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CANTON FAIR
กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้าจูเจียง
โดยสายการบินไทย

5 วัน 4 คืน

ไฮไลท์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้าจูเจียง
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 124th (China Import And Export Fair Complex)
บินตรงลงเมืองกวางเจา เข้าชมงานแฟร์ 3 วันเต็ม
น้าทุกท่านล่องเรือที่แม่น้าจูเจียง ชมทัศนียภาพเมืองกวางเจายามค่้าคืน
ลิ้มลองอาหารสไตล์กวางตุ้งแท้ๆ “อาหารจีนแคระ” พร้อมเมนูเด็ดอื่นๆมากมาย
อาทิ เป็ดปักกิ่ง และ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางกวางเจาที่ “ซ่างเซี่ยจิ่ว และถนนปักกิ่ง”
รวมค่าท้าวีซา
่ จีนแบบเดี่ยว ส้าหรับพาสปอร์ตไทย
รวมค่าท้าบัตรเข้างานครัง
้ แรก ส้าหรับพาสปอร์ตไทยแล้ว
ฟรี..!!! SIM CARD 1 ชิ้น /1 ห้อง
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รายละเอียดการเดินทาง
วัน โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง เย็น



1

กรุงเทพฯ-กวางเจา-ซ่างเซี่ยจิ่ว

2

กวางเจา-ดร.ซุ นยั ด เซ็ น ต์ -วั ด หั ว หลิน ซื่ อ -วัด ลิ่ ว หรงซื่ อ





โรงแรมที่พัก

Foshan Fortuna
Hotel หรือเที่ยบเท่า



Foshan Fortuna
Hotel หรือเที่ยบเท่า

(ไทรหกต้น)-ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-ล่องแม่น้ําจูเจียง
3

กวางเจา-เข้างานแฟร์เต็มวัน







Foshan Fortuna
Hotel หรือเที่ยบเท่า
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กวางเจา-เข้างานแฟร์เต็มวัน
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กวางเจา-เข้างานแฟร์เต็มวัน-สนามบินกวางเจากรุงเทพฯ

Foshan Fortuna
Hotel หรือเที่ยบเท่า







(ขาไป)
(ขากลับ)

Day 1
กรุงเทพฯ – กวางเจา – ซ่างเซี่ยจิ่ว
08.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D การบินไทย โดยมี
เจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

10.45 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที TG668

14.35 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไป๋หยุน กวางเจา (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)เดินทางถึ ง
สนามบิ น ไป๋ ห ยุ น เมือ งกวางเจา

เมื อ งหลวงของมณฑลกวางตุ้ งมี ป ระชากรประมาณ2 ล้ า นคนและมี

ประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉินมีแม่น้ําจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทําให้มีการจราจรทางน้ําที่
สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้
ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีนให้ท่านได้ ผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมืองหลังผ่าน
ขั้นตอนพิธีศุลกากร

จากนั้นนําท่ านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว เป็นย่านการค้า ที่มีชื่อมาแต่โบราณ

ประมาณ150 ปีก่อนสมัยสงครามฝิ่นปีค.ศ.1840 ที่พระราชสํานักราชวงศ์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่าง
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ประเทศในสมัยนั้นจั ดเป็นย่า นการค้าที่ ติด ต่อ กับ ยุโรปโดยเฉพาะชมตึ กแถวยุคเก่า และอาคารต่ างๆยังคง
รักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนํามาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบัน
ก็ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่ มีความนิ ยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอั นทั นสมั ยต่า งๆให้ท่า นได้ เลือ กซื้อ มากมายอาทิ เ สื้อ ผ้า ,
กระเป๋า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ..
ค่่า

รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

เข้าสู่ที่พัก กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรือระดับเดียวกัน

Day 2
กวางเจา – ดร.ซุนยัดเซ็นต์ – วัดหัวหลินซื่อ – วัดลิ่วหรงซื่อ (ไทรหกต้น) – ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง –
ล่องแม่น้่าจูเจียง
เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
นําท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งถือเป็นบิดาของจีนยุคใหม่เป็นผู้
ที่มีพระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผู้ที่ปลดปล่อยชาวจีนให้รอด
พ้นจากสังคมเดิ มที่ล้า หลังและระบบกษัตริ ย์ราชวงศ์ ชิง ...นําท่ านสู่ วัดหั ว
หลินซื่อ (Hualin si) หรือ ที่รู้จักกันในหมู่สาธุชนว่า วัด 500 พระอรหันต์ (อู๋
ไป่ หลัว ฮั่น) เป็นหนึ่ งในวัด เก่า แก่ ใ นกวางโจวมี อายุกว่ า400ปี มาแล้ว จาก
เบื้องนอกมองแล้วก็ไม่แตกต่างจากวัดจีนทั่วๆไปนักภายในวัดมีอาณาบริเวณที่
กว้างขวางแต่พอได้เข้าไปชมภายในบริเวณวัดแล้วจะรู้สึกถึงบรรยากาศภายใน
วั ด เ งี ย บสงบ น่ า ทึ่ ง และเกิ ดค วา มศ รั ท ธา จา กพระอรหั น ต์ ป าง ต่ า งๆที่
ประดิษฐานบนชั้นแน่นพื้นที่มากถึง 500องค์เลยทีเดียว แต่ละองค์มีอิริยาบถที่
แตกต่างกัน

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร..เมนูพิเศษ อาหารจีนแคระ
จากนั้นนําท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน ยาบัวหิมะ ยาประจําบ้านที่มช
ี ื่อเสียง หยก ครีมไข่มุก ที่ขึ้นชือ
่
ของกวางเจาและสินค้าที่ระลึกของทางรัฐบาลจีน ...จากนั้นนําท่านจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ่ง
(ถนนคนเดิน) ให้ทา่ นเลือกซื้อสินค้าฝากคนทางบ้าน ...น่าท่านเที่ยวชม วัดไทรหกต้น ( Temple of the
Six Banyan Trees ) หรือ วัดลิ่วหรงซื่อ แปลว่าวัดต้นไทรหกต้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1080 (ค.ศ. 537) เป็น
วัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยถัง มีประวัตค
ิ วามเป็นมา 1,400 กว่าปี เดิมไม่ได้ใช้ชื่อนี้จนมาถึงราชวงศ์ซ่ง
(ราชวงศ์ซ้อง) จึงได้มีการเปลี่ยนชือ
่ มาเป็น วัดลิ่วหรงซือ
่ โดยกวีที่มีชอ
ื่ เสียงโด่งดังในสมัยซ้อง ท่านได้มา
เที่ยวที่วด
ั แห่งนี้ เห็นภายในวัดมีต้น หรง อยู่หกต้น จึงหยิบพู่กันขึ้นมาเขียนตัวอักษร 2 ตัว ว่า ลิว่ หรง (ลิ่ว
แปลว่า หก หรง แปลว่า ต้นไทร) จนถึงราชวงศ์หมิง ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้กันว่า วัดลิว่ หรงซื่อ แม้จะชื่อวัด
ไทรหกต้นแต่ปัจจุบันไม่เหลือให้เห็นแล้วที่วด
ั ลิว่ หรงซื่อนี้มีเจดีย์ 9 ชั้น สร้างในเวลาเดียวกันเพื่อบรรลุพระ
สารีริกธาตุที่อญ
ั เชิญมาจากกัมพูชา 1,400 ปีที่ผา่ นมาเคยเปลี่ยนชือ
่ หลายครั้ง หลังจากถูกไฟไหม้สมัยต้น
ราชวงศ์ซ่งในศตวรรษที่ 10 ได้ทาํ การบูรณะอีกครั้งเมื่อ ค.ศ.1900 และได้พบว่าเจดีย์นั้นสร้างบนขอบ 9
ขอบซึ่งคล้ายกับเทคโนโลยีตอกเสาเข็มในปัจจุบันเนื่องด้วยเจดีย์นี้มีสส
ี วยสดงดงามแตกต่างจากเจดีย์อื่นๆ
ชาวเมืองกวางเจาเรียกเจดียน
์ ี้ว่า “ เจดียด
์ อกไม้ ” ว่ากันว่ามองเหมือนดอกไม้หลังคาสีแดงของเจดีย์เป็น
ลอนโค้งเป็นกลีบดอกยอดของเจดียเ์ ป็นเกสร หลังเจดีย์เป็นวิหารใหญ่ มีพระพุทธรูป 3 องค์ สร้างในสมัย
ราชวงศ์ชิงในรัชกาลคังซี สูง 6 เมตร คือ องค์อดีต ปัจจุบันและอนาคตด้านขวามือประตูกําแพงเข้าไปเป็น
วิหารไทยมีพระพุทธรูปไทยซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการของไทยมอบให้ เพือ
่ ชาวจีนได้บช
ู าเมื่อปี ค.ศ.
1985แสดงถึงมิตรภาพพุทธสมาคมและพุทธศาสนิกชนระหว่างไทย-จีน

ค่่า

รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
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หลังรับประทานอาหารค่ําเรียบร้อย..ล่องเรือชมแม่น้ําจูเจียงหรือแม่น้ําไข่มุก แห่งมณฑลกว่างตุ้ง มีความยาว
ประมาณ 2,000 กม. และเป็นแม่น้ําที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของประเทศโดยมีแม่น้ํา 4 สายไหลมารวมกันเป็น
แม่น้ําจูเจียง ที่กว่างโจว ผ่านใจกลางเมืองมีความยาว 70 กม. ชื่อของแม่น้ําไข่มุกนี้เชื่อว่าเกิดจากหินก้อน
ใหญ่ก้อนหนึ่งที่อยู่ก้นแม่น้ํา เชื่อว่าเป็นหินไข่มุกทะเล มีลักษณะกลมมน ผิวเรียบเนียน มีขนาดใหญ่และส่อง
แสงประกายออกมาคล้ายไข่มุก ปัจจุบัน มีสะพานข้ามแม่น้ํา สองฝากฝั่งเต็มไปด้วย โรงแรมระดับ 5 ดาว
อาคารสูง แหล่งช้อปปิ้ง เป็นต้น
ที่พัก

เข้าสู่ทพ
ี่ ก
ั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรือระดับเดียวกัน

Day 3
กวางเจา-เข้างานแฟร์เต็มวัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจ
ผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่ งเป็ นงานที่ผู้ผ ลิตรายใหญ่ พบกับผู้ ประกอบการในแต่ล ะ
มณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้า
ทุกประเภท
*** (ส่าคัญ.!!) เอกสารส่าหรับท่าบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ***
1. ลูกค้าที่ไม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางบริษัทดังนี้
(น่าติดตัวไปด้วย ณ วันเดินทาง)
1.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พืน
้ หลังสีฟา้ , ขาว)
1.2 นามบัตร (ตัวจริง)
1.3 อีเมล์ผเู้ ข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง)
2. ลูกค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิ่งที่จะต้องน่าติดตัวไปด้วย
2.1 บัต รเข้า งานกวางเจาเทรดแฟร์ (บั ตรแข็ง สีฟ้ า) (หากทํ าสู ญหายหรื อลืม นํา ไปด้ว ยลู กค้ า
จะต้องไปชําระค่าทําบัตรใหม่เองที่งานแฟร์ประมาณ 200หยวน/ท่าน )
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) ***

ค่่า

รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร...เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง

ที่พัก

เข้าสู่ที่พัก กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรือระดับเดียวกัน
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Day 4
กวางเจา-เข้างานแฟร์เต็มวัน
เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจ
ผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่ งเป็ นงานที่ผู้ผ ลิตรายใหญ่ พบกับผู้ ประกอบการในแต่ล ะ
มณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้า
ทุกประเภท
*** (ส่าคัญ.!!) เอกสารส่าหรับท่าบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ***
1. ลูกค้าที่ไม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางบริษัทดังนี้
(น่าติดตัวไปด้วย ณ วันเดินทาง)
1.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พืน
้ หลังสีฟา้ , ขาว)
1.2 นามบัตร (ตัวจริง)
1.3 อีเมล์ผเู้ ข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง)
2. ลูกค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิ่งที่จะต้องน่าติดตัวไปด้วย
2.1 บัต รเข้า งานกวางเจาเทรดแฟร์ (บั ตรแข็ง สีฟ้ า) (หากทํ าสู ญหายหรื อลืม นํา ไปด้ว ยลู กค้ า
จะต้องไปชําระค่าทําบัตรใหม่เองที่งานแฟร์ประมาณ 200หยวน/ท่าน )
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) ***

ค่่า

รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
พิเศษ !!!! บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ และอื่นๆให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 800 ชนิด
อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนือ
้ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซํา รวมถึงเค้ก
หลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวูห
่ ลง น้ําผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดง
ท้องถิ่น และไอศกรีม เป็นร้านอาหารทีใ่ หญ่ที่สด
ุ ในเอเชียตกแต่งเป็นรูปเรือไม้ที่เก่าแก่
ที่พัก

เข้าสู่ทพ
ี่ ก
ั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรือระดับเดียวกัน

Day 5
กวางเจา-เข้างานแฟร์เต็มวัน
เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจ
ผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่ งเป็ นงานที่ผู้ผ ลิตรายใหญ่ พบกับผู้ ประกอบการในแต่ล ะ
มณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้า
ทุกประเภท
*** (ส่าคัญ.!!) เอกสารส่าหรับท่าบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ***
1. ลูกค้าที่ไม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางบริษัทดังนี้
(น่าติดตัวไปด้วย ณ วันเดินทาง)
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1.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พื้นหลังสีฟา้ , ขาว)
1.2 นามบัตร (ตัวจริง)
1.3 อีเมล์ผเู้ ข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง)
2. ลูกค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิ่งที่จะต้องน่าติดตัวไปด้วย
2.1 บัต รเข้า งานกวางเจาเทรดแฟร์ (บั ตรแข็ง สีฟ้ า) (หากทํ าสู ญหายหรื อลืม นํา ไปด้ว ยลู กค้ า
จะต้องไปชําระค่าทําบัตรใหม่เองที่งานแฟร์ประมาณ 200หยวน/ท่าน )
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย) ***
สมควรแก่เวลาพร้อมกันที่จุดนัดหมาย น่าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติไป๋หยุน กวางเจา
21.00 น.

ออกเดินทาง โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG679

23.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

CANTON FAIR
5D 4N BY TG
ก่าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียง

ห้องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน

วันที่ : 14 – 18 ตุลาคม 2561

เด็กไม่มีเตียงพัก

พักเดี่ยวเพิ่ม

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ท่านละ

ท่านละ

ท่านละ

23,991

23,991

23,991

6,000

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 6,500 บาท /ท่าน ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
***หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ**
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ
จะค่านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส่าคัญ**

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
หมายเหตุ : ส่าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
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Welcome to the 124th Canton Fair 2018 April




Phase 1: 15th-19th Oct 2018 9:30-18:00
Phase 2: 23rd-27th Oct2018 9:30-18:00
Phase 3: 31st Oct -4th Nov 2018 9:30-18:00

Phase 1: Oct 15 – 19, 2018
Electronics and Electrical Household Appliance; Machinery Equipment; Building Material & Hardware
Phase 2 Oct 23 - 27, 2018
Consumer Goods, Gifts, Home Decorations, Pet Products & Food
Phase 3: Oct 31 –Nov 04 , 2018
Food & Drink; Household Items; Fabrics & Home Textiles
For further information, please contact the project team
กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124

th

(15 ต.ค. – 04 พ.ย. 61)

สถานที่ : China Import and Export Fair Complex (Pazhou Complex)
เวลา : 09:30

Phase 1 :(15-19 ต.ค. 2561 )

 อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์ ,
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

- Consumer Electronics
- Electronic & Electrical Products
- Computer &Communication
Products
- Household Electrical Appliances
อุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง
ยานพาหนะ และอะไหล่
- จักรยาน
- มอเตอร์ไซด์
- อะไหล่รถยนต์
- ยานพาหนะ (Outdoor)
เครื่องจักรกล
- เครื่องจักรขนาดเล็ก
- Large Machinery & Equipment
- Construction Machinery
ฮาร์ดแวร์ & เครื่องมือ
อุปกรณ์ก่อสร้าง
- Building & Decorative

- 18:00

Phase 2 :(23-27 ต.ค. 2561)

 ของใช้ในครัวเรือน
- Kitchenware & Tableware
- เซรามิค
- Household Items
- Personal Care Products
- Toiletries
ของขวัญ
- นาฬิกา, นาฬิกาข้อมือ &
อุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา

- ของเล่น
- ของขวัญและสินค้าพรีเมี่ยม
- สินค้าเกี่ยวกับเทศกาล
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
- เครื่องเซรามิคตกแต่ง
- เครื่องแก้วศิลปะ
Weaving, Rattan and Iron Arts
- อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
- อุปกรณ์ทําสวน
- ผลิตภัณฑ์จากหินและโลหะ
(Outdoor)

Phase 3 :(31ต.ค.- 04 พ.ย. 2561)

 ผลิตภัณฑ์ผ้าและเสื้อผ้า
- 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
อุปกรณ์ส่านักงาน, ถุงและบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กีฬา ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ยา, เครื่องมือแพทย์
และผลิตภัณฑสุขภาพ

- Medicines and Health Products
- Medical Devices,
Disposables and Dressings
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Materials
- Sanitary & Bathroom
Equipment
เคมีภัณฑ์,วัตถุเคมี
International Pavilion

- เฟอร์นิเจอร์

ผลิตภัณฑ์อาหาร & สินค้าพื้นเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติม ค้นหาได้ที่ : www.cantonfair.org.cn
** ข้อมูลการจัดแสดงงานข้างตัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
** ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

เงื่อนไขการใช้บริการ
1.

บริษัทฯสงวนสิทธิท
์ ี่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยทีท
่ าง บริษัทฯไม่

สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.

บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ)
4.

บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.

กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6.

เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข้อแล้ว

7.

ในกรณีที่ลก
ู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้น
8.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
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- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน
้ ที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชัน
้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทําทีเ่ คาน์เตอร์สนามบิน ณ
วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พก
ั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ทา่ นจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล /
เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 20 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุม
้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-

เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

-

เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]


ค่าท่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวส่าหรับพาสปอร์ตไทย ยื่นธรรมดา 4 วันท่าการ (สามารถเข้าออกได้ 1 ครั้ง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีนา้ํ มัน ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋ เครือ
่ งบิน
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 200 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
6. ภาษีมล
ู ค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ
การส่ารองที่นั่ง
1.

กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
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2.

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน

3.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

4.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

6.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คนเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิ ดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่ เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัท
ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
7.

กรณีเ จ็บป่ว ย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใ บรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่ าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ตามที่สถานทู ตฯ เรียกเก็ บ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกิ ดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไ ม่
สามารถเดินทางได้

8.

ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัด
จําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

9.

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**ส่าคัญ!! บริษัท ท่าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดย

ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของเจ้ า หน้ า ที่ เ ท่ า นั้ น ลู ก ค้ า ทุ ก ท่ า นต้ อ งผ่ า นการตรวจคนเข้ า เมื องด้ ว ยตั ว ของท่ า นเอง ทางหั ว หน้ า ทั ว ร์ แ ละ
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
10.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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เงื่อนไขการเดินทาง

1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย
, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบิ นปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์
อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัท ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.

กรณีที่ ก องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่ ประเทศไทย และในต่ างประเทศปฏิ เสธมิใ ห้ เดิ นทางออกหรือ เข้า ประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง

11.

บริ ษัท ของสงวนสิ ท ธ์ ไ ม่คื นค่ า บริ ก ารไม่ ว่ า กรณี ใ ด ๆทั้ งสิ้ นบริ ษั ท ฯ รั บ เฉพาะผู้ มี จุ ด ประสงค์ ก ารเดิ น ทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น

12.

เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

14.

โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกํ าหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ
Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของ

(TB) ทัวร์จีน_CAN TG02_กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้าจูเจียง 5 วัน 4 คืน (TG) http://www.gustotour.com/tour/city/27

(TBCAN01)
กัสโต้ เวิล์ด 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
ห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียง
ได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15.

กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น

16.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือ ว่ า ท่ า นสละสิ ท ธิ์ ไม่อ าจเรี ยกร้ อ งค่ า บริ ก าร และเงินมั ด จํ า คื น ไม่ ว่ ากรณี ใ ดๆ ทั้ งสิ้ น และถ้ า ท่ า นต้ องการ
แยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยตามนโยบายของรั ฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ ง
เมื อ งจี น ทุ ก เมื อ ง (ฮ่ อ งกง มาเก๊ า จู ไ ห่ เซิ น เจิ้ น )ก่ า หนดให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก
ซึ่งจ่าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ทราบว่า ร้า นรัฐบาลทุกร้านจ่าเป็นต้องรบกวนทุก ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก
เมือง ทางบริษัท จะเรี ยกเก็ บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่า นเป็นจ่านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณี
ต้อ งการตั ด กรุ๊ ป เหมาโปรดสอบถามทางบริษัท อี ก ครั้ง หากเป็ นนั ก ท่อ งเที่ ยวชาวต่ า งชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็ บ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

17.

ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้าย
ของการเดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่
ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ

18.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทาง
บริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส่าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มค
ี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ ่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบต
ั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบต
ั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ,
รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ
แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบต
ั เิ หตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูก
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ปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จา่ ยใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มเี กียรติ ซึ่ง
ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

*** HAVE A NICE TRIP ***
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME....................................................SURNAME.....................................................
สถานภาพ
 โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................................
...........................รหัสไปรษณีย.์ ......................... โทรศัพท์.............................มือถือ
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................................
.......................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บา
้ น
ชื่อสถานที่ท่างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ต่าแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานทีท
่ ่างาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................................
.............................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร
(ส่าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนือ
่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................
เดือน............................ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที.่ .......................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน
.............................ปี.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME......................................................................RELA
TION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME......................................................................
RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท่าให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดท่าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033
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