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HONGKONG SHENZHEN CANTON FAIR
5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เริ่มเพียง

18,900.-

รายการทัวร์ + ตั๋วเครื่องบิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กวางเจาแฟร์ครั้งที่ 125th (China Import And Export Fair Complex)
ช้อปปิ้งย่า นดังใจกลางกวางเจาที“่ ซ่า งเซี่ยจิ่ว และถนนนาธาน”
ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกงที่ว ัดแชกงหมิว , วัดหวังต้า เซียน
ลิ้มลองติ่มซาต้นตาหรับแสนอร่อยห่า นย่า งฮ่องกง
รวมค่า ทาบัตรเข้า งานครั้งแรกสาหรับพาสปอร์ตไทยแล้ว
รวมค่า ทาวีซ่า กรุ๊ปจีน สาหรับพาสปอร์ตไทย

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 16-20 เมษายน 2562

18,900.-
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เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ

เช้า

กลาง
วัน

ค่า

✈

O

1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น

X

2

เซินเจิ้น - กวางเจา – อิสระช้อปปิ้งถนนซ่างเซียจิ่ว

O

O

O

3

เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน)

O

X

O

4

เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน) – เซินเจิ้น

O

X

O

O

O

✈

5

เซินเจิ้น – ฮ่องกง –วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน –อิสระช้อปปิ้งถนน
นาธาน – สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

CENTURY PLAZA
HOTEL หรือ เที่ยบ
เท่า
FOSHAN HOTEL
หรือ เที่ยบเท่า
FOSHAN HOTEL
หรือ เที่ยบเท่า
CENTURY PLAZA
HOTEL หรือ เที่ยบ
เท่า

โปรแกรมการเดิน ทาง
วันที่ 1:
10.30 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์ เ ตอร์ T สายการบิ น Emirate
Airline โดยมีเจ้าหน้าที่ ... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน EmirateAirlineเที่ยวบินที่ EK384

14.00 น.

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้อ งเป็ นไปตามระบบของสายการ บินซึ่งระบบการ จองที่นั่ง เป็นแบบ
สุ่มที่นั่งว่างหากท่านมี ความประสงค์ที่จะระบุที่นั่ งบนเครื่องหรือเปลี่ย นที่ นั่ง จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมสามารถดูอัตรา
ค่าบริการได้จากท้ายรายการนี้*

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ ่อ งกง (เช็คแล็บก็อ ก) (เวลาเร็วกว่าเมือ งไทย 1 ชม.)นําท่านผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วพร้อมกันณทางออกEXIT B สนามบินตั้ง อยู่ บ นเกาะลั น เตาฮ่ อ งกงเป็ น
ดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้งจากนั้นนําท่านเดินทางผ่าน
18.05 น.

เส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์
ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดั บ โลกนอร์ แมนฟอสเตอร์
ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมือ งเซินเจิ้น ซึ่ ง เป็ น เมื อ ง 1

ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมือ งเศรษฐกิ จ การค้ า ที่ ส าคั ญ ของจี น
ทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร – เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ +ไวน์แดง
เดินทางเข้าสู่ที่พัก เซินเจิ้น Century Plaza Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่ 2:
เช้า

เซินเจิ้น - กวางเจา – อิสระช้อปปิ้งถนนซ่า งเซียจิ่ว
รับประทานอาหารเช้า โรงแรม ณ ที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือ บัวหิมะ ให้ท่านรับฟังการบรรยายถึ ง สรรพคุ ณ ของ
สมุนไพรจีน และนาท่านชมสินค้าพื้นเมือ งของเมือ ง อาทิ เช่น ใบชา หยก ครีมไข่มุก ผ้า ไหม ฯลฯ
ฝากคนที่ท่านรัก

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมือ งกวางเจา ใช้ระยะเวลาในการเดิ น ทางประมาณ 3 -4

ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กวางเจา เมือ งเอกของมณฑลกวางตุ้ง มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สําคัญแห่งหนึ่งของ
จีนและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคใต้ของจีนตั้งอยู่ปากแม่ น้ํ า จู เ จี ย ง มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ยาวนานกว่ า
2,800 ปี ครั้งอดีตและยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาว ตะวันตกที่เข้ามาติ ด ต่ อ
ค้าขายกวางเจามีอีกชื่อหนึ่งว่า “ เมืองแพะ” ” เล่ากันว่าเคยมีเซียนห้าองค์ขี่แพะที่ปากคาบรวงข้ า วเดิ น ทาง
มาถึงเมืองกวางโจวและอวยพรให้ถิ่นนี้ “ ไม่มีความอดอยากชั่วนิรันดร์” หลังจากที่เซียนหายตัวไป แพะทั้งห้า
ก็กลายเป็นหินหลังจากนั้นเป็นต้นมา กวางเจาก็ได้ชื่อว่า “เมืองแพะ” จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนซ่าง
เซี่ยจิ่ว เป็นย่านการค้าที่มีชื่อมาแต่โบราณประมาณ150 ปีก่อนสมัยสงครามฝิ่นปีค.ศ.1840 ที่ พระราชสํ า นั ก
ราชวงศ์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะชม
ตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลัง คนจี น นํ า มาสร้ า งแถว
เยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่ มีความนิยมอยูซ
่ ึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้
เลือกซื้อมากมาย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก กวางเจา FORTUNA FOSHAN HOTEL หรือ ระดับเดียวกัน

วันที่ 3:
เช้า

เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน)
รับประทานอาหารเช้า โรงแรม ณ ที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์ ” เพื่ อ มองหาช่ อ งทางทางธุ ร กิ จ
ผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑล
ของจีน รวมทั้ ง นั ก ธุ ร กิ จ ทั่ ว โลกให้ ค วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่ ง รวมสิ น ค้ า ทุ ก
ประเภท
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*** (สาคัญ.!!) เอกสารสาหรับทาบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ***
1. ลูกค้าที่ไม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางบริษท
ั ดังนี้
(นาติดตัวไปด้วย ณ วันเดินทาง)
1.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พื้นหลังสีฟ้า , ขาว)
1.2 นามบัตร (ตัวจริง)
1.3 อีเมล์ผู้เข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง)
2. ลูกค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิ่งที่จะต้อ งนาติดตัวไปด้วย
2.1

บัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ (บัตรแข็งสีฟ้า) (หากทําสูญหายหรือลืมนําไปด้วยลูกค้า
จะต้องไปชําระค่าทําบัตรใหม่เองที่งานแฟร์ประมาณ 200หยวน/ท่าน )
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) ***

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

–Buffet International

เข้าสู่ที่พัก กวางเจา FORTUNA FOSHAN HOTEL หรือ ระดับเดียวกัน

วันที่ 4:
เช้า

เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน) – เซินเจิ้น
รับประทานอาหารเช้า โรงแรม ณ ที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่ อ งทางทางธุ ร กิ จ
ผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิ ต รายใหญ่ พบกั บ ผู้ ป ระกอบการในแต่ ล ะ
มณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่ง รวมสิ น ค้ า
ทุกประเภท
*** (สาคัญ.!!) เอกสารสาหรับทาบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ***
1.ลูกค้าที่ไม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางบริษท
ั ดังนี้
(นาติดตัวไปด้วย ณ วันเดินทาง)
1.2 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พื้นหลังสีฟ้า , ขาว)
1.3 นามบัตร (ตัวจริง)
1.4 อีเมล์ผู้เข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง)
2.ลูกค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิ่งที่จะต้อ งนาติดตัวไปด้วย
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2.1บัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ (บัตรแข็งสีฟ้า) (หากทําสูญหายหรือลืมนําไปด้วยลูกค้าจะต้อง
ไปชําระค่าทําบัตรใหม่เองที่งานแฟร์ประมาณ 200หยวน/ท่าน )
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) ***
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เซินเจิ้น)
เดินทางเข้าสู่ที่พัก เซินเจิ้น Century Plaza Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่ 5:
เช้า

เซินเจิ้น – ฮ่องกง –วัดแชกง – วัดหวังต้า เซียน – Jewelry Factory- อิสระช้อปปิ้งถนน
นาธาน – สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า โรงแรม ณ ที่พัก
สมควรแก่เวลาพร้อ มกันที่จุดนั ด หมาย ประมาณ 09.00 น. น าท่ า น
เดินทางสู่ฮ ่อ งกงโดยรถโค้ชประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นนํา ท่ า นนมั ส การ
วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิ ศ ให้ กั บ Wong Tai Sin เด็ ก
หนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็ น เทพ
เจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ ป็ น
หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้ เ จ็ บ จะมี ผู้ ค นมากมายที่ นํ า ธู ป
และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึ ง ฤกษ์ ม งคลในการทํ า ธุ ร กิ จ สถาปั ต ยกรรม
ภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่ แ ละหลั ง คาสี ท องเ หลื อ งอร่ า ม..จากนั้ น
เดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatinวัดแชกง
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมี ชื่ อ ว่ า ท่ า นแชกง เนื่ อ งจากมี เ หตุ ก ารณ์ จ ลาจล
เกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือ
ว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกั ง หั น นํ า
โชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ด้ า นหน้ า ที่ ก ารงาน
โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุ น ปั ด เป่ า เอาสิ่ ง ร้ า ยและไม่ ดี
ออกไปให้หมด ในองค์กังหันนําโชคมี 4ใบพั ด คื อ พร 4 ประการ คื อ สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง , เดิ น ทาง
ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิ ทินจีนชาวฮ่องกง
และนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็ บ ออกไป
จากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - เมนู ห่า นย่า ง
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นาท่านชมโรงงานที่มีชื่อ เสียงในเรื่อ งการออกแบบเครื่ อ งประดั บ ร้ า น Jewelry Factory จากนั้ น น า
ท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซือ
้ หยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รบ
ั
การการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่อ งกง …จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอั ธ ยาศั ย ย่ า ยจิ ม ซาจุ ย ถนน
นาธาน อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ OceanTerminalและ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่ า
700 ร้ า นค้ า เช่ น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis
Vuitton , Chole, ของเด็ ก เล่ น ที่ ห้ า ง Toy r’us แหล่ ง ช้ อ ปปิ้ ง สิ น ค้ า ปลอดภาษี ที่ DFS Galleria

เช่ น

Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
ค่า

รับประทานอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย

21.30 น.

ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบิ นนานาชาติฮ่องกง(เช็คแล็บก็อก)
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย Emirate Airlines เที่ยวบินที่EK385

23.45 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ***
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมื องจีน ทุก เมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น)กาหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นั กท่ องเที่ยวทั่วไปได้รู้จั ก ในนามของร้า นรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่
ไหม, หยก ซึ่งจาเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้าน
รัฐบาลทุกร้านจาเป็นต้องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เป็น หลัก ไม่มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีน ทุกเมื อง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ เกิด ขึ้นจากท่าน

เป็นจานวนเงิน 300 ฮ่องกงดอลล่า / คน / ร้า น
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***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
ท่านละ

1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน***

***ค่าทิปหัว หน้า ทัว ร์จากเมืองไทยแล้ว แต่ความพึงพอใจในการบริการของหัว หน้า ทัว ร์ ***
** แจกน้าดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัว ร์ **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้อ งมีอ ายุไม่ต่ากว่า 6 เดือ น หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อ น
การเดินทาง และต้อ งมีห น้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า

หมายเหตุ :
1.
2.
3.
4.

สาหรับผู้เดินทางที่อ ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้อ งมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือ มารดาแนบมาด้วย
ราคาเด็กต่ากว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ข้างต้น 3,000 บาท/ท่าน
ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าสาหรับต่างชาติแ ละลูกค้าเป็นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่ าเองบริษ ัททัวร์สามารถ
แนะนาการบื่นวีซ่าได้
ราคาทัวร์ข้างต้นยัง ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้อ งถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 บาท /ทริป/ต่อ ท่าน(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมือ งไทย
แล้วแต่ความพึง พอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์)

โปรแกรม: HONGKONG SHENZHEN CANTON FAIR
5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

วันที่ 16-20 เมษายน 2562

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

18,900.-

21,900.-

21,900.-

6,500

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 5,000 บาท / ท่าน ***
อัตราค่าบริการนีร
้ วม
1.
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท ่านมีความประสงค์จะต้องการปรับ เปลี่ยนระดับ ชั้นที่ นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อน
เดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์ส นามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับ เทียบเท่า
** ในกรณีท ี่ท ่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัท อาจมี
การจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
7 จาก 12

(GH) EK008 ทัวร์จีน_HONGKONG SHENZHEN CANTON FAIR 5 วัน 4 คืน (EK)

(GH) EK008
กัสโต้ เวิล ์ด ทัวร์ (สำนักงำนใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
LINE ID: @gustotour
ใบอนุญำตเลขที่ 11/03295
3.
4.
5.

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
เจ้าหน้าที่บ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส์
Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 20 กิโล] ค่าประกันวินาศภั ยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย
การบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบ ัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบ ัติเหตุวงเงิน
ท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับ ครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อ มูล เพิ่มเติมกับ ทางบริษัท ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** [รั กษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ
จากอุบ ัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ
จากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8. ค่าวีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสําหรับ พาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
9. กรณีท ี่ท าง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัท ขอเก็บ ค่าวีซ่าที่เ กิดขึ้นตามจริง และทางบริษัท ฯขอสงวนสิท ธิ์ เก็บ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีท ุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ )
4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ เพิ่มภายหลังจากทางบริษัท ฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิป มัคคุเทศก์ท ้องถิ่นและทิป พนักงานขับ รถ (ท่านละ 1,000 บาท ต่อท่าน) ทิป หัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับ ใจ)
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํา นวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.
ในกรณีท ี่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป มีการ คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ ง
มิฉะนั้นทางบริษัท จะไม่รับ ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.
การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา 10,000 ภายใน 36 ชม.
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บ ค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัท ฯขอสงวนสิท ธิ์ เก็บ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 สําหรับ ผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัท ฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษั ทฯ ขอ
สงวนสิท ธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
4.5 บริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ในการเก็บ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท ่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คนเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บ ริษัท ฯกําหนดไว้
(10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท ต้องนําไปชําระค่า เสียหายต่างๆที่เกิด
จากการยกเลิกของท่าน
4.6 กรณีเจ็บ ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับ รองแพทย์จากโรงพยาบาลรับ รอง บริษัท ฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไป
ยังคณะต่อไป แต่ท ั้งนี้ท ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิ น ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท ี่ไม่สามารถเดินทางได้
4.7 ยกเว้นกรุ๊ป ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับ สายการบินและค่ามัดจํา
ที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.8 กรณีท ี่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัท ฯ ขอ
สงวนสิท ธิ์ท ี่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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**สาคัญ!! บริษ ัท ทาธุรกิจเพื่อ การท่อ งเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่อ งกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือ ง ทั้ง ไทยและฮ่อ งกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ เท่านั้น ลูกค้าทุกท่าน
ต้อ งผ่านการตรวจคนเข้าเมือ งด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์แ ละมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ ใดๆได้ทั้ง สิ้น**
4.9 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บ ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิท ธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อ นไขการจอง
1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร้อมกับ เตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2 -3 วัน
หลังจากทําการจองแล้ว
2.การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัท ฯจะเรียกเก็บ ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทาง
บริษัท ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้ นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมั ติ
3. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับ จากวันจอง หากไม่ส่ง
สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัท ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
4. เมื่อได้รับ การยืนยันว่ากรุ๊ป ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ท ันที
5. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท ่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากอ อกบัตร
โดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ไม่รับ ผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถ
สอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
7. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท ั้งหมด
หมายเหตุ
1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ท ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท ี่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิท ธิ์การเก็บ ค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ ขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ท ราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่ างๆ
4. บริษัท ฯ จะไม่รับ ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับ ผิดชอบของบริษัท ฯ
5. บริษัท ฯ จะไม่รับ ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อั นเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบ ัติเหตุจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท ั้งหมดกับ ทางบริษัท ฯ แล้ว ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งห มด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้อ งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือ ง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่อ งกง
ดอลล่า

Welcome to the 125th Canton Fair 2019 April
Phase 1: 15th-19th April 2019 9:30-18:00
Phase 2: 23rd-27th April 2019 9:30-18:00
Phase 3: 1st May.-5th May 2019 9:30-18:00
Phase 1: 15th-19th April 2019
El ectronics and Electrical Household Appliance; Machinery Equipment; Building Material & Hardware
Phase 23rd-27th April 2019
Consumer Goods, Gifts, Home Decorations, Pet Products & Food
Phase 3: 1st May.-5th May 2019
Food & Drink; Household Items; Fabrics & Home Textiles
For further information, please contact the project team
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สถานที่ : China

กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125th

Import and Export Fair Complex (Pazhou Complex)

Phase1 :(15-19
2562 )

เวลา : 09:30
เม.ย.

- 18:00

Phase2 :(23-27 เม.ย. 2562)

Phase3 :(01-05 พ.ค. 2562)

 อุปกรณ์อ ิเลกโทรนิกส์ ,
เครื่อ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 ของใช้ในครัวเรือน
- Consumer Electronics
- Electronic & Electrical Products
- Kitchenware & Tableware
- Computer &Communication
- เซรามิค
Products
- Household Items
- Household Electrical Appliances
- Personal Care Products
 อุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง
- Toiletries
 ยานพาหนะ และอะไหล่
 ของขวัญ
- จักรยาน
- นาฬิกา, นาฬิกาข้อมือ&
- มอเตอร์ไซด์
อุป กรณ์เกี่ยวกับ สายตา
- อะไหล่รถยนต์
- ของเล่น
- ยานพาหนะ ( Outdoor)
- ของขวัญและสินค้าพรีเมี่ยม
 เครื่อ งจักรกล
- สินค้าเกี่ยวกับ เทศกาล
- เครื่องจักรขนาดเล็ก
 อุป กรณ์ตกแต่งบ้าน
- Large Machinery & Equipment
- เครื่องเซรามิคตกแต่ง
- Construction Machinery
- เครื่องแก้วศิลปะ
 ฮาร์ดแวร์& เครื่อ งมือ
Weaving, Rattan and Iron Arts
 อุปกรณ์ก่อ สร้าง
- อุป กรณ์ตกแต่งบ้าน
- Building & Decorative
- อุป กรณ์ท ําสวน
Materials
- ผลิตภัณฑ์จากหินและโลหะ
- Sanitary & Bathroom
(Outdoor)
Equipment
- เฟอร์นิเจอร์
 เคมีภัณฑ์,วัตถุเคมี
 International Pavilion
ข้อ มูลเพิ่มเติม ค้นหาได้ที่ : www.cantonfair.org.cn

 ผลิตภัณฑ์ผ้าและเสื้อ ผ้า
- เสื้อผ้าบุรุษ และ สตรี
- เสื้อผ้าเด็ก
- ชุดชั้นใน
- Sports and Casual Wear
- Furs, Leather, Downs
& Related Products
- Fashion Accessories & Fittings
- Home Textiles
- Textile Raw Materials & Fabrics
- พรม&สิ่งทอ
 รองเท้า
 อุปกรณ์สานักงาน, ถุง และบรรจุภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์กีฬา ท่อ งเที่ยว
 ผลิตภัณฑ์ยา, เครื่อ งมือ แพทย์
และผลิตภัณฑสุขภาพ

- Medicines and Health Products
- Medical Devices,
Disposables and Dressings
 ผลิตภัณฑ์อ าหาร& สินค้าพื้นเมือ ง

** ข้อ มูลการจัดแสดงงานข้างตัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
** ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

** ในกรณีด่านเซินเจิ้นปิดทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่า ใช้จ่า ยเพื่อยื่นวีซ่า จากประเทศไทยเข้า ประเทศ
จีน รายเอีย ดดังนี้**
เอกสารในการยื่นวีซ่า จีนสาหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
1.
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
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- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.
สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่ า นั้ น ก่ อ นการ
ส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4.
สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5.
เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6.
กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบั บ แปล (โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ ติ ด ต่ อ ได้ ใ น
กรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่า ให้
ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7.
เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรี ย มเอกสารพร้ อ มส่ ง ให้ บ ริ ษั ท ทั ว ร์
อย่างน้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8.
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทํา วี ซ่ า ท่ า นจะต้ อ ง
รับผิดชอบ
9.
ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้ ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษั ท ทั ว ร์ ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก า การยกเว้ น วี ซ่ า ใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบั ตรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดิ นทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดํ า เนิ น การขอวี ซ่ า เข้ า ประเทศจี น ด้ ว ยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ ่าหนังสือ เดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่า งน้ อ ย
2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปลสถาน
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ฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อ ไปนี้
1.
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.
นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.
นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4.
นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้อ งจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อ ท่านส่งหนังสือ เดิน ทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อ ตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบิ น อาจมี ก ารปรั บ ราคาภาษี น้ํ า มั น ขึ้ น ในอนาคต ซึ่ ง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
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