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“งานแฟร์ระดบัโลก ทีนั่กธุรกจิทุกคนต้องไป เน้นเข้าชมงานตดิต่อธุรกจิ 2 วนัเตม็ๆ” 

พกัโรงแรม 4 ดาวใจกลางเมือง นอนสบาย เดนิทางสะดวก ใกล้ถนนช้อปป้ิง 
มีม้ือพเิศษทุกวนั จานเดด็ที่มากวางเจาต้องได้กนิ  “ห่านย่างกวางตุ้ง ซีฟู๊ด กุ้งมังกร เป๋าฮ้ือ ติม่ซ า” 

ฟรี! บัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 123 Canton fair 2018 
รวมค่าขึน้ชมตกึ CANTON TOWER  +  น่ังกระเช้า Bubble Tram 

รวมวซ่ีาจนี ประเภทท่องเที่ยว รวม ค่าทิปไกด์ + คนขบัรถ 
 

วนัแรก                          กรงุเทพฯ – กวางเจา – จัตรัุสฮวาเฉงิ – ถา่ยรปูดา้นนอก Canton tower 
                                    ลอ่งเรอืแมจ่เูจยีง                                                                         -/-/D 

08.00 น.     คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่2  

      เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) กรณุาสงัเกตป้าย M TRAVEL ณ จดุนัดพบ 

   โปรแกรมดงูานกวางเจาเทรดแฟร ์(phase 3) 
 ก าหนดการเดนิทาง 1 – 4 , 3 - 6 พฤษภาคม 2561 

  

Business 

Trip 

คร้ังที ่123 

ราคาเพียง 



 เจา้หนา้ที ่บรษัิท เอ็ม ทราเวล คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

ตรวจเช็คสมัภาระ และ แจกเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น เพือ่รอท าการเช็คอนิ 

  เจา้หนา้ทีฯ่ จัดเตรยีม ป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบวเ์พือ่เป็นสญัลักษณ์ของคณะ  

 บรกิารอาหารวา่ง SNACK BOX ส าหรับทกุทา่น  

 

 

 

 

กฎของสายการบนิสิง่ของทีเ่ป็นของมคีม และ ของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มน าตดิตัวถอืขึน้เครือ่ง ยกเวน้สนิคา้ทีซ่ ือ้ภายในรา้นปลอดภาษี DUTY FREE เทา่นัน้ 

*** ทา่อากาศยานสวุรรณภมูเิป็นทา่อากาศยานสากล ฉะนัน้จะไมม่กีารประกาศเรยีกขึน้เครือ่ง ทกุ

ทา่นกรณุาตรงตอ่เวลา ตามเวลาทีก่าหนดไวใ้นบัตรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass *** 

10.45 น.  เดนิทางสู ่เมอืงกวางเจา ประเทศจนี โดย สายการบนิไทย  

เทีย่วบนิที ่TG 668 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง  

14.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิไป่หยนุ “เมอืงกวางเจา” (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

เป็นเมอืงเอกตัง้อยูภ่าคใตข้องมณฑลกวางตุง้ เป็นเมอืงวฒันธรรมเกา่แกอ่ันลอืชือ่มาตัง้แต ่

สมัยโบราณ เป็นเมอืงใหญท่ีเ่ตบิโตอยา่งรวดเร็วจากธรุกจิการคา้ เมอืงกวางเจา  มปีระชากรประมาณ 

2 ลา้นคน และ มปีระวตัศิาสตรย์าวนานตัง้แตก่อ่นราชวงศฉ์นิมแีมน่ ้าจเูจยีงไหลผา่นกลางเมอืงจงึท า

ใหม้กีารจราจรทางน ้าทีส่ะดวกยิง่และไดก้ลายเป็นเมอืงทา่ทีม่ชี ือ่เสยีงของโลกในเวลาตอ่มาจนไดรั้บ

ขนานนามวา่เป็นประตดูา้นใตข้องประเทศจนีเมอืงหนา้ดา่นทางตอนใตข้องจนีมณฑลนี ้ หลังจากผา่น

พธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้, รับกระเป๋า, เขา้หอ้งนา้  

น าทกุทา่นน่ังรถเดนิทางสูต่ัวเมอืงกวางเจา 

ขอ้แนะน า รบกวนทุกท่านแลกเงนิหยวนไปใหพ้รอ้ม หรอื แลกเกนิไวจ้ะดกีวา่ค่ะ เนื่องจากกรณี

แลกเงนิไปไม่พอ แลว้ที่กวางโจวที่แลกเงนิหายาก แต่สามารถแลกที่สนามบินที่กวางโจวได ้                

บัตรเครดติที่น่ันส่วนใหญ่จะรับแต่ Union Pay ส าหรับบัตร VISA , Master card จะใชไ้ดแ้ค่บาง

สถานที ่หรอืรา้นอาหารใหญ่ๆ  เทา่นัน้ 

15.30 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ จตัรุสัฮวาเฉงิ Huacheng Square (เมอืงแหง่ดอกไม)้ จัตรัุสทีใ่หญ่

ทีส่ดุของเมอืงกวางเจา ศนูยก์ลางแหง่ใหมข่องเมอืง มพีืน้ทีก่วา่ 5.6 แสนตารางเมตร รวบรวม

สิง่กอ่สรา้งหลายแหง่อยูใ่นทีเ่ดยีวกัน มากกวา่ 39 อาคาร ใหท้า่นถา่ยรปูดา้นนอกกับ Canton 

Tower หอสง่สญัณาณทวีทีวีทีีส่งูทีส่ดุในโลก ม ี ความสงูถงึ 600 เมตร และ ถา่ยรปูดา้นนอกกับ

สะสมไมล ์50%   

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyzOOz_ObTAhVHQo8KHUb0D_MQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.chinatouradvisors.com%2Fattractions%2FHuacheng-Square-1087.html%3Fid%3D1087&psig=AFQjCNE3TYKo5PIRBeoEqQa7AgwkaFZy_A&ust=1494562036734317


อาคาร Guangzhou International Finance Center หรอื Guangzhou West Tower ตกึที่

สงูทีส่ดุเป็นล าดับที ่9 ของโลก ม ีความสงูถงึ 103 ชัน้ หรอื 440.20 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พเิศษ !!! หา่นยา่ง 

หา่นยา่งหนังกรอบ ไกบ่า้นนึง่ 1 ตัว ปลานึง่ซอี ิว๋ตน้หอม หมแูดงกวางตุง้  

ไขเ่จยีวหมสูบั หมผัูดสอิ ิว๋ เห็ดผัดเตา้หูแ้ทง่ ผัดผัก เครือ่งตืม่ 

 

 

 

 

 

จากนัน้ไดเ้วลาน าท่าน ลอ่งเรอืชมแมน่ า้จูเจยีงหรอืแมน่ า้ไขมุ่ก แหง่มณฑลกวา่งตุง้ มคีวามยาว

ประมาณ 2,000 กม. และ เป็นแม่น ้าที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของประเทศโดยมีแม่น ้า 4 สายไหลมา

รวมกันเป็นแมน่ ้าจเูจยีง ทีก่วา่งโจว ผา่นใจกลางเมอืงมคีวามยาว 70 กม. ชือ่ของแมน่ ้าไขม่กุนีเ้ชือ่วา่

เกดิจากหนิกอ้นใหญ่กอ้นหนึ่งที่อยู่กน้แม่น ้า เชือ่วา่เป็นหนิไขมุ่กทะเล มลีักษณะกลมมน ผวิเรยีบ

เนียน มขีนาดใหญแ่ละสอ่งแสงประกายออกมาคลา้ยไขม่กุ ปัจจุบัน มสีะพานขา้มแมน่ ้า สองฝากฝ่ัง

เต็มไปดว้ย โรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารสูง แหล่งชอ้ปป้ิง เป็นตน้หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่

โรงแรมทีพั่ก  

 

 

 

 

 

 

 



หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก  

Guangzhou Hilbin Hotel (Globelink Hotel) เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ 

ห ้ องพักรับอากาศเต็มรปูแบบขนาดใหญป่ตกแตง่ภายในดว้ยเฟอรน์เิจอรท์ีทั่นสมัย หอ้งพัก 

แตล่ะหอ้งมมีนิบิาร ์ตูน้ริภัยสว่นตัว และหอ้งน ้าพรอ้มอา่งอาบน ้า บรกิารอนิเทอรเ์น็ตฟร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัง้อยูใ่นใจกลางยา่นการคา้ของ Guangzhou หา่งจาก Beijing Road Pedestrian Street , China 

Plaza Shopping Mall และ Onelink Plaza โดยใชเ้วลาเดนิ 20 นาท ี 

ทีพั่กตัง้อยูห่า่งจากสถานรีถไฟ Guangzhou Tianhe Railway Station โดยใชเ้วลาเดนิทางดว้ยรถยนต ์

22 นาท ีและ หา่งจาก Pazhou Exhibition Centre โดยใชเ้วลาเดนิทางดว้ยรถยนต ์20 นาท ีหา่งจาก

สนามบนิ Guangzhou Baiyun Airport โดยใชเ้วลาเดนิทางดว้ยรถประจ าทาง 40 นาท ีมป้ีายรถประจ า

ทาง Airport Shuttle Bus Terminal Stop (สาย 5) อยูด่า้นนอกของทีพั่กGourmet Gallery และ May 

Garden Restaurant  

ผูเ้ขา้พักสามารถผอ่นคลายในหอ้งซาวน่าหรอืรอ้งเพลงในหอ้งคาราโอเกะ ทีพั่กมบีรกิารซกัรดี 

บรกิารแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ  

 

วนัทีส่อง                        เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่123 (เต็มวัน) – ถนนคนเดนิปักกิง่เป่ยจงิลู ่                                       

                                                                                                                                B/-/D 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

08.00 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่China Import and Export Fair Complex สถานทีจั่ดงาน China Import 

and Export Fair หรอื Canton Fair ทีค่นไทยเรยีกกันวา่  



“กวางเจาเทรดแฟร”์ งานแสดงสนิคา้ยิง่ใหญร่ะดับโลกทีท่างการจนีจัดมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2500 โดยจัด

ปีละ 2 ครัง้ คอืในเดอืน เม.ย. และ ต.ค. ของทกุๆปีซึง่ เดอืนเมษายนปีนีนั้บเป็นงาน ครัง้ที ่123 แลว้  

เทีย่ง  อาหารกลางวนัอสิระตามอัธยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรบัประทานอาหารในภตัตาคาร หรอื ศนูย์

อาหาร และ FASTFOOD ทีม่บีรกิารในงานมากมาย  

จากนัน้ใหท้่านดูงานตามอัธยาศัยชมงานซึง่มผีูป้ระกอบการรายใหญ่ของประเทศจนีนับเป็นพันราย

เขา้ร่วมในการจัดแสดงสนิคา้หลากหลายประเภทธรุกจิ ทัง้น าเขา้-สง่ออก ทัง้ดา้นอตุสาหกรรมหนัก

และอุตสาหกรรมเบา ภายในสถานทีจั่ดงานอันกวา้งขวางและสะดวกสบายส าหรับผูเ้ขา้ชมงานจาก

ท่ัวทกุมมุโลก สมควรแกเ่วลาพรอ้มกัน ณ จดุนัดพบ 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พเิศษ !!! กุง้มงักร 

กุง้มังกรอบ 1 ตัว ไกย่า่งหนังกรอบ หอยหลอดนึง่กระเทยีม  กัง้ผัดพรกิเกลอื  

ปู่ ผัดขงิตน้หอม ปลานึง่ซอี ิว๋ เห็ดรวมมดิ ผัดผัก ซปูตุน๋กวางตุง้ เครือ่งตืม่ 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ถนนคนเดนิปกัก ิง่ เป่ยจงิลู ่ กวางโจว (Beijing Lu) ถนนคนเดนิที่

โบราณทีส่ดุในโลกทีผ่มรูจั้กครับอายนัุบพันปีชือ่ภาษาอังกฤษคอื “Beijing Lu” ออกเสยีงภาษาจนี

วา่เป่ยจงิลู ่ค าวา่ลูก็่คอืถนนในภาษาจนีกลางครับ ถนนนีท้ีแ่ปลกกวา่ถนนคนเดนิอืน่ๆ เพราะเขามถีนน

คนเดนิโบราณใหนั้กทอ่งเทีย่วชมกันดว้ยแบง่เป็นชว่งเวลาในแตล่ะปียอ้นหลงัไปนับพันๆปี มกีระจก

ใหช้ะโงกหนา้ชมกัน นักทอ่งเทีย่วทัง้จนีและตง่ประเทศตืน่ตาตืน่ใจและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกันตรงนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

Guangzhou Hilbin Hotel (Globelink Hotel) เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัทีส่าม                        เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่123 (เต็มวัน) – ขึน้ตกึ CANTON TOWER 

                                    (รวมคา่ขึน้ลฟิท ์(ชัน้107-108) +  รวมคา่น่ังกระเชา้ Bubble Tram)      B/-/D 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

จากนัน้น าทา่นชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่123 (ตอ่) 

น าท่านเดินทางสู่ China Import and Export Fair Complex สถานที่จัดงาน China Import 

and Export Fair หรอื Canton Fair ทีค่นไทยเรยีกกันวา่  

“กวางเจาเทรดแฟร”์ งานแสดงสนิคา้ยิง่ใหญร่ะดับโลกทีท่างการจนีจัดมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2500 โดยจัดปี

ละ 2 ครัง้ คือในเดอืน เม.ย. และ ต.ค. ของทุกๆปี ซึง่เดอืนเมษายนปีนี้นับเป็นงานครัง้ที่ 123 แลว้ 

อสิระใหท้า่นดงูานตามอัธยาศัย 

เทีย่ง            อาหารกลางวนัอสิระตามอัธยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรบัประทานอาหารในภตัตาคาร หรอื  

ศนูยอ์าหาร และ FASTFOOD ทีม่บีรกิารในงานมากมาย  สมควรแกเ่วลาพรอ้มกัน ณ จดุนัดพบ 

ขึน้ชมตกึ CANTON TOWER ชัน้107-108 (รวมค่าขึน้ลฟิท)์ หอสง่สัญญาณโทรทัศน์ของเมอืงกวาง

เจา มคีวามสูง 600 เมตร ไดรั้บการขนานนาม ว่า “ซูเปอรโ์มเดล”  ไฮไลท์ !!! ของตกึนี้คอืกระเชา้

รถรางแบบกระจกใสที่เรยีกว่า Bubble Tram (รวมค่าขึน้กระเชา้) โดยนักท่องเที่ยวจะน่ังในกระเชา้

รถรางดังกลา่ว แลว้รถรางจะคอ่ยๆ เคลือ่นตัวอยา่งชา้ๆ ไปตามเสน้รอบนอกของอาคารทีค่วามสงู 455 

เมตร (1,493 ฟตุ) เหนอืพืน้ดนิ ทา่นสามารถชมววิเมอืงกวางเจาไดแ้บบพาโนรามา  

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ พเิศษ !!! เป๋าฮือ้ ไวนแ์ดง 

เป๋าฮือ้นึง่ กุง้ทะเลอบซอีิว๋ พะโลแ้ตจ้ิว๋รวมมติร ไกต่ม้ฃงิ ซีโ่ครงหมผูัดกระเทยีม  

ปลานึง่ซอี ิว๋ ผัดเห็นรวม ผัดผัก น ้าซปุทะเล ไวนแ์ดง เครือ่งดืม่ 

 

 

 



Guangzhou Hilbin Hotel (Globelink Hotel) เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่     อนุสาวรยี ์5 แพะ - บา้นตระกลูเฉนิ – รา้นบัวหมิะ – ถนนคนเดนิซัง่เซีย่จิว่  

                                    สนามบนิ – กรงุเทพฯ                                                                  B, L, D 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเดนิทางสู ่อนสุาวรยี ์5 แพะ ซึง่ถอืเป็นสญัลักษณ์ของนครกวางเจา อยูภ่ายในสวนสาธารณะ

เยีย่ซิว่ ภายในมทีะเลสาบ 3 แหง่ มอีนุสาวรยีจ์งซานสงู 38 เมตร มหีนิสลักแกะสลกัเป็นรปูแพะ 5 ตัว 

สงู 11 เมตร และมเีรือ่งเลา่จนถงึปัจจบุันวา่ มเีทวดา  

5 องค ์สวมเครือ่งแตง่กาย 5 ส ีขีแ่พะ 5 ตัว คาบรวงขา้ว 6 รวง ลงมาสูเ่มอืงกวางเจา และไดม้อบ

พันธุเ์มล็ดขา้วแกช่าวเมอืงกวางเจา พรอ้มอวยพรใหพ้น้ความอดอยากตลอดกาล เมือ่ส ิน้ค าพดู

เทวดาก็หายไป และ แพะทีข่ีม่าก็กลายเป็นหนิ 5 กอ้น และนักประตมิากรรมก็ไดแ้กะสลักแพะ 5 ตัว 

ตามต านานทีก่ลา่วไวแ้ละจากนัน้เมอืงกวางเจาก็มเีศรษฐกจิทีเ่จรญิรุง่เรอืงอยา่งมาก และเชือ่วา่เป็น

เพราะแพะเทวดาทีท่ าใหบ้า้นเมอืงเจรญิรุง่เรอืง จงึท าใหช้าวเมอืงกวางเจาซาบซึง้ในบญุคณุ จงึตัง้

อนุสาวรยีแ์พะหา้ตัวเพือ่ร าลกึถงึทา่น และเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงกวางเจาตลอดมา  

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม "บา้นตระกลูเฉนิ" หรอืบา้นของเหลา่คนแซเ่ฉนิ ซึง่เป็นแซใ่หญ ่1 ใน 5 ของคน

กวางเจา "บา้น" หรอืทีค่วรจะเรยีกวา่ "คฤหาสน"์ หลังนีส้รา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ  



ประมาณปี ค.ศ.1890 โดยคนตระกลูเฉนิ รว่มกัน ออกเงนิสรา้งเพือ่เป็นเกยีรตปิระวตัแิกต่ระกลูของ

ตัวเอง และเพือ่ใชเ้ป็นทีช่มุนุมและพรอ้มทัง้เป็นสถานทีอ่บรม ลกูหลานกอ่นทีจ่ะไปสอบจอหงวน 

และไดก้ลายเป็นโรงเรยีนตระกลูเฉนิ ตอ่มารัฐบาลจนีไดบ้รูณะซอ่มแซมเป็น ครัง้ใหญ ่ และประกาศ

ใหเ้ป็นสถานทีอ่นุรักษ์ 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ เพือ่สขุภาพ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีว

ไมซ่ ้าใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผล

ไฟไหม ้ผพุอง   และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารเสฉวน 

เป็ดยา่ง ปผูัดพรกิกระเทยีม ไกผ่ัดพรกิ ปลาผักดองเสฉวน กุง้รวก ปลาหมกึผัดพรกิ  

หมหูวยกัวเสฉวน แกงเผ็ดเนือ้หม ูซีโ่ครงหมทูอด ผัดผัก น ้าซปุหมตูุน๋ เครือ่งดืม่ 

 

 

 

 

 

หลังรับประทานอาหารกลางวนัเรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนซา่งเซีย่จ ิว่ ชอ้ป ชลิ ชมิ  

มาถนนสายนีคุ้ม้!! ถนนซา่งเซีย่จิว่ (Shang Xia Jiu Street) ถนนโบราณทีเ่ชือ่มไปทา่เรอืมากอ่น แต่

ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดนิทีม่ขีองขายมากมาย และสองขา้งทางยังมกีจิกรรมทางวฒันธรรมของ

ชาวทอ้งถิน่ใหไ้ดเ้ห็นดว้ย ถอืเป็นถนนคนเดนิชือ่ดังของกวา่งโจว เป็นถนนสัน้ๆสองสายมาเชือ่มต่อ

กัน บรรยากาศจะคลา้ยๆย่านในฮ่องกง มทัีง้วัยรุ่น หนุ่มสาว นักท่องเทีย่ว ครอบครัวมาเดนิเล่นกนิ

ขา้วชอ้ปป้ิงกัน เพราะทีน่ี่มรีา้นอาหารเยอะมาก ของอร่อยตอ้งแวะชมิคอื หอยนางรมยา่ง หอยเชลล์

อบเนย รา้นคา้ต่างๆ ทั้งเสือ้ผา้ เครื่องประดับต่างๆใหเ้ลือกซื้อมากมายเลยทีเดียว จะคกึคักมาก

ในชว่งกลางคนื ใครไปกวางโจว่ 

 

 

 

 

 

 

 



จองทัวรโ์ปรดอา่นทางนี ้:  

ผูท้ีเ่คยเขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟรต์ัง้แตค่รัง้ที ่122  หรอื ปีทีแ่ลว้ ใหแ้จง้กับทางเจา้หนา้ที ่ 

ทีท่ าการจองทัวรไ์วล้ว่งหนา้ และในวันเดนิทาง ใหท้่านน าบัตร (Badge) เขา้ชมงานเก่าไปดว้ย 

หากท่านท าบัตรสญูหาย ท่านจะตอ้งลงทะเบยีนท าบัตรเขา้งานแยกจากคณะ และทีมผูจั้ดงาน

กวางเจาเทรดแฟร ์(Canton Fair Organizer) จะคดิคา่ธรรมเนียมในการท าบัตรใหม ่เป็นจ านวน

เงนิ 200 หยวน/ท่าน ซึง่ท่านสามารถช าระค่าบัตรเขา้งานไดท้ีห่นา้งาน กรุณาเตรยีมพาสปอรต์ 

พรอ้มรปูถา่ยส ี2 นิว้ จ านวน 4  ใบ และนามบัตรทา่นละ 3 ใบ เพือ่ท าบัตรเขา้งาน  

(มอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ ณ วันเก็บเอกสาร และเตรยีมนามบัตรไปมากๆ เพื่อแลกเปลีย่น

เอกสารกับผูป้ระกอบการ) 

 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี อาหารกวางตุง้ 

ไกบ่า้นนึง่ 1 ตัว หมแูดงกวางตุง้ กุง้ลวก ปลานึง่ซอี ิว๋ ซีโ่ครงหมทูอด  

ไขเ่จยีวหมสูบั มะเขอืยาวปลาเค็ม ผัดผัก เครือ่งดืม่  

  สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ (กรณุาตรวจเช็คสิง่ของและสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย) 

21.00 น.   เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 679  

23.00 น.   เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

 

 

หมายเหต ุ  :  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

                       

 

 

 

 

 

        
 
 
 



อตัราคา่บรกิารสาหรบัคณะพเิศษ    

 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิสายการบนิสายการบนิไทย (TG) ชัน้ประหยัด หรอื ECONOMY CLASS  

เทีย่วบนิไป – กลับ ตามโปรแกรมการเดนิทาง สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้โดยขึน้อยูก่ับ

เงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดนัน้ ออกโดยสายการ

บนิ อนงึการเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลัง หากมคีา่ใชจ่า่ยใดๆ ทเีพิม่ขึน้ ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ที่

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ ตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

 คา่โรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) จ านวน 3 คนื ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

หรอื ระดับเทยีบเทา่ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงค์

จะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพัก

ของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกันตามทีต่อ้งการ ดังนัน้ทา่น

ควรทีจ่ะสง่เรือ่งแจง้ขอหอ้งพักดังกลา่วลว่งหนา้เป็นเวลา อยา่งนอ้ย 30 วนั 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ (เชา้ 3 มือ้

, กลางวนั 1 มือ้, เย็น 4 มือ้)  

 คา่รถบัสทอ้งถิน่จ านวน 37 ทีน่ั่ง จ านวน 1 คัน ตามรายการระบ ุ

 คา่เขา้ชม สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยไกดผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว และ คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่ว  

 คา่วซีา่จนียืน่แบบกรุ๊ป เขา้ – ออก 1 ครัง้ 

 ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 

 

วนัทีเ่ดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ พกัหอ้งละ 

(2 ทา่น) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

     พกัเดีย่ว 

วนัที ่1 – 4  พฤษภาคม 2561 

วนัที ่3 – 6  พฤษภาคม 2561 
34,900.- 32,900.- 30,900.- 9,900.- 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้าน เหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ขึน้ไป  
     นับจากวนัทีผู่โ้ดยสารเดนิทางกรณีหนังสอืเดนิทาง (พาสพอรต์) หมดอายไุมส่ามารถเดนิทางได ้   

     บรษัิทฯไมข่อรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพัก , รวมถงึคา่อาหาร และ   

  เครือ่งดืม่ ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ  

 คา่ทปิยกกระเป๋าทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตัวเองเพือ่ความรวดเร็วและสะดวกในการ 
  เดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญไมม่พีนักงานยกกระเป๋า 

 คา่ความเสยีหาย, สญูหายของทรัพยส์นิ อันเกดิจาการสดุวสิยั นอกเหนอืความรับผดิชอบของ 

  หัวหนา้ทัวร,์ ภัยธรรมชาต,ิ ปัญหาทางการเมอืง, การนัดหยดุงาน, การยกเลกิขอิงสายการบนิ  

 คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %  

เง ือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
กรณีผูเ้ดนิทางอาย ุ6 เดอืน - 75 ปี จะมสีทิธรัิบ 100% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
กรณีผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปี ขึน้ไป  จะมสีทิธรัิบเพยีง 50% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
หมายเหต ุในกรณีเกดิอบุตัเิหตใุนระยะเวลาการเดนิทาง จ ากัดจ านวนเงนิความรับผดิชดใช ้ตามเงือ่นไขของ
กรมธรรม ์
กรณีดงัตอ่ไปนี ้ทางบรษิทัประกนัภยัไมคุ่ม้ครองตอ้งท าเป็น แผนแบบเดีย่วเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่
เจา้หนา้ที ่
1. กรณีผุเ้ดนิทาง ไมเ่ดนิทางไป - กลับพรอ้มคณะ  
2. กรณีเดนิทางคนละสายการบนิกับคณะ 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดเ้ดนิทางเริม่ตน้จากประเทศไทย  
*** กรณีดังกลา่วขา้งตน้ ทางประกันภัยการเดนิทางจะไมรั่บผดิชอบไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ *** 

 

กรณีดังตอ่ไปนี ้ทางบรษัิทประกันภัยไมคุ่ม้ครองตอ้งท าเป็น แผนแบบเดีย่วเทา่นัน้  
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
1. กรณีผุเ้ดนิทาง ไมเ่ดนิทางไป - กลับพรอ้มคณะ  
2. กรณีเดนิทางคนละสายการบนิกับคณะ 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดเ้ดนิทางเริม่ตน้จากประเทศไทย  

*** กรณีดังกลา่วขา้งตน้ ทางประกันภัยการเดนิทางจะไมรั่บผดิชอบไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ *** 

 



เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนตามทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

2. กรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศ หรอื ระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกับวนัเดนิทางทีท่า่น

ไดท้ าการจองไวก้ับทางบรษัิทฯ กรณุาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ตั๋วดังกลา่ว 

หากเกดิขอ้ผดิพลาด  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดความดแูลรับผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ดังกลา่วทกุกรณี 

3. การช าระคา่บรกิาร  

3.1 กรณุาส ารองทีน่ั่ง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวร ์ทา่นละ 10,000 บาท  

3.2 กรณุาช าระคา่ตั๋วเครือ่งบนิ 30 วนักอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามก าหนดการในใบแจง้การช าระเงนิ 

3.3 กรณุาช าระคา่ทัวรทั์ง้หมด 15 วนักอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามก าหนดการในใบแจง้การช าระเงนิ 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมัดจ าทัง้หมด 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 10,000 บาท 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 25 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด  

4.5 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด  

4.6 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการัน

ตมีัดจ าทีน่ั่งกับสายการบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด  

4.7 กรณีวซีา่ไมผ่า่น (ทา่นไดใ้หค้วามรว่มมอืในการเตรยีมเอกสารอยา่งถกูตอ้ง และตรงตามก าหนดเวลา) 

ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทัวรใ์ห ้โดยหักคา่บรกิาร 2,000 บาท ตอ่ ทา่น  

4.8 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่และฟังผลวซีา่หลังจากวนัทีท่างบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋ 

เครือ่งบนิแลว้ หากวซีา่ของทา่นไมผ่า่น ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเก็บคา่ตั๋วเครือ่งบนิ 100%  

(ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะขึน้อยูก่ับราคาตั๋วเครือ่งบนิในแตล่ะกรุ๊ป)  

4.9 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิาร รายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่

เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่เขา้สถานที ่และคา่ใชจ้า่ยนัน้ๆคนื ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้  

 



หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึจ านวนไมถ่งึ 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ ที่

จ าเป็น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ และ การน าสิง่ของที ่ผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ

ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้

ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุหยวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดงานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 123  เดือนเมษายน – พฤษภาคม  2561 
สถานที่จดังาน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX: 

380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น. 

Phase I 

วนัที ่15-19 เมษายน 

เค ร่ืองจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์ เคร่ืองจักร  , เค ร่ืองจักรขนาดเล็ก , จักรยาน , 

รถจกัรยานยนต์, ช้ินส่วนรถยนต์, ผลิตภณัฑ์เคมี, ฮาร์ดแวร์, รถยนต์ (โชวก์ลางแจง้) , 

เคร่ืองจกัรก่อสร้าง (โชวก์ลางแจง้), เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, 

ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์และ ผลิตภณัฑ์การส่ือสาร, อุปกรณ์ท่ี

ใหแ้สงสวา่ง, อุปกรณ์ก่อสร้างและวสัดุตกแต่ง, เคร่ืองสุขภณัฑ,์ ฯลฯ 

Phase II 

วนัที่  23-27 เมษายน 

อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นห้องครัว, เซรามิกท่ีใชใ้นครัวเรือน, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง

บา้น, ผลิตภณัฑก์ระจก ,ผลิตภณัฑจ์ากการทอผา้และงานฝีมือเหล็กหวายเตผลิตภณัฑใ์น

สวน, ผลิตภณัฑหิ์น (โชวก์ลางแจง้), ผลิตภณัฑใ์นครัวเรือน, อุปกรณ์หอ้งน ้า, แวน่ตา

และนาฬิกา แวน่ตา, ของเล่น, ของขวญัและของพรีเม่ียม,  ของฝากของท่ีระลึกตาม

เทศกาลต่างๆ ฯลฯ  

Phase III 

วนัที ่ 01-04 พฤษภาคม 

เส้ือผ้าบุ รุษและสตรี, เส้ือผ้าเด็ก , ชุดชั้ นใน , ชุดกีฬาและชุดล าลอง, เค ร่ืองหนัง , 

ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง, เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์เสริม, ผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ,  อาหารยาและ

ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ,อุปกรณ์การแพทย ์, อุปกรณ์ส าหรับเดินทางท่องเท่ียว, เคร่ืองใช้

ส านกังาน,รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ 

*** ท่านสามารถดูรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่www.cantonfair.org.cn *** 

เอกสารทีใ่ชส้ าหรับท าบัตรเขา้ชมงาน   

- นามบัตรภาษาอังกฤษ ทา่นละ 2 ใบ หรอื  

- รปูถา่ยทา่นละ 2 รปู พรอ้ม หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิ  

เงือ่นไขของท าบัตรเขา้ชมงาน 

- กรณีทีเ่ขา้ชมงานเป็นคร ้งัแรกใหท้า่นเตรยีมหนังสอืเดนิทาง, รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 

จ านวน 2 รปู, นามบัตรภาษาอังกฤษ เพือ่ท าบัตร (Badge) ใหม ่

- กรณีทีท่า่นเคยมบีัตร (Badge) เขา้ชมงานแลว้ใหน้ามบัตร (Badge) เขา้ชมงานเกา่ไปดว้ยหากทา่น

ท าบัตรสญูหาย ทมีผูจั้ดงานกวางเจาเทรดแฟร ์ 

(Canton Fair Organizer) จะคดิคา่ธรรมเนยีมในการท าบัตรใหมท่า่นละ 200 หยวน 

http://www.cantonfair.org.cn/


โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัว ให้ครบทุกช่อง 
ส าคญัมาก  กรุณาระบุรายละเอยีดทุกช่อง เพ่ือใช้กรอกขอวซ่ีาให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง 

 

1. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME-SURNAME ................................................................................................................................................ 

2. โทรศัพท์มือถือของตนเองที่ตดิต่อได้................................................................................ 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
3. สถานภาพ ○โสด  ○ แต่งงาน           ○ หม้าย          ○ หย่า    
  ○ จดทะเบียน     ○ ไม่ได้จดทะเบียน      ช่ือคู่สมรส.................................................................................................................................  
4. ADRESS (ที่อยู่ปัจจุบัน) (**ท่ีสามารถติดต่อได ้/ ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................โทรศัพท์บ้าน............................................ 
5. OCCUPATION (อาชีพ) ○BUSINESSPERSON (เจา้ของธุรกิจ)         ○COMPANY EMPLOYEE (พนกังานบริษทั)      
○SELF-EMPLOYEE(ธุรกิจส่วนตวั)         ○STUDENT (นกัเรียน/นกัศึกษา)          ○RETIRED (ปลดเกษียณ) 
○INDUSTRIAL / AGRICULTURAL WORKER (อตุสาหกรรม / การเกษตร)       
○FORMER/INCUMBENT GOVERNMENT OFFICIAL(อดีต/ขา้ราชการ) POSITION(ต าแหน่ง) ……….......……..……………....... 
○MILITARY PERSONNEL (บุคลากรทางทหาร)  POSITION(ต าแหน่ง) …………………………………………........…………....... 
○OTHER(PLEASE SPECIFY) อ่ืนๆ โปรดระบุ …….................................................................................................................................. 
6. ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)...................................................................................................................... 
7. ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)….………………………………………………………..……………… 
.....................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร....................................  
8. ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่   ○  ไม่เคย    ○ เคย เดินทางเข้าประเทศจนีแล้ว  เมือง............................................................................. 
    เม่ือวนัที.่............. เดือน..............ปี..............  ถึง วนัที.่.............เดือน..............ปี.............. 
9. ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่   ○  ไม่เคย   ○  เคย  โปรดระบุ....................................................................………………  
    เม่ือวนัที.่............. เดือน..............ปี..............  ถึง วนัที.่.............เดือน..............ปี.............. 

10. รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
      10.1 ( MISS. / MRS. / MR.)  NAME-SURNAME.................................................................................................................................. 
      RELATION (ความสมัพนัธ์) ...........................................................  OCCUPATION (อาชีพ) …….............…................…………... 
      10.2 ( MISS. / MRS. / MR.)  NAME-SURNAME.................................................................................................................................. 
      RELATION (ความสมัพนัธ์) ........................................................... OCCUPATION (อาชีพ) .............…..….................……..……... 
11. ท่านต้องการขอวซ่ีาเดนิทางเข้าเมืองจนี  ช่ือเมือง......................................................วนัที่เดนิทางเข้า(วัน/เดือน/ปี)............................... 
      วนัที่เดนิทางออก(วนั/เดือน/ปี)............................................. 



เอกสารยืน่ขอวีซ่าจีน 
1. หนงัสือเดินทาง (Passport) ตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และ  
            ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2. รูปสี พื้นหลงัสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน หนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา พิมพล์งบน

กระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น จ  านวน 2 ใบ ในการยืน่วซ่ีาทุกประเภท  
            (ใหใ้ชค้ลิปหนีบมา ขา้งหลงัพาสปอร์ต อยา่ใหรู้ปเป็นรอยเดด็ขาด) 

 หมายเหตุ : ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติ
การท างานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้
ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
2. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อน

การส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 
3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทั

ทวัร์ อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
4. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม

หรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
5. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน 

ท่านจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกา
ในรายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายใน
ระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
 (ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยี
ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวิส

เซอแลนดเ์อสโทเนีย ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 
http://www.chinaembassy.or.th  

**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

https://www.plan-travel.com/visa/ZoomVisaExpired.html
http://www.chinaembassy.or.th/

