ผู้จองทัวร์ โปรดอ่ านทางนี ้ :
ผู้ท่ เี คยเข้ าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ตัง้ แต่ ครั ง้ ที่ 109 ให้ แจ้ งกับทางเจ้ าหน้ าที่ ที่ทาการจองทัวร์ ไว้ ล่วงหน้ า
และในวันเดินทาง ให้ ท่านนาบัตร (Badge) เข้ าชมงานเก่ าไปด้ วย หากท่ านทาบัตรสูญหาย ท่ านจะต้ องลงทะเบียนทา
บัตรเข้ างานแยกจากคณะ และทีมผู้จัดงานกวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair Organizer) จะคิดค่ าธรรมเนี ยมในการทา
บัตรใหม่ เป็ นจานวนเงิน 200 หยวน/ท่ าน ซึ่งท่ านสามารถชาระค่ าบัตรเข้ างานได้ ท่ ีหน้ างาน
กรุณาเตรียมพาสปอร์ ต พร้ อมรู ปถ่ ายสี 2 นิว้ จานวน 4 ใบ และนามบัตรท่ านละ 3 ใบ เพื่อทาบัตรเข้ างาน
(มอบให้ แ ก่ เจ้ า หน้ าที่ บ ริ ษั ท ฯ ณ วั น เก็ บ เอกสาร และเตรี ย มนามบั ต รไปมากๆ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเอกสารกั บ
ผู้ประกอบการ)
วันแรก
12.00 น.

15.05 น.
19.00 น.

วันที่สอง
เช้ า

กลางวัน
ค่า

กรุงเทพฯ – กวางเจา
คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชัน้ 4 ประตู
9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน KENYA AIRWAYS (KQ) เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯจะคอยให้ การต้ อนรับและ
อานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองกวางเจาโดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที่ยวบินที่ KQ886
เดินทางถึง สนามบินไป่ หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็ นเมืองใหญ่ที่เติบโต
อย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้ า นอกจากนี ้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็ นเอกลักษณ์ของมณฑลนี ้ ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้ าเมือง จากนันน
้ าท่านเดินทางสูท่ ี่พกั
พักที่ HJ GRAND HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
ร้ านนวดเท้ า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครัง้ ที่ 122***-ช้ อปปิ ้ งถนนปั กกิ่ง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ร้ านนวดเท้ า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้า
ใคร พร้ อมชมครี มเป่ าซู่ถงั หรื อที่ร้ ูจกั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้ านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง
และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้ านจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครัง้ ที่ 122
เพื่อเข้ าชมศูนย์แสดงสินค้ านานาชาติแหล่งรวมสินค้ าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้ าทางด้ านเทคโนโลยี ,
การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า หมวดหมู่ เป็ นงานที่ผ้ ผู ลิตรายใหญ่ออกร้ านพบปะกับ 011
ผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทังนั
้ กธุรกิจทั่วโลกให้ ความสนใจ ให้ ท่านอิสระกับการดูงานตาม
อัธยาศัย
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกต่ อการดูงาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูแดง
นาท่านเดินทางสู่ ถนนปั กกิ่ง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่นิยมมากที่สดุ ในกวางเจา มีสนิ ค้ ามากมาย

อาทิเช่น เสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื ้อสินค้ าต่างๆ ตามอัธยาศัย
พักที่ HJ GRAND HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม
ร้ านหยก-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครัง้ ที่ 122***(ต่ อ)-ช้ อปปิ ้ งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชม ร้ านหยก ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากล ้าค่า จากนันน
้ าท่านชม
งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครัง้ ที่ 122 (ต่ อ)
กลางวัน
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกต่ อการดูงาน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ย่านช้ อปปิ ง้ ที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสนิ ค้ าอันทันสมัยต่างๆให้ ท่านได้ เลือก
ซื ้อมากมายอาทิเสื ้อผ้ า,กระเป๋ า,สินค้ าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคล้ ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วงของ
ถนนจะมีการปิ ดถนน และมีการเปิ ดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร ร้ านค้ าต่างๆ มากมายเลย
ทีเดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืน ถือเป็ นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองกวางเจา
พักที่ HJ GRAND HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันที่ส่ ี
จัตุรัสฮัวเฉิง-ขึน้ ตึก CANTON TOWER (ชัน้ 107)-กระเช้ ารถราง Bubble Tram-ช้ อปปิ ้ งอีเต๋ อลู่-ช้ อปปิ ้ งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ต้ าซาโถว-กวางเจา-กรุงเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสฮัวเฉิง ซึ่ง เป็ นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ ้นที่ 560,000 ตารางเมตร
จัตรุ ัสนี ้รวบรวมสิง่ ก่อสร้ างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้ าง อาทิเช่น พิพธิ ภัณฑ์กวางตุ้ง
หอดนตรี หอทีวีที่สงู ที่สดุ ในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่งตอนนี ้จัดเป็ นสวนจัตรุ ัสที่ใหญ่ที่สดุ ของ
เมืองกวางเจา ให้ ท่านได้ อิสระเก็บภาพไว้ เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย นาท่าน ขึน้ ตึก CANTON TOWER
(ชัน้ 107) หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ของเมืองกวางเจา มีความสูง 600 เมตร ได้ รับการขนานนาม ว่า ซูเปอร์ “
”โมเดล ในส่วนที่แคบที่สดุ ของอาคาร สามารถวัดเส้ นผ่านศูนย์กลางได้ ที่ความกว้ าง 30 เมตร จากนันน
้ า
ท่าน นั่งกระเช้ ารถรางแบบกระจกใสที่เรียกว่ า Bubble Tram รถรางจะค่อยๆ เคลื่อนตัวอย่างช้ าๆ ไป
ตามเส้ นรอบนอกของอาคารที่ความสูง 455 เมตร เหนือพื ้นดิน ท่านสามารถชมวิวเมืองกวางเจาแบบพา
โนรามาและมองได้ ไกลถึงเส้ นขอบฟ้า
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ห่านย่ าง
บ่ าย
นาท่าน ช้ อปปิ ้ งอีเต๋ อลู่ เปรี ยบเหมือนสาเพ็งของไทย เพราะมีขายทุกอย่าง ตึกวัน ลิงค์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
เซ็นเตอร์ ในย่านนี ้จะเป็ นตึกที่รวมร้ านขายสินค้ าต่างๆ มากมาย ที่นี่มีขายทุกอย่าง ไม่วา่ จะพวงกุญแจ
สารพัดแบบ ต่างหู กิ๊บ หนีบผม ร่ม กระเป๋ าสารพัดลาย กระติกน ้า ปากกา ของเล่น โมเดลหุ่นจาลองตัว

การ์ ตนู ดังๆ เป็ นต้ น จากนันน
้ าท่านเดินทางสูแ่ หล่ง ขายส่ งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ต้ าซาโถว ตลาดขาย
ส่งเกี่ยวกับมือถือ อุปกรณ์ มือถือ เครื่ องเสียง กล้ องวีดีโอ และ เครื่ องดนตรี ตา่ งๆ ร้ านค้ าจะมีอยู่ทงในตึ
ั้ ก
และ นอกตึกตลอดแนวทางเดิน คล้ ายๆสยามสแควร์ มาบุญครอง บ้ านเรา เหมาะกับการมาเดินเล่นซื ้อของ
หากท่านใดสนใจ หรื อ กาลังหาสินค้ าประเภท ไอที หรื อ อิเล็คทรอนิคต่างๆสามารถลองมาเดินดูที่นี่ได้
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูย่าง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน (เนื่องจากช่ วงที่เดินทางอยู่ในช่ วงงานกวางเจาเทรดแฟร์
ทางสายการบินแจ้ งว่ าต้ องไปเช็คอินล่ วงหน้ า ชั่วโมง 3)
22.10 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที่ยวบินที่ KQ887
00.05+1 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ตงั ้ แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป ***)
หมายเหตุ :
ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ า
พืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ูจักคือ ร้ านนวดเท้ า (บัวหิมะ), ร้ านหยก ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุก
ร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45-90 นาที ซือ้ หรือไม่ ซือ้
ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครัง้
*ก่ อนทาการจองทัวร์ ทุกครัง้ กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก*

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 15-18 ตุลาคม 2560

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ านราคาท่ านละ
(ไม่ มีราคาเด็ก)
20,999บาท

พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม
ท่ านละ
4,500 บาท

หมายเหตุ :
ราคาทัวร์ นี ้ ไม่ มีราคาเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก
สภาวะนา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนา้ มันขึน้ ใน
อนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษีนา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์
ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั

สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้ )
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่ องเที่ยว ราคา 800 บาท (ใช้ แค่ สาเนาหนังสือเดินทาง)

หมายเหตุ :
 กรณีท่ ีไม่ สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่ องเที่ยวได้ หรือท่ านมีความประสงค์ จะยื่นวีซ่าเดี่ยว บริษัท ฯ
ขอเก็บหนั งสือเดินทางตัวจริง , รู ปถ่ ายรู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ปสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี
ขาวเท่ านัน้ จานวน 2 รุป และเอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ พร้ อมชาระค่ าส่ วนต่ าง
เพิ่ม ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 700 บาท / ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระ
ค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,750 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่ านั้น)
 ยกเว้ นเส้ นทางที่บนิ ลงเทียนสิน ใช้ สาเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่ าย 2 นิว้ จานวน 2 รูป
 กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง ในเส้ นทางที่บนิ ลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ยง
ไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่ านัน้

ค่ าบริการรวม
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 นา้ หนักสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จานวน 2 ใบ สัมภาระติดตัวขึ ้นเครื่ อได้ ชิ ้น ต่อท่าน 0
น ้าหนักต้ องไม่เกิน12 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มี
การเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000
บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ 0 เดือนขึ ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 0 เดือน ถึง 05 ปี
และผู้ที่มีอายุสงู กว่า 71 ปี ขึ ้นไป ค่าชดเชยทัง้ หลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของ
ค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรรมธรรม์ ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริ ษัทประกันชีวิต ทุกกรณี
ต้ องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หมายเหตุในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่องของ **
ทัง้ นี อ้ ัตรา*** สุขภาพ ท่ านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ
บาท ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 330 เบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้ วยโรคประจาตัว , การติดเชือ้ , ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้ องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อานาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การ
บาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ น
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
 กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ รวม 120 หยวน (เด็กชาระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
 ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้ อง จะต้ อง
บวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้ หมดเท่ านั น้ และโปรดแจ้ งทาง
บริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ านัน้
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรกมัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่ องบินต้ องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้ าตัว๋ เท่านัน้ จึงไม่

สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้ สิ ้น ถ้ ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อม
คณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ ้น และ
ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศ
ที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริง
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป เก็บค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่ าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ป
ที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการ
คืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
0. จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่าผู้ใหญ่ 05 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน , ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภั ยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนื อ การควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่ เกิดขึน้ ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม เช่น การ
เจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง
หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่

อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทาง
เพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ง้ สิ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื อ้ เพราะค่าใช้ จ่า ยทุกอย่ าง ทางบริ ษั ท ฯได้ ช าระค่า ใช้ จ่ า ยให้ ตัว แทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
01. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุ
ที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
00. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะ
ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
02. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับใน
เงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้
มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่ ีท่านมีความประสงค์ จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนั งสือเดินทางต้ อง
ไม่ มีการ ชารุดใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ าเกิดการชารุด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า -ออกเมือง จะปฏิเสธการขอ
ออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้ า ตรง รู ปสี ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลั งสีขาวเท่ านั น้ ยิม้ ห้ า มเห็นฟั น มองเห็นทั ง้
ใบหน้ าและใบหูทงั ้ สองข้ างชัดเจน และห้ ามสวมเสือ้ สีขาว เช่ น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนั กศึกษา หรื อ
ชุดข้ าราชการ ไม่ สวมเครื่ องประดับ สร้ อย ต่ างหู เเว่ นตาเเฟชั่น เเว่ นสายตา รู ปถ่ ายมีอายุไม่
เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่ สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริงให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี ้
5.1 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
5.0.0 สาเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.0.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.0.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่

5.0.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้ อมญาติ
5.2.0 สาเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านัน้
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี ้
6.0 ใบอนุญาติการทางาน ตัวจริงเท่านัน้ ! ! ต่ออายุการทางานแล้ วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันต
้ ่า 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ
จ่ายเพิม่ 100 บาท
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้ เฉพาะชาวต่ างชาติท่ ีทางานในประเทศไทย และมีใบ
อนุ ญาติการทางานในประเทศไทยเท่ า นั ้น หากไม่ ได้ ทางานในประเทศไทย ผู้ เดิน ทางต้ อ งไป
ดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
1. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2. สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านัน้
ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
3. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริษัท
ทัวร์ อย่างน้ อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
4. โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสาร
เพิม่ เติมหรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ ไม่ทราบ
ล่วงหน้ า
5. ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทาวี
ซ่าจีน ท่านจะต้ องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบ
กฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้ นวีซ่า / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตร

หายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
 ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
 นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นารูปถ่ายที่มีววิ ด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซ่า
 นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย
ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย
สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคน
เข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครัง้ ที่ 122 เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
สถานที่จัดงาน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX:
380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น.

Phase I
วันที่ 15-19 ตุลาคม

Phase II
วันที่ 23-27 ตุลาคม

เครื่ องจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์เครื่ องจักร , เครื่ องจักรขนาดเล็ก, จักรยาน, รถจักรยานยนต์, ชิน้ ส่วนรถยนต์,
ผลิตภัณ ฑ์ เคมี , ฮาร์ ดแวร์ , รถยนต์ (โชว์ กลางแจ้ ง ) , เครื่ อ งจักรก่อ สร้ าง (โชว์ กลางแจ้ ง ), เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้าใน
ครัวเรื อน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ , คอมพิวเตอร์ และ ผลิตภัณฑ์การสื่อสาร,
อุปกรณ์ที่ให้ แสงสว่าง, อุปกรณ์ ก่อสร้ างและวัสดุตกแต่ง, เครื่ องสุขภัณฑ์, ฯลฯ

อุปกรณ์เครื่ องใช้ ในห้ องครัว, เซรามิกที่ใช้ ในครัวเรื อน, อุปกรณ์และเฟอร์ นิเจอร์ ตกแต่งบ้ าน, ผลิตภัณฑ์กระจก ,
ผลิตภัณฑ์จากการทอผ้ าและงานฝี มือเหล็กหวายเตผลิตภัณฑ์ในสวน, ผลิตภัณฑ์หิน (โชว์กลางแจ้ ง), ผลิตภัณฑ์
ในครัวเรื อน, อุปกรณ์ห้องน ้า, แว่นตาและนาฬกิ า แว่นตา, ของเล่น, ของขวัญและของพรี เมี่ยม, ของฝากของที่
ระลึกตามเทศกาลต่างๆ ฯลฯ

Phase III

เสื ้อผ้ าบุรุษและสตรี , เสื ้อผ้ าเด็ก, ชุดชันใน,
้ ชุดกีฬาและชุดลาลอง, เครื่ องหนัง, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง, เครื่ องแต่ง

วันที่ 31 ตุลาคม-04
พฤศจิกายน

กายและอุปกรณ์ เสริ ม, ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ, อาหารยาและผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ,อุปกรณ์ การแพทย์ , อุปกรณ์
สาหรับเดินทางท่องเที่ยว, เครื่ องใช้ สานักงาน,รองเท้ ากระเป๋ า ฯลฯ

***ท่ านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี www.cantonfair.org.cn***

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
.............................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.....................................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้าน......................................มือถือ............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.....................................................................................................................................................................................................
................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน.....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).............................................................................................
ตาแหน่ งงาน.........................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่............. เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่............. เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION.........................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION.........................................................................................................................................................................

หมายเหตุ
**กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ท่ ีทางาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อใช้ ใน
การขอยื่นวีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัท อาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่ านเกิดความไม่ สะดวก
ภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

