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เข้าชมงานแฟร์ 2 วนั เต็ม | ลอ่งเรือแมน่ า้จเูจียง | เมนพูิเศษเป็ดปักก่ิง |  
         รวมค่าท าบตัรเข้างานครัง้แรกส าหรับพาสปอร์ตไทยแล้ว   

 
 

 

กวางเจาเทรดแฟร์ ล่องแม่น า้จูเจียง 4วัน 3คืน  
 เดนิทาง ตุลาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 20,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) -กวางเจา (สนามบินกวางเจาไป่หยนุ)(TG668: 10.40-14.30) –ช้อปปิง้ถนนปักก่ิง 
วนัท่ี 2. กวางเจา – เข้างานแฟร์เต็มวนั-ลอ่งแมน่ า้จเูจียง 
วนัท่ี 3. กวางเจา - เข้างานแฟร์เต็มวนั 
วนัท่ี 4. กวางเจา – ร้านยาสมนุไพร – ร้านหยก – ร้านเยือ้ไม้ไผ ่- อนสุาวรีย์ 5 แพะ-ดร.ซุนยดัเซ็นต์ - กวางเจา (สนามบินกวางเจาไป่หยนุ)-กรุงเทพฯ 
(สนามบินสวุรรณภมู)ิ(TG679: 21.05-23.05) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) -กวางเจา (สนามบนิกวางเจาไป่หยุน)(TG668: 10.40-14.30) 
– ช้อปป้ิงถนนปักกิ่ง 

08.30 น. พร้อมกนัท่ี ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอ านวย
ความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

10.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองกวางเจา  โดยเที่ยวบินที่TG668 
14.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไป๋หยุน กวางเจา(เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) น าท่านผ่านการตรวจเอกสารและ

สมัภาระในการเข้าเมือง 

 เดินทางถึงเมืองกวางเจาเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง มีประชากรประมาณ2 ล้านคนและมีประวตัิศาสตร์ยาวนานตัง้แต่ก่อน
ราชวงศ์ฉินมีแมน่ า้จเูจียงไหลผา่นกลางเมอืงจึงท าให้มีการจราจรทางน า้ที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองทา่ที่มีช่ือเสยีงของโลกใน
เวลาตอ่มาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตดู้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีนให้ท่านได้ผ่านพิธีการศลุกากร
ตรวจคนเข้าเมืองหลงัผ่านขัน้ตอนพิธีศุลกากร จากนัน้น าท่านสู่แหลง่ช้อป จากนัน้น าท่านจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ถนนปักก่ิง 
(ถนนคนเดิน) เป็นยา่นการค้าที่มีช่ือมาแตโ่บราณ จดุนา่สนใจคือตรงถนนเก่าโบราณ ขดุไว้ให้คนรุ่นหลงัได้ด ูท าเป็นกระจกใส และ
ให้ทา่นเลอืกซือ้สนิค้าฝากคนทางบ้าน   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั  Fortuna Foshan Hotel หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ 2 กวางเจา – เข้างานแฟร์เตม็วัน-ล่องแม่น า้จูเจียง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินทางสู ่ศนูย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์”เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า 

8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกบัผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นกัธุรกิจทัว่โลกให้ความ

สนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิค้าทกุประเภท 

*** (ส าคญั.!!) เอกสารส าหรับท าบตัรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ *** 

1. ลกูค้าที่ไมเ่คยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องสง่เอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางบริษัทดงันี ้ 

(น าติดตวัไปด้วย ณ วนัเดินทาง) 

1.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พืน้หลงัสฟีา้ , ขาว) 

1.2 นามบตัร (ตวัจริง) 

1.3 อีเมล์ผู้ เข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง) 

2. ลกูค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิง่ที่จะต้องน าติดตวัไปด้วย 

2.1  บตัรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ (บตัรแข็งสฟีา้)(หากท าสญูหายหรือลมืน าไปด้วยลกูค้าจะต้องไปช าระค่าท าบตัรใหม่เองที่งาน

แฟร์ประมาณ 200หยวน/ทา่น ) 

***(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร เมนพูิเศษ เป็ดปัดก่ิง 
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 หลงัรับประทานอาหารค ่าเรียบร้อย ลอ่งเรือชมแมน่ า้จเูจียง หรือแมน่ า้ไข่มกุ แห่งมณฑลกว่างตุ้ง มีความยาวประมาณ 2,000 กม. 
และเป็นแม่น า้ที่ยาวเป็นอนัดบั 3 ของประเทศโดยมีแม่น า้ 4 สายไหลมารวมกันเป็นแม่น า้จูเจียง ที่กว่างโจว ผ่านใจกลางเมืองมี
ความยาว 70 กม. ช่ือของแมน่ า้ไขม่กุนีเ้ช่ือวา่เกิดจากหินก้อนใหญ่ก้อนหนึง่ที่อยูก้่นแมน่ า้ เช่ือวา่เป็นหินไขม่กุทะเล มีลกัษณะกลม
มน ผิวเรียบเนียน มีขนาดใหญ่และส่องแสงประกายออกมาคล้ายไข่มุก ปัจจุบัน มีสะพานข้ามแม่น า้ สองฝากฝ่ังเต็มไปด้วย 
โรงแรมระดบั 5 ดาว อาคารสงูแหลง่ช้อปปิง้ เป็นต้น 

ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั  Fortuna Foshan Hotel หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่ 3 กวางเจา - เข้างานแฟร์เตม็วัน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู ่ศนูย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์”เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า 

8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกบัผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นกัธุรกิจทัว่โลกให้ความ

สนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิค้าทกุประเภท 

*** (ส าคญั.!!) เอกสารส าหรับท าบตัรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ *** 

1. ลกูค้าที่ไมเ่คยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องสง่เอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางบริษัทดงันี ้ 

(น าติดตวัไปด้วย ณ วนัเดินทาง) 

1.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พืน้หลงัสฟีา้ , ขาว) 

1.2 นามบตัร (ตวัจริง) 

1.3 อีเมล์ผู้ เข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง) 

2. ลกูค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิง่ที่จะต้องน าติดตวัไปด้วย 

2.1  บตัรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ (บตัรแข็งสฟีา้)(หากท าสญูหายหรือลมืน าไปด้วยลกูค้าจะต้องไปช าระค่าท าบตัรใหม่เองที่งาน

แฟร์ประมาณ 200หยวน/ทา่น ) 

***(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร พิเศษ !!!! บฟุเฟ่ต์ นานาชาติ   
 ไทย เกาหล ีญ่ีปุ่ น จีน ฯลฯ และอื่นๆให้ทา่นจะได้ชิมอาหารกวา่ 800 ชนิด อาทิ หฉูลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนือ้ เป็ด ไก่

งวง แพะย่าง กุ้ งทอด ติ่มซ า รวมถึงเค้กหลากหลายชนิด พิเศษ!! เคร่ืองดื่มไม่อัน้ เช่น ชาเขียวหลงจ่ิง ชาอวู่หลง น า้ผลไม้ เบียร์
ท้องถ่ิน ไวน์แดงท้องถ่ิน และไอศกรีม เป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สดุในเอเชียตกแตง่เป็นรูปเรือไม้ที่เก่าแก่ 

ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั  Fortuna Foshan Hotel หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่ 4 
กวางเจา – ร้านยาสมุนไพร – ร้านหยก – ร้านเยือ้ไม้ไผ่ - อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ดร.ซุนยัดเซ็นต์ - 
กวางเจา (สนามบนิกวางเจาไป่หยุน)-กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ(TG679: 21.05-23.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรมที่พกั 
จากนัน้น าท่าน เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์สมนุไพรจีน ยาบวัหิมะ ยาประจ าบ้านที่มีช่ือเสียง หยก ครีมไข่มกุ ที่ขึน้ช่ือของกวางเจาและ
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สนิค้าที่ระลกึของทางรัฐบาลจีน  
กลางวนั รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร เมนพูิเศษ อาหารจีนแคระ 

 น าท่านเดินทางสู ่ อนสุาวรีย์ 5 แพะ สญัลกัษณ์แห่งเมืองกวางเจา ตัง้อยู่ใจกลางเมืองกวางเจา สร้างโดยใช้หินแกรนิต 120 ก้อน
แกะสลกัประกอบเป็นแพะ 5 ตวั สงู 11 เมตร แพะตวัใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าอยู่บนดอย มีเร่ืองเล่าว่า สมยัโจวหยีหยาง 
เมื่อ 4,500 ปีก่อน มีเทวดา 5 องค์สวมเสือ้สีสนัที่แตกต่างกนั ขี่แพะ 5 ตวัลงมาและคาบรวงข้าวมา 6 รวง สูเ่มืองมนษุย์คือเมือง 
กวางเจา เดิมช่ือ ฉู่ถิง และได้มอบพนัธุ์เมลด็ข้าวให้แก่ชาวกวางเจา พร้อมอวยพรให้พ้นจากความอดอยากตลอดกาล เมื่อสิน้ค าพดู
เทวดาก็หายไป และแพะที่ขี่มาก็กลายเป็นหิน 5 ก้อน และนกัประติมากรรมก็ได้แกะสลกัแพะ 5 ตวัตามต านานที่กล่าวไว้และ 
จากนัน้กวางเจาก็ได้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก และเช่ือว่าเป็นเพราะแพะของเทวดาที่ท าให้บ้านเมือง
เจริญรุ่งเรือง จึงได้ แพะ 5 ตวันีเ้ป็นสญัลกัษณ์ของเมืองกวางเจาตลอดมา  น าท่านเข้าสู ่พิพิธภณัฑ์ ดร.ซุนยดัเซ็น ซึ่งถือเป็นบิดา
ของจีนยคุใหม่เป็นผู้ที่มีพระคณุกบัชาวจีนอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผู้ที่ปลดปลอ่ยชาวจีนให้รอดพ้นจากสงัคมเดิมที่ล้าหลงัและ
ระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิง   

 สมควรแกเ่วลาพร้อมกนัท่ีจดุนดัหมาย น าทกุทา่นเดินทางสูส่นามบินนานาชาติไป๋หยนุ กวางเจา 
21.05 น. ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG679 
23.05 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : กวางเจาเทรดแฟร์ ล่องแม่น า้จูเจยีง 4วัน 3คืน BY TG 
ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 16-19 ตลุาคม 2562 20,900 20,900 20,900 20,900 6,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 6,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
**หากลกูค้าไมม่ีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทกุเมืองทางบริษัทจะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวน

เงิน 300 หยวน,เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน** 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร์ ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินคา่ทวัร์แล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดนิทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
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ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

5. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (4 - 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
10. คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 

กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 กิโล 
คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท ตลอดทริป 
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7. คา่ท าวีซา่จีนแบบเดี่ยวส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้ ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ (สามารถเข้าออกได้ 1 ครัง้) ท่าน
ละ 1,650 บาท 

 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง  เนื่องจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไมส่ามารถท าการ REFUND ได้ 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 

เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการท าบัตรเข้างาน 
 

1. รูปถ่ายหน้าตรง  **พืน้หลงัสขีาว** ขนาด 2 นิว้ ทา่นละ 2 รูป (ย้อนหลงัไมเ่กิน 180 วนั) 

2.          นามบตัรผู้ เดินทาง **ภาษาองักฤษ (ต้องมีช่ือบริษัท, ช่ือ-นามสกลุ, เบอร์โทรศพัท์ และ E-mail)**  ทา่นละ 2 ใบ 

3.          ทา่นใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายบุตัรงานไม่เกิน 3 ปีนบัจากครัง้ลา่สดุ สามารถใช้บตัรเข้างานอนัเก่า 

             ได้ กรณีหากทา่นเคยมีบตัรเข้างานแล้ว แตไ่มส่ามารถน ามาแสดงได้ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ  

              ท าบตัรใหมท่า่นละ 200 หยวน  

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ
สกุลหยวน 

 

กวางเจาเทรดแฟร์ ครัง้ที่ 126th  (15 ต.ค. – 04 พ.ย. 62) 

สถานที่ : China Import and Export Fair Complex (Pazhou Complex) 

เวลา : 09:30 - 18:00 

Phase 1 :(15-19 ต.ค. 2562 ) Phase 2 :(23-27 ต.ค. 2562) Phase 3 :(31ต.ค.- 04 พ.ย. 2562) 

   อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์ ,    

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน   

   - Consumer Electronics 

   - Electronic & Electrical Products 

   - Computer &Communication 

      Products 

   - Household Electrical 

Appliances 

 ของใช้ในครัวเรือน 

   - Kitchenware & Tableware 

   - เซรามิค 

   - Household Items 

   - Personal Care Products 

   - Toiletries  

 ของขวญั 

   - นาฬิกา, นาฬิกาข้อมือ & 

  ผลิตภณัฑ์ผ้าและเสือ้ผ้า 

   - เสือ้ผ้าบรุุษ และ สตรี 

   - เสือ้ผ้าเด็ก 

   - ชดุชัน้ใน 

   - Sports and Casual Wear 

   - Furs, Leather, Downs  

     & Related Products 

   - Fashion Accessories &   
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 อุปกรณ์เกี่ยวกบัแสงสว่าง 

 ยานพาหนะ และอะไหล่  

   - จกัรยาน 

   - มอเตอร์ไซด์ 

   - อะไหลร่ถยนต์ 

   - ยานพาหนะ (Outdoor)  

 เคร่ืองจักรกล 

   - เคร่ืองจกัรขนาดเลก็ 

   - Large Machinery & Equipment 

   - Construction Machinery  

 ฮาร์ดแวร์ & เคร่ืองมือ 

 อุปกรณ์ก่อสร้าง 

   - Building & Decorative 

     Materials  

   - Sanitary & Bathroom  

     Equipment  

 เคมีภณัฑ์,วัตถุเคม ี

 International Pavilion 

     อปุกรณ์เก่ียวกบัสายตา 

   - ของเลน่ 

   - ของขวญัและสนิค้าพรีเมี่ยม 

   - สนิค้าเก่ียวกบัเทศกาล  

 อปุกรณ์ตกแตง่บ้าน 

   - เคร่ืองเซรามคิตกแตง่  

   - เคร่ืองแก้วศิลปะ  

Weaving, Rattan and Iron Arts  

   - อปุกรณ์ตกแตง่บ้าน 

   - อปุกรณ์ท าสวน  

   - ผลติภณัฑ์จากหินและโลหะ 

      (Outdoor)  

   - เฟอร์นิเจอร์ 

Fittings 

   - Home Textiles 

   - Textile Raw Materials & Fabrics 

   - พรม & สิง่ทอ  

 รองเท้า 

 อุปกรณ์ส านักงาน, ถุงและ

บรรจุภณัฑ์  

 ผลิตภณัฑ์กีฬา ท่องเที่ยว 

 ผลิตภณัฑ์ยา, เคร่ืองมือแพทย์ 

    และผลิตภณัฑสุขภาพ 

   - Medicines and Health Products 

   - Medical Devices,  

     Disposables and Dressings 

 ผลิตภณัฑ์อาหาร & สินค้า

พืน้เมือง 

ข้อมูลเพิ่มเติม ค้นหาได้ที่ : www.cantonfair.org.cn   

** ข้อมูลการจัดแสดงงานข้างตัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  

** ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :   

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 

-ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  

-ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,5775 บาท  

1.  หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   

 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  

 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
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 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 

 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 

 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยื่นวีซา่ 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 

5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

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

  - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 

 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้

วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ 

อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม

หรือเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่าน

จะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน

รายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 

ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  

 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

คา่ธรรมเนียมการยื่นวีซา่หนงัสอืเดินทางคนตา่งชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซา่ให้ได้ 

1. หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
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2. หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 

- เอกสารที่ต้องเตรียม   

1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่าง

น้อย 2 หน้าเต็ม   

2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  

- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 

- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 

- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 

- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนญุาตการท างาน  

4.หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  

5.สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านที่แปล

สถานฑตูจีนอาจปฏิเสธไมรั่บท าวีซา่ให้ พาสปอร์ตของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 

3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 

4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์อตัราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้

สถานฑตูจีน เมื่อทา่นสง่หนงัสอืเดินทางลา่ช้า  

 

 (ตา่งชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปที่เข้ากลุม่ข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยี 

ลกัเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนยี สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไมส่ามารถขอวีซา่ดว่นได้) 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่    

  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบยีน  ช่ือคูส่มรส ................................................................................. 
ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์........................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ................................................................. 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์........................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ................................................................. 
 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................. 
ต าแหนง่งาน................................................................................................................................. 
 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์........................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ................................................................. (ส าคัญมาก กรุณาแจ้ง
เบอร์ที่ถกูต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -
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หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**  ถ้าเอกสารส่งถงึบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกดิความไม่สะดวก
ภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
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