กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย

ไฮไลท์
• เข้าชมงานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก (CANTON FAIR) ครั้งที่122 เต็มที่ 2 วัน
• มองหาแนวธุรกิจที่แหล่งช้อปปิ้งของเมืองกวางเจา อี้เต๋อลู่ ซ่างเซี่ยจิ่ว
• เต็มอิ่มกับหลากหลายเมนุสุดพิเศษ
ห่านย่าง - หมูแดง - อาหารจีนแต้จิ๋ว - อาหารกวางตุ้ง
• พักโรงแรม 5ดาว
• ฟรีบัตรเข้าชมงานสําหรับผู้เดินทางเข้างานแฟร์ป็นครั้งแรก
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ - สนามบินไป๋หยุน, กวางเจา - เข้าทีพ่ ัก 5 ดาว
วันที่2 เข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 th - ล่องเรือแม่น้ําจูเจียงหรือแม่น้ําไข่มุก Night Life - เข้าที่พัก 5 ดาว
วันที่3 ผลิตภัณฑ์หยก - เข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 th (ต่อ เต็มวัน) - ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว - เข้าที่พัก 5 ดาว
วันที่4 เข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 th (ต่อครึ่งวัน) - ถนนอิเต๋อลู่ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
วันแรก
08.00 น.
10.45 น.
14.35 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ - กวางเจา (D)
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจาประเทศจีน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668
เดินทางถึง สนามบินไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) นําท่านผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ 2
ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ําจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทําให้มี
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ค่ํา

วันที่สอง
เช้า

กลางวัน
ค่ํา

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

การจราจรทางน้ําที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนาน
นามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีน
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร *** พิเศษห่านย่าง ***
นําท่านเข้าสู่ทพี่ ักCOUNTRY GRADEN AIRPORT PHOENIX HOTEL หรือเทียบเท่า 5 *
http://www.iinhotel.com/128966/index.html
เพื่อความสะดวกในการทําบัตรเข้าชมงานในวันรุ่งขึ้น รบกวนท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
หนังสืเดินทาง , 2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป , 3.นามบัตร
ร้านบัวหิมะ - ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122th *** - ล่องเรือแม่น้ําจูเจียง
(B/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเลือกซือ้ สินค้าประเภทยาแก้น้ําร้อนลวกเป่าฟู่หลิงหรือ บัวหิมะ ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียง มี
สรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ําร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิว
อักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ งานกวาง
เจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122th เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิ
สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานที่
ผู้ผลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความ
สนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร *** พิเศษอาหารจีนแคระ ***
พิเศษ Night Life!!!!! นําท่าน ล่องเรือแม่น้ําจูเจียงหรือแม่น้ําไข่มุก ซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของมณฑล
กวางตุ้ง ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ําคืนอันตระการตาริมฝั่งจูเจียงที่ทาง
รัฐบาลกวางเจาได้ตั้งข้อกําหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ให้ทันสมัยและสวยงาม ปัจจุบันสองฝากฝั่งแม่น้ําเต็มไป
ด้วยอาคารสูง โรงแรมระดับ 5 ดาวและแหล่งช้อปปิ้งมากมาย ตอนล่องเรือจะมีการยิงเลเซอร์ลําแสง
ยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ เมืองด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทําให้รู้จักเมืองกวางเจายุคใหม่ได้ดี
ขึ้น
นําท่านเข้าสู่ทพี่ ักCOUNTRY GRADEN AIRPORT PHOENIX HOTEL หรือเทียบเท่า 5 *
http://www.iinhotel.com/128966/index.html
ร้านหยก ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122th *** (ต่อ) - ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว
(B/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จากหยก เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู กําไลข้อมือ ถือเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็
อปของจีนที่คนไทยนิยมซื้อหาเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122th เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
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ค่ํา

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

ค่ํา
21.00 น.
23.00 น.

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือ พระราชสํานักราชวงศ์ชิงอนุมัติให้
เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้น จัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะ ปัจจุบันได้
กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมายและสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่น
ให้เห็น ชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีน
นํามาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอัน
ทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายอาทิเสื้อผ้า,กระเป๋า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะ
คล้ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมี
ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืน ถือเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง
ของเมืองกวางเจา
นําท่านเข้าสู่ทพี่ ักCOUNTRY GRADEN AIRPORT PHOENIX HOTEL หรือเทียบเท่า 5 *
http://www.iinhotel.com/128966/index.html
***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122th*** (ต่อ) - ถนนอิเต๋อลู่ – กรุงเทพฯ
(B/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์
ครั้งที่ 122th เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท ให้ท่านอิสระกับการดู
งานตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
ให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนย์คา้ ส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง
ซึ่งบางอย่างหาไม่ได้ที่เมืองไทย อาทิ ของเล่น, กิ๊ฟช้อป, รองเท้า, กระเป๋า และสินค้าทีร่ ะลึกมากมายนับ
พันรายการ ให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายชนิดที่จําหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
ทั่วไป
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ เมนูอาหารแต้จิ๋ว
นําท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 679
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ข้อควรควรทราบ :
 ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวเมืองจีนทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ, หยก, ซึ่งจําเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงขอเรียน
ให้กับนักท่องเที่ยวทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อ
ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
 สําหรับท่านทีต่ ้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทําการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า

PHASE

ผู้ใหญ่ พัก
ห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี
พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง
25,900
25,900

23-26 ตุลาคม 2560
2
25,900
25,900
6,000
1-4 พฤศจิกายน 2560
3
25,900
25,900
6,000
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋ว
ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลมิ้ ลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดําเนินการ 10-15 วันทําการ)
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกําหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 4 วัน x 3คน = 120 หยวน
เงื่อนไขการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ํากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 15 วัน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชําระมาแล้ว
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
 กรณีผู้เดินทางไม่เดินทางตามรายการทัวร์ที่กําหนด อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความจริง และกรณีไม่ลงร้าน
สินค้าพื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทัวร์ บริษัทฯ เรียกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 300 หยวน / ท่าน
การสํารองทีน่ ั่งและชําระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันจองทัวร์ เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการ
จองของท่าน พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่ม
ใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ(ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
35 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนัน้ จะถือว่า
การสํารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ
 หากท่านไม่ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
 หลังจากสํารองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดําเนินการยื่นขอวีซ่า (สําหรับประเทศที่ต้องทําวีซ่า)
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วันทําการ
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วันทําการ
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วันทําการ
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วันทําการ
หักเงินมัดจํา 50%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วันทําการ
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วันทําการ
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วันทําการ
หักเงินมัดจํา 100%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วันทําการ
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วันทําการ
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วันทําการ
หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วันทําการ
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วันทําการ
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
กรณีตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หรือตั๋วแบบ NON-REFUND
หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
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หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทัน
ตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลีย่ นชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือ
เป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า
จากทางสถานทูต ทางบริษัทฯขอแนะนําให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป
ตั๋วเครื่องบิน
 ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชําระค่าใช้จ่ายที่
สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ
วันที่ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่
ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทําให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจํานวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และ
เพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจําเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดีย่ ว และ
ต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศจะ
เปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจาก
ราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของ
โปรแกรม
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง
 น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มได้
 กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 นิ้ว
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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เอกสารประกอบการยื่นวีซา่ ท่องเที่ยวประเทศจีน
วีซ่าประเภทปกติ ใช้เวลาดําเนินการ 5-7 วันทําการ
 1.ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว
 2.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่

ชํารุด มีหน้าว่างสําหรับติดหน้าวีซ่าและประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3
หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย
 3.กฎการใช้รูปถ่ายสําหรับยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย
ผู้ที่ยื่นคําร้องขอวีซ่าจีนจะต้องใช้รูปทําการยื่นคําร้อง1 ใบ โดยรูปที่ใช้จะต้อง
สอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้
3.1รูปสี พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.2 ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม.
ถึง22มม.ความสูงส่วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดังรูปตัวอย่าง
3.3รูปถ่ายจะต้องบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผู้ยื่นคําร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิดหู ไม่สวมใส่
เครื่องประดับ ไม่หลับตา ไม่อ้าปาก หรือยิ้มเห็นฟัน ห้ามทําท่าทาง หรือมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา
3.4รูปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตา
ที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรือแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
3.5รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชํารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืด
จนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ
3.6พื้นหลังต้องเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
3.7 รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสําหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น
ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน ประจํากรุงเทพฯ
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
 4.หลักฐานส่วนตัว – สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร
(กรณีคสู่ มรสเสียชีวติ ), สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 5.กรณีเป็นเด็ก อายุ 6-18 ปี ใช้ สูติบัตร (สําเนา) และสําเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาอายุต่ํากว่า 6 ปี ใช้
สูติบัตร
(สําเนา)
และแปลเป็นภาษาอังกฤษ
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://www.consular.go.th/ และสําเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา
 6.เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องทําหนังสือยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ จากอําเภอหรือเขตที่ท่านอยู่
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 7.กรณีทํางานเกี่ยวกับสื่อต่างๆเช่น สถานีวทิ ยุ สถานีโทรทัศน์ สื่อโฆษณาต่างๆ ท่านต้องเตรียมหนังสือรับรอง

การทํางานโดยระบุ ชื่อ ตําแหน่ง เงินเดือน และระบุเนื้อหาว่าท่านจะไปท่องเที่ยวในประเทศจีนเท่านั้น และท่าน
จะไม่ไปเผยแพร่สื่อหรือโฆษณาต่างๆ โดยท่านจะทําตามกฎอย่างเคร่งครัด เป็นภาษาอังกฤษ
 8.กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ต้องใช้หนังสือรับรองการทํางาน และสมุดบัญชีเงิน
ฝากตัวจริง เท่านั้น และอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วัน ท่านต้องไปโชว์ตัว ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
 9.กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยื่นวีซ่า
 10.ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ต้องทําทําวีซ่าจีน แต่ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง
 11.บริษัทฯ รับยื่นวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตัวที่สถานทูต) โดยคิด
ค่าบริการเพิ่ม 500-800 บาท เอกสารที่ต้องใช้ยื่น ดังนี้ สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน มี
เงินขั้นต่ํา 50,000 บาท
 12.บริษัทฯ ไม่รับยื่นวีซ่าให้หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเองที่สถานฑูต
 13.กรณียื่นวีซ่าด่วน (ใช้เวลาดําเนินการ 2- 3 วันทําการ) มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,400 บาท
หมายเหตุ

ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องให้ข้อมูลเท็จจริงกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใด
ก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้วและ
หากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งสถานฑูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่า
ท่านต้องยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน

แผนกวีซ่าไม่รบั ยื่นวีซ่าประเภทอื่น นอกจากเข้าออก 1 ครั้ง เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ลกู ค้ามีทริปเดินทางต่อ
กับทางบริษัทฯจึงจะทําการยื่นวีซ่าประเภทอื่นให้

โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น
การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
หนังสือเดินทางต่างชาติ
 หนังสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 800 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริกัน) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป+
รายละเอียดที่อยู่ +ใบอนุญาตทํางาน (ถ้ามี)
 ผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 หนังสือเดินทางไต้หวัน (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดที่อยู+่ ใบอนุญาตทํางาน
 หนังสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com



www.twitter.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

VS150617

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 8 of 10

สถานทูตจีนไม่รับยื่นวีซ่า ในกรณี ดังนี้
 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
 รูปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ถ่ายจากร้าน ยืนเอียง
หมายเหตุ ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นวีซ่าโดย
สามารถยืน่ เอกสารขอวีซ่าผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มกี ารปรับเปลี่ยน ค่าวี
ซ่าและค่าบริการ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมุลเพิม่ เติมได้ที่ http://www.visaforchina.org/BKK_TH/
รายละเอียดสินค้าที่จัดแสดงในงาน กวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair) ครั้งที่ 122th
งานจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2560 กรุณาเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของท่าน

สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลการจัดงานเพิม่ เติมได้ที่ WWW.CANTONFAIR.ORG.CN หรือสอบถามได้จากพนักงาน
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 2
วันที่ 15-19 ตุลาคม 2560
วันที่ 23-27 ตุลาคม 2560
วันที่ 31ตุลาคม-4พฤศจิกายน 2560
เวลา 9.30 - 18.00 น.
เวลา 9.30 - 18.00 น.
เวลา 9.30 - 18.00 น.
1. อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
3. สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุปโภคบริโภค
4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
5. ยานพาหนะและ ชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์
6. เครื่องจักรกลขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
7. วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และ การเกษตร
8. ผลิตภัณฑ์เคมี
9 .อุปกรณ์ให้แสงสว่างอิเล็กทรอนิกส์
10.ทรัพยากรพลังงาน โซล่าเซลล์
11.สุขภัณฑ์ห้องน้ํา
12.อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

1.เครื่องอุปโภคบริโภคและภาชนะใส่อาหาร
2. ผลิตภัณฑ์เซรามิค กระจก
3.ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย
4. ผลิตภัณฑ์ภายในห้องน้ํา
5. ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์
6. นาฬิกา แว่นตา
7. ของเด็กเล่น ของขวัญ ของพรีเมี่ยม
8. เครื่องสําอาง
9 .เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ตกแต่งสวน
10. ผลิตภัณฑ์จากหวาย และเหล็ก
11.อุปกรณ์สปากลางแจ้งและสระว่ายน้ํา
12.อุปกรณ์จดั งานเทศกาลต่าง
13. เครื่องดนตรี

1. เสื้อผ้าบุรุษและสตรี เสื้อผ้าเด็ก
2.ชุดกีฬา ชุดลําลอง ชุดชั้นใน
3. เสื้อผ้าจากขนสัตว์และหนังสัตว์
4.สินค้าแฟชั่นและอุปกรณ์ตกแต่ง
5. สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน พรม ผ้าม่าน ผ้า
ห่ม ผ้าปูเตียง
6. เครื่องประดับ หมวก ถุงมือ ผ้าพันคอ
7. รองเท้า กระเป๋า
8. เครื่องใช้สํานักงาน ผลิตภัณฑ์สันทนาการ
9. ยารักษาโรค อุปกรณ์การแพทย์
10 .ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
11. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกีฬา

***รายการจัดแสดงสินค้าข้างต้นอาจมีการเปลี่ยแปลงได้โดยผู้จัดงาน ***
*** สําหรับท่านทีเ่ คยเดินทางไปงานกวางเจาแฟร์แล้ว***
ท่านที่เคยเดินทางไปงานกวางเจาแฟร์ ครัง้ ที่ 104 (ตุลาคม 2551) ถึงครั้งล่าสุด และได้ลงทะเบียนทําบัตร
เข้างานไว้แล้ว กรุณาเตรียมบัตรเข้างานที่ท่านได้ทาํ ไว้แล้วดังกล่าวไปด้วย เพื่อใช้เข้างานครั้งนีด้ ้วย เนื่องจากผู้จัด
งานจะไม่ทาํ บัตรเข้างานให้ใหม่ ในกรณีทา่ นเคยมีบัตรเข้างานแล้วไม่ได้นําไปด้วย หรือ ทําบัตรหายจะต้องลงทะเบียน
ทําบัตรเข้างานใหม่ โดยผู้จัดงานมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการทําบัตรเข้างานใหม่ ท่านละ 200-300 หยวน
(ชําระโดยตรงกับผู้จัดงานตอนที่ทําบัตร)
*** สําหรับท่านที่ไม่เคยเดินทางไปงานกวางเจาแฟร์ เอกสารที่ใช้สาํ หรับทําบัตรเข้าชมงาน ***
1. นามบัตรภาษาอังกฤษ ท่านละ 2 ใบ
2. รูปถ่ายสี 2นิ้ว ท่านละ 2 รูป พร้อมหนังสือเดินทางเล่มจริง
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ข้อมูลและรายละเอียดสําหรับการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่า **
กรุณากรอกด้วยภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงกับหนังสือเดินทาง)
MR./MRS./MS./MSTR.)
..........................................................................................................................................................
สถานะภาพ □ โสด □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย
□ หย่า
ระบุชื่อบิดา.............................................................................. ชื่อมารดา...............................................................................
ระบุชื่อคู่สมรส .........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านENG......................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................. โทรศัพท์บ้าน...................................................มือถือ........................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน).................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ .............................. เบอร์โทรศัพท์............................................ เบอร์มือถือ....................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา ENG.................................................................ตําแหน่งงาน.............................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา ENG................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................
(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน
□ ออกค่าใช้จ่ายเอง □ ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายให้ □ อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................
ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่
□ มี
□ ไม่มี
ถ้ามี กรุณาระบุชื่อบริษัทประกัน ...........................................................................................................................................
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่ □ เคย
□ ไม่เคย
ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่...............................................สถานที่..........................................วัตถุประสงค์..................................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอืน่ หรือไม่ □ เคย
□ ไม่เคย
ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่.............................................ประเทศ............................................วัตถุประสงค์..................................
รายชื่อสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพันธ์:
 ชื่อ-สกุล .................................................................. อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
 ชื่อ-สกุล .................................................................. อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ...............................
 ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ.........................................
 ความสัมพันธ์ .......................................ชื่อผู้ติดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) ..........................................................................
 เบอร์โทรศัพท์...................................................

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com



www.twitter.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

VS150617

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+
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