่ธรรมเนียมของสายการบนินัน้ )ๆ  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุหรอืเทยีบเทา่ 

 รับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คา่มัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่ง *** ทา่นละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั ทัง้ขาไป-กลบั *** (ตามเงือ่นไข

ของสายการบนิ) และสมัภาระหิว้ข ึน้เครือ่งน้ําหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

 
 คา่ธรรมเนียมทําบัตรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่น เคยมบีัตรเขา้งานแฟรม์ากอ่น และทําบัตรสญูหาย  ทา่นตอ้งเสยีเงนิท า

บตัรใหมท่ีง่านแฟร ์ ทา่นละ 200 หยวน และทา่นตอ้งแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีใ่นการท าบตัรดว้ยตวัทา่นเอง  

( ทางทวัรจ์ะมเีจา้หนา้ทีพ่าทา่นไปแสดงตวั ณ จุดทําบัตร) 

 คา่ธรรมเนียมทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 150 หยวน / ทา่น / ตลอดทรปิ 

 เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเทา่กนั ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก  / หัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตส่นิน้ําใจของทา่น 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุทา่น (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บังคบัทปิ) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทวัรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

(บวกราคาเพิม่ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบกํากบัภาษี VAT หรอืออกใบเสร็จในชือ่บรษัิท หา้งรา้น องคก์ร ฯลฯ)  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) 

 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 คา่ปรับ คา่เสยีหายตา่งๆ อันเกดิจากการกระทําและการละเมดิกฎหมายในทอ้งถิน่นัน้ๆ โดยตวัของทา่นเอง    

เชน่ การทิง้ขยะ สบูบุหรี ่ในสถานทีต่อ้งหา้มทีม่กีารแจง้เตอืนโดยป้ายหรอืสญัลกัษณ์ใดๆ อย่างชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

 

 สาํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระคา่มัดจําทา่นละ  10,000 บาท  หากยังไม่ชาํระคา่มัดจําถอืว่าการจองไม่สมบูรณ์  บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์สาํหรับผูท้ีว่างมัดจํากอ่น  สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

 

 กําหนดการตามรายการขา้งตน้สามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ปัจจัยตา่งๆ เชน่ สภาพอากาศ 

การจราจร และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ หรอืข ึน้อยู่กบัการทําเวลาในแตล่ะ สถานทีข่องผูร้่วมเดนิทางทกุทา่ นซึง่ตวัแทนของ

บรษัิทคอืหัวหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย หรอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ยนิดทีีจ่ะดําเนนิรายการทีร่ะบุไวต้ามกําหนด เพือ่ใหผู้ร้่วม

เดนิทางทกุทา่นเกดิความพอใจและประทบัใจมากทีส่ดุโดยจําเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งไดร้ับความร่วมมอืจากผูร้่วมเดนิทาง

ทกุทา่นเป็นสาํคญั 

 

 เทีย่วบนิ ,ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสาํคญั 

 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่

สามารถเดนิทางได)้ 

 

 ชือ่โรงแรมทีร่ะบุไวนั้น้เป็นโรงแรม **ในมาตรฐานระดบัเทยีบเทา่ ทีท่างบรษัิทฯ จัดใหบ้รกิารตามงบประมาณของ

รายการขา้งตน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัทางผูเ้ดนิทางว่ายนืยันใชบ้รกิารชา้หรอืเร็ว ในกรณีทีโ่รงแรมทีร่ะบุไวเ้ต็มทางบรษัิทฯ ตอ้ง

ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโรงแรมในระดบัเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั อนึง่หากทา่นมปีระสงคจ์ัดเป็นคณะสว่นตวั (กรุ๊ปเหมา ) 

ทา่นสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีไ่ดต้ลอดเวลา 

 

 หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของฝ่ังไทย และตา่งประเทศปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ อันเนื่อง มาจาก

สาเหตสุว่นบุคคล ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีใ่นการพจิารณา อันเป็นเป็นเหตกุารณ์ทีอ่ยู่นอกเหนือ ความ

รับผดิชอบ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้่ายใด  ๆ 

 

 รายการทอ่งเทีย่วตา่งประเทศแตล่ะประเทศจะแตกตา่งกนัไป ตามนโยบายการสง่เสรมิหรอืสนับสนุนสนิคา้ายใน

ประเทศภายใตก้ารดแูลของรัฐบาลประเทศนัน้ๆ เนื่องจากรา้นตา่งๆ ดงักลา่วมสีว่นชว่ยในการสนับสนุนคา่ใชจ้่าย

บางสว่นในรายการ ดงันัน้แลว้ทางบรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหผู้ร้่วมเดนิทางทกุทา่นตอ้งลงรา้นตา่งๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ 

ทัง้นี้ การตดัสนิใจอุดหนุนสนิคา้เหลา่นัน้ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิ ความพอใจและเต็มใจของแตล่ะทา่น ไม่มกีารบังคบัขูเ่ข็ญ

แตป่ระการใด แตห่ากทา่นยนืยันทีจ่ะไม่ลงรา้นตามรายการ ทา่นจะตอ้งแจง้กบัทางบรษัิทฯ เนื่องจากจําตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ทดแทนในสว่นเดมิทีร่า้นตา่งๆ เหลา่นัน้ตอ้งสนับสนุน โดยปกตทิัว่ไปหากไม่ลงรา้นจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายเพิม่ดงันี ้ 

o ฮอ่งกง  500 HKD / รา้น / ทา่น 

o จนี  500 RMB / รา้น / ทา่น 

 

หากทา่นประสงคไ์ม่ลงรา้นแตไ่มไ่ดแ้จง้กบัทางบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ตอ้งขออภยัถา้หากทาง

รา้นตา่งๆ อาจเรยีกเก็บทา่นเพิม่ในจํานวนทีม่ากกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ณ ตา่งประเทศ 

 

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การ

กอ่จลาจล  หรอืกรณีทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้

จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 

 รายการอาหารทีร่ะบุไวใ้นกําหนดการนัน้ ทางบรษัิทฯ จัดบรกิารตามมาตรฐานทวัรป์กต ิหากทา่นจําเป็นตอ้งรับประทาน

อาหารเฉพาะ เชน่ เจ, มังสวริัต,ิ มุสลมิ, ฮาลาล หรอืแพอ้าหารชนดิใดๆ รบกวนทา่นแจง้กบัเจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทางทกุ

ครัง้ 



                 

 

***กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้ 

จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมัดจํา เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิทีค่วรทราบ 

ส าหรบัการเตรยีมเอกสารในการท าบตัรเขา้งานแฟร์ 
 
 

*** รบกวนทา่นสง่ใหก้บับรษัิททวัรก์อ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ เพือ่ลงทะเบยีนการทําบัตรเขา้งานแฟรใ์หก้บั

ทา่นกอ่นเดนิทาง *** 

 

1. นามบัตรผูเ้ดนิทาง *** ทีม่ีช่ ือ่-นามสกลุ ภาษาอังกฤษ และทีอ่ยู่เบอรโ์ทรศพัทข์องผูเ้ดนิทาง  ทา่นละ 2 ใบ 

2. รูปถา่ยหนา้ตรง  *** พืน้หลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ ทา่นละ 2 รูป (ยอ้นหลงัไม่เกนิ 180 วัน) หา้มสวมเครือ่งประดบัและ

สวมเสือ้สขีาว  ***ดา้นหลงัเขยีนชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทางเป็นภาษาอังกฤษ 

3. สาํเนาบัตรเขา้งานแฟรอ์ันเกา่ ( กรณีมเีคยมบีัตรแลว้ และบัตรมอีายุไม่เกนิ 3 ปีนับจากครัง้ลา่สดุ และบัตรไม่สญูหาย ) 

4. สาํเนาบัตรเอเปค ถา่ยสาํเนา-ทัง้ดา้นหนา้-ดา้นหลงั ( ***เฉพาะทา่นทีม่บีัตรนี้ และบัตรไม่สญูหาย )*** หากมบีัตร

นี้  ทา่นไม่จําเป็นตอ้งทําวซีา่กรุ๊ปเขา้จนี  *** กรุณาแจง้ตอ่เจา้หนา้ทีท่วัรก์อ่นจองทวัรด์ว้ยคะ่   

ในกรณีทีท่า่นเคยมบีัตรเขา้งานแฟรม์ากอ่น และทําบัตรสญูหาย ทา่นตอ้งเตรยีมเอกสารเพือ่ทําบัตรเขา้งานแฟรใ์หม่

กอ่นเดนิทาง   และสง่ใหก้บัเจา้หนา้ทีท่วัรก์อ่นวันเดนิทางเชน่กนั 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



                 

รายละเอยีดงานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่124  เดือน  ตุลาคม – พฤศจกิายน 2561 
สถานทีจ่ดังาน : PAZHOU COMPLEX : 308 Yue Jiang Zhong Road, Guangzhou   09.30 – 18.00 น. 

วนัที ่ 15 - 19 ตุลาคม 2561 วนัที่  23 - 27 ตุลาคม 2561  วนัที ่1 - 5 พฤศจกิายน 2561  
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 , เคร่ืองมือล าเลียง ) 
Construction Machinery  
( เคร่ืองจกัรก่อสร้าง ) 
Electrical Appliances  
( เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าบา้น ) 
Consumer Electronics  
( เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าส าหรับผูบ้ริโภค ) 
Computer & Communication Products 
( อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และติดต่อส่ือสาร) 
Lighting ( อุปกรณ์เก่ียวกบัแสงสว่าง ) 
Building & decorative Materials 
( วสัดุและเคร่ืองมือก่อสร้างและตกแต่ง ) 
Sanitary & Bathroom Equipments  
( เคร่ืองมืออุปกรณ์ท าความสะอาด ) 
Importing Products ( สินคา้น าเขา้ ) 

Kitchen &Tableware  
( เคร่ืองครัวและภาชนะใส่อาหาร ) 
General Ceramics ( ผลิตภณัฑเ์ซรามิค ) 
Arts Ceramics ( เซรามิคส าหรับศิลปะ ) 
Home Decorations  
( อุปกรณ์ตกแต่งบา้น ) 
Glass Arts ( เคร่ืองแกว้ศิลปะ ) 
Furniture ( เฟอร์นิเจอร์ ) 
Weaving , Rattan & lron Arts  
( เคร่ืองเรือนท่ีท าจากหวาย / เหลก็ ) 
Gardening Products ( อุปกรณ์ท าสวน ) 
Stone and lron Products  
( อุปกรณ์เก่ียวกบัหินและเหลก็ ) 
Household ltems ( ของใชใ้นครัวเรือน ) 
Personal Care Products ( ผลิตภณัฑ์
เก่ียวกบัสุขอนามยั ) 
Toiletries ( ผลิตภณัฑภ์ายในห้องน ้า ) 
Clock , Watch & Optical  
( นาฬิกาและแว่นตา ) 
Instruments ( เคร่ืองดนตรี ) 
Toys ( ของเล่น ) 
Gifts & Premiums ( สินคา้พรีเม่ียม ) 
Festival ltems ( สินคา้กบัเทศกาล ) 

Men’s & Ladie’s Wear  
( เส้ือผา้ส าหรับบุรุษและสตรี ) 
Kids’Wear ( เส้ือผา้ส ารับเดก็ )  
Underwear ( ชุดชั้นใน ) 
Sports & Casual Wear  
( ชุดกีฬาและล าลอง )  
Furs , Leathers , Downs & Downs 
Products  
( ผลิตภณัฑข์นสตัวแ์ละหนงัสตัว ์) 
Fashion Accessories & Fittings  
( สินคา้แฟชัน่และอุปกรณ์ตกแต่ง ) 
Home Textiles  
( สินคา้ส่ิงทอภายในบา้น ) 
Textile Raw Materials & Fabrics  
( ส่ิงทอ ผา้ไหม ผา้ฝ้าย และอุปกรณ์ ) 
Carpets & Tapestries  
( พรมและผา้ม่าน ) 
Food ( ผลิตภณัฑอ์าหาร )  
Native Products ( สินคา้พ้ืนเมือง ) 
Madicines & Health Products  
( ผลิตภณัฑย์าและสุขภาพ )  
Medical Devices , Disposables & 
Dressings ( ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัยา ) 
Sports , Travel & Recreation 
Products ( ผลิตภณัฑกี์ฬา , ท่องเท่ียว ) 
Office Supplies ( อุปกรณ์ส านกังาน ) 
Shoes ( รองเทา้ ) 
Cases & Bags ( เคร่ืองหนงั ,กระเป๋า ) 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.cantonfair.org.cn 
 
 
 
 

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


                 

 
*** หมายเหตเุพิม่เตมิ *** 
   
1. ส าหรบัลกูคา้ทีเ่คยไปประเทศดงักลา่ว  ทางบรษิทัจะไมส่ามารถยืน่ท าวซีา่จนีแบบ

กรุป๊ใหท้า่นได ้ ดงัน ัน้ทางบรษิทัจะขออนุญาตเก็บคา่บรกิารเพิม่อกี ทา่นละ 2,500 บาท 
2. กรณีทางการจนีประกาศยกเลกิการใชว้ซีา่จนีแบบกรุป๊  144 ชม. กอ่นวนัเดนิทาง 

ทางบรษิทัจ าเป็นจะตอ้งท าวซีา่เดีย่วใหก้บัทา่น ดงัน ัน้ทางบรษิทัจะขออนุญาตเก็บ
คา่บรกิารเพิม่ ทา่นละ 2,500 บาท 

  
 
 

เอกสารในการยืน่วซีา่เดีย่วจนี   ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย 

 

1. หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดอืนและมสีภาพ

สมบูรณ์ไม่ชาํรุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก 

อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี2 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ

หา้มยิม้เห็นฟัน หา้มใสแ่ว่นตาดํา หา้มใสเ่ครือ่งประดบั  หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. สาํหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -   กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล, สาํเนาทะเบยีนบา้น 

และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

         (โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทางจากผูป้กครอง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีทํ่างานตําแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจุบันทีอ่ยู่ทีทํ่างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิหมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีทํ่างานและของญาตโิปรดรับทราบว่าหากสถานทตูตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ

อาจมกีารระงบัการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อย่าง

นอ้ย 2 อาทติยก์อ่นออกเดนิทาง 

10. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน



                 

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่น

อาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีทํ่างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางาน

ในประเทศ ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผู ้เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี้ 

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 

4. นํารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ร ิน้จากคอมพวิเตอร ์

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

รายละเอยีดการยืน่ขอวซีา่เดีย่ว  ประเทศจนี 

*** กรุณากรอกขอ้ความใหค้รบถว้น ดว้ยภาษาองักฤษ (พมิพใ์หญ)่ 

 
ชือ่-นามสกลุ…………………………………………………………………………………………… 
 
สถานะภาพ   โสด   แตง่งานแลว้    หมา้ย   หย่า 

 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้……………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ชือ่สถานทํางาน  ............................................................................................................................. 

  
 

ตําแหน่ง ............................................................................................................................... 
 
ทีอ่ยู่สถานทีทํ่างาน...........................................................................................................................  

 
..................................................................................................................................................... 

 

เบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่  ................................................... โทรศพัทม์อืถอื ............................................  
 

ชือ่ผูต้ดิตอ่(กรณีฉุกเฉนิ).................................................... โทรศพัทม์อืถอื ........................................... 
 
(กรุณาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มูลโดยตรง) 

 
รายชือ่สมาชกิในครอบครัว  

  
1. .......................................................  อาชพี ................................. ความสมัพันธ ์.............................. 

2. ........................................................ อาชพี ..................................ความสมัพันธ ์.............................. 

3. .........................................................อาชพี ..................................ความสมัพันธ ์.............................. 

4. .........................................................อาชพี ................................... ความสมัพันธ ์..............................  

 

- ผูอ้อกคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหท้า่น 
 ออกคา่ใชจ้่ายเอง   ผูป้กครองออกคา่ใชจ้่ายให ้  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ ..................................... 

- ทา่นมปีระกนัสขุภาพครอบคลมุในการไปจนีหรอืไม่  ม ี  ไม่ม ี

ถา้ม ีกรุณาระบุชือ่บรษัิทประกนั 
...................................................................................................................................................... 

- ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีมากอ่นหรอืไม่   เคย   ไม่เคย 

ถา้เคยกรุณาระบุวันที ่.................................................... สถานที ่........................................... วัตถปุระสงค ์

……………………………… 

- ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศอืน่หรอืไม่  เคย   ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวันทีแ่ละประเทศ 

................................................................................................................................................. 
วัตถปุระสงค ์

...................................................................................................................................................................... 
 

ขอรบัรองวา่ขอ้มลูขา้งตน้เป็นจรงิทกุประการ     ลงชือ่  

 
 

 
(                                              )  

 

 


