
 

 

รหัสทัวร B2B1902402 
ทัวรจีน กวางเจาเทรดแฟร ลองแมน้ําจูเจียง 4 วัน 3 คืน [CZ] 
กวางเจาแฟร คร้ังที่ 126th (China Import And Export Fair Complex)     
เขาชมงานแฟร 2 วัน เต็ม      ลองเรือแมนํ้าจูเจียง      เมนูพิเศษเปดปกก่ิง      
รวมคาทําบัตรเขางานคร้ังแรกสําหรับพาสปอรตไทยแลว 

 
 
 

กวางเจาเทรดแฟร์ ล่องแม่นํ �าจูเจียง �วัน �คืน  
เดนิทาง ตุลาคม 62  

ราคาเพียง 19,900.- 



 

 

เส้นทางการเดนิทาง 
วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – กวางเจา (สนามบินกวางเจาไป่หยนุ)(CZ362: 08.40-12.35)  – ช้อปปิ �งถนนปักกิ�ง 
วนัที� �. กวางเจา – เข้างานแฟร์เต็มวนั – ลอ่งแม่นํ �าจเูจียง 
วนัที� �. กวางเจา – เข้างานแฟร์เต็มวนั 
วนัที� �. กวางเจา – ร้านยาสมนุไพร – ร้านหยก – กวางเจา (สนามบินกวางเจาไป่หยนุ)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)(CZ363: 16.05-17.55) 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) – กวางเจา (สนามบินกวางเจาไป�หยุน)(CZ362: 
08.40-12.35)  – ชอปปم�งถนนปกกิ่ง 

06.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภมูิ ประตู 9 เคานเตอร U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE 
(CZ)  
โดยมีเจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสาร
การเดินทางใหกบัทกุทาน 

08.40 น. ออกเดินทางสู เมืองกวางเจา  โดยเที่ยวบินที่ CZ362 
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไป�หยุน กวางเจา(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 

ช่ัวโมง) นําทานผานการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง 
 เดินทางถึงเมืองกวางเจาเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง มีประชากรประมาณ2 ลานคน

และมปีระวติัศาสตรยาวนานต้ังแตกอนราชวงศฉินมีแมน้ําจูเจียงไหลผานกลางเมอืงจงึทาํ
ใหมกีารจราจรทางน้ําที่สะดวกยิง่และไดกลายเปนเมืองทาที่มช่ืีอเสียงของโลกในเวลา
ตอมาจนไดรับขนานนามวาเปนประตูดานใตของประเทศจีนเมอืงหนาดานทางตอนใตของ
จีนใหทานไดผานพิธกีารศุลกากรตรวจคนเขาเมืองหลงัผานขั้นตอนพธิีศุลกากร จากน้ันนํา
ทานจากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนปกกิ่ง (ถนนคนเดิน) เปนยานการคาทีม่ีช่ือมาแตโบราณ 
จุดนาสนใจคือตรงถนนเกาโบราณ ขดุไวใหคนรุนหลังไดดู ทาํเปนกระจกใส และใหทาน
เลือกซื้อสินคาฝากคนทางบาน   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั  Fortuna Foshan Hotel หรือเทียบเทา 

 
 

วันที่ 2 กวางเจา – เขางานแฟรเต็มวนั – ลองแมน้ําจูเจียง 



 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ  หองอาหารโรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู ศูนยแสดงสินคานานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”เพื่อมองหา

ชองทางทางธุรกิจผูประกอบการ มากกวา 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเปนงานที่ผูผลิตราย
ใหญ พบกับผูประกอบการในแตละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกิจทั่วโลกใหความสนใจ 
Chinese Export Commodities Fair แหลงรวมสินคาทกุประเภท 
*** (สําคญั.!!) เอกสารสําหรับทําบัตรเขางานกวางเจาเทรดแฟร *** 
1. ลูกคาที่ไมเคยเขางานกวางเจาเทรดแฟรจะตองสงเอกสารเพิ่มเติมมาใหทางบริษัทดังน้ี  
(นําติดตัวไปดวย ณ วันเดินทาง) 
1.1 รูปถาย 1 ใบ หนาตรง (พื้นหลังสีฟ�า , ขาว) 
1.2 นามบัตร (ตัวจริง) 
1.3 อีเมลผูเขางาน(ที่สามารถใชไดจริง) 
2. ลูกคาที่เคยเขางานกวางเจาเทรดแฟรแลว สิ่งที่จะตองนําติดตัวไปดวย 
2.1  บัตรเขางานกวางเจาเทรดแฟร (บัตรแข็งสีฟ�า)(หากทาํสูญหายหรือลมืนําไปดวย
ลูกคาจะตองไปชําระคาทําบัตรใหมเองที่งานแฟรประมาณ 200หยวน/ทาน ) 
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) *** 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหาร เมนูพิเศษ เปดปดกิ่ง 
 หลังรับประทานอาหารค่ําเรียบรอย ลองเรือชมแมน้ําจูเจียง หรือแมน้ําไขมกุ แหงมณฑล

กวางตุง มีความยาวประมาณ 2,000 กม. และเปนแมน้ําที่ยาวเปนอันดับ 3 ของประเทศ
โดยมีแมน้ํา 4 สายไหลมารวมกนัเปนแมน้ําจูเจียง ทีก่วางโจว ผานใจกลางเมืองมคีวาม
ยาว 70 กม. ช่ือของแมน้ําไขมุกน้ีเช่ือวาเกิดจากหนิกอนใหญกอนหน่ึงที่อยูกนแมน้ํา เช่ือ
วาเปนหินไขมุกทะเล มีลกัษณะกลมมน ผวิเรียบเนียน มขีนาดใหญและสองแสงประกาย
ออกมาคลายไขมุก ปจจุบัน มีสะพานขามแมน้ํา สองฝากฝم�งเตม็ไปดวย โรงแรมระดับ 5 
ดาว อาคารสูงแหลงชอปปم�ง เปนตน 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั  Fortuna Foshan Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 

วันที่ 3 กวางเจา - เขางานแฟรเต็มวนั 



 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ  หองอาหารโรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู ศูนยแสดงสินคานานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”เพื่อมองหา

ชองทางทางธุรกิจผูประกอบการ มากกวา 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเปนงานที่ผูผลิตราย
ใหญ พบกับผูประกอบการในแตละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกิจทั่วโลกใหความสนใจ 
Chinese Export Commodities Fair แหลงรวมสินคาทกุประเภท 
*** (สําคญั.!!) เอกสารสําหรับทําบัตรเขางานกวางเจาเทรดแฟร *** 
1. ลูกคาที่ไมเคยเขางานกวางเจาเทรดแฟรจะตองสงเอกสารเพิ่มเติมมาใหทางบริษัทดังน้ี  
(นําติดตัวไปดวย ณ วันเดินทาง) 
1.1 รูปถาย 1 ใบ หนาตรง (พื้นหลังสีฟ�า , ขาว) 
1.2 นามบัตร (ตัวจริง) 
1.3 อีเมลผูเขางาน(ที่สามารถใชไดจริง) 
2. ลูกคาที่เคยเขางานกวางเจาเทรดแฟรแลว สิ่งที่จะตองนําติดตัวไปดวย 
2.1  บัตรเขางานกวางเจาเทรดแฟร (บัตรแข็งสีฟ�า)(หากทาํสูญหายหรือลมืนําไปดวย
ลูกคาจะตองไปชําระคาทําบัตรใหมเองที่งานแฟรประมาณ 200หยวน/ทาน ) 
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) *** 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหาร พิเศษ !!!! บุฟเฟ�ต นานาชาติ   
 ไทย เกาหลี ญี่ปุ�น จีน ฯลฯ และอ่ืนๆใหทานจะไดชิมอาหารกวา 800 ชนิด อาทิ หฉูลาม

รังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเตกเน้ือ เปด ไกงวง แพะยาง กุงทอด ต่ิมซาํ รวมถงึเคก
หลากหลายชนิด พิเศษ!! เคร่ืองด่ืมไมอ้ัน เชน ชาเขียวหลงจิง่ ชาอวูหลง น้ําผลไม เบียร
ทองถิ่น ไวนแดงทองถิ่น และไอศกรีม เปนรานอาหารที่ใหญที่สุดในเอเชียตกแตงเปนรูป
เรือไมที่เกาแก 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั  Fortuna Foshan Hotel หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 กวางเจา – รานยาสมุนไพร – รานหยก – กวางเจา (สนามบินกวางเจาไป�หยุน) –  
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ)(CZ363: 16.05-17.55) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ  หองอาหารโรงแรมที่พัก 
จากน้ันนําทาน เลือกซือ้ผลติภัณฑสมุนไพรจีน ยาบัวหมิะ ยาประจําบานทีม่ีช่ือเสียง หยก 
ครีมไขมกุ ทีข่ึ้นช่ือของกวางเจาและสินคาที่ระลึก 

 สมควรแกเวลาพรอมกันทีจุ่ดนัดหมาย นําทุกทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติไป�หยุน 



 

 

กวางเจา 
16.05 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที ่CZ363 
17.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
อัตราคาบริการ : กวางเจาเทรดแฟร ลองแมน้ําจูเจียง 4วัน 3คืน BY CZ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
พักกับผูใหญ 1 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 
ทานละ 

14-17 ตุลาคม 2562 19,900 19,900 19,900 19,900 6,000 
15-18 ตุลาคม 2562 19,900 19,900 19,900 19,900 6,000 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 6,500 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

**หากลูกคาไมมคีวามประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมืองทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน,เหรียญฮองกง / คน / ราน** 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําคาทัวร ทานละ 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ

เงินคาทวัรแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร
โดยอัตโนมติั 

3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจาํตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง



 

 

ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

5. การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (4 - 5 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 



 

 

10. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอ
มิเรตส Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส Business class 40 กิโล / ฮองกง
แอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟค 30 กิโล/ แอรมาเกา 20 กิโล /ไชนาเซาเทิรนแอร
ไลน 23 กิโล คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงือ่นไขของแตละสายการบินทีม่ีการเรียก
เก็บ 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
6. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ ทานละ 800 บาท ตลอดทริป 
7. คาทาํวีซาจีนแบบเด่ียวสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน ยื่นธรรมดา 4 วันทาํการ (สามารถ

เขาออกได 1 คร้ัง) ทานละ 1,650 บาท 
*** สําหรับทานที่มบัีตร APEC ทานจะไดสิทธิพิเศษ โดยไมตองทําวีซา ดงัน้ัน ทางบริษทั
ฯ จึงขอความรวมมอืทานแจงใหเจาหนาที่ทางบริษัทฯ รับทราบ กอนทาํการสํารองที่น่ัง 

 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเกบ็คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทาํการ 
REFUND ได 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 



 

 

Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
เอกสารที่ตองใชสําหรบัการทาํบัตรเขางาน 
 
1. รูปถายหนาตรง  **พื้นหลังสขีาว** ขนาด 2 น้ิว ทานละ 2 รูป (ยอนหลังไมเกิน 180 
วัน) 
2.          นามบัตรผูเดินทาง **ภาษาอังกฤษ (ตองมช่ืีอบริษัท, ช่ือ-นามสกุล, เบอรโทรศัพท 
และ E-mail)**  ทานละ 2 ใบ 
3.          ทานใดที่เคยเขางานกวางเจาแฟรและมีอายุบัตรงานไมเกิน 3 ปนับจากคร้ังลาสุด 
สามารถใชบัตรเขางานอันเกาได กรณีหากทานเคยมบัีตรเขางานแลว แตไมสามารถนํามาแสดง
ไดไมวากรณีใดๆ จะตองเสียคาธรรมเนียมการทําบัตรใหมทานละ 200 หยวน  
 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกบั

สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุหยวน 

 
หากลกูคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัจะเรียกเก็บ

คาใชจายที่เกิดขึ้นจาก 
        ทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮองกง / คน / ราน      
 
 
 
 
 
 



 

 

กวางเจาเทรดแฟร ครั้งที ่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) 

   อุปกรณอิเลกโทรนิกส ,    
เครื่องใชไฟฟ�าในบาน   
   - Consumer Electronics 
   - Electronic & Electrical 
Products 
   - Computer 
&Communication 
      Products 
   - Household Electrical 
Appliances 
 อุปกรณเกี่ยวกับแสงสวาง 
 ยานพาหนะ และอะไหล  
   - จักรยาน 
   - มอเตอรไซด 
   - อะไหลรถยนต 
   - ยานพาหนะ (Outdoor)  
 เครื่องจักรกล 
   - เคร่ืองจักรขนาดเล็ก 
   - Large Machinery & 
Equipment 
   - Construction 
Machinery  
 ฮารดแวร & เครื่องมือ 
 อุปกรณกอสราง 
   - Building & Decorative 
     Materials  
   - Sanitary & Bathroom  
     Equipment  

 ของใชในครัวเรือน 
   - Kitchenware & 
Tableware 
   - เซรามิค 
   - Household Items 
   - Personal Care Products 
   - Toiletries  
 ของขวัญ 
   - นาฬิกา, นาฬิกาขอมือ & 
     อุปกรณเกี่ยวกับสายตา 
   - ของเลน 
   - ของขวัญและสินคาพรีเมี่ยม 
   - สินคาเกี่ยวกับเทศกาล  
 อุปกรณตกแตงบาน 
   - เคร่ืองเซรามิคตกแตง  
   - เคร่ืองแกวศิลปะ  
Weaving, Rattan and Iron 
Arts  
   - อุปกรณตกแตงบาน 
   - อุปกรณทําสวน  
   - ผลิตภัณฑจากหินและโลหะ 
      (Outdoor)  
   - เฟอรนิเจอร 

  ผลิตภัณฑผาและเสื้อผา 
   - เสื้อผาบุรุษ และ สตรี 
   - เสื้อผาเด็ก 
   - ชุดช้ันใน 
   - Sports and Casual 
Wear 
   - Furs, Leather, Downs  
     & Related Products 
   - Fashion Accessories &   
Fittings 
   - Home Textiles 
   - Textile Raw Materials & 
Fabrics 
   - พรม & สิ่งทอ  
 รองเทา 
 อุปกรณสํานักงาน, ถุงและ
บรรจุภัณฑ  
 ผลิตภัณฑกีฬา ทองเท่ียว 
 ผลิตภัณฑยา, เครื่องมือ
แพทย 
    และผลิตภัณฑสุขภาพ 
   - Medicines and Health 
Products 
   - Medical Devices,  
     Disposables and 
Dressings 
 ผลิตภัณฑอาหาร & สินคา
พ้ืนเมือง 



 

 

 เคมีภัณฑ,วัตถุเคมี 
 International Pavilion 
ขอมูลเพ่ิมเติม คนหาไดที่ : www.cantonfair.org.cn   
** ขอมูลการจัดแสดงงานขางตนั อาจมีการเปลี่ยนแปลงได  
** ทานสามารถเขาไปดูรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดที:่   
 
เอกสารในการย่ืนวซีาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
-ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,5775 บาท  
1.  หนังสือเดินทางทีม่ีอายกุารใชงานไมตํา่กวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถอืหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บัตรของเดก็ฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 



 

 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํงาน ตําแหนงงาน ทีอ่ยูปจจุบัน ที่อยูที่
ทํางาน ญาตทิี่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทตูตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวี
ซา เลมทีม่ีปญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทสุมตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจดัเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจดัระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสทิธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททวัรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจนีอยางนอย 
2 อาทติย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํงานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
คาธรรมเนียมการย่ืนวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบรษัิทสามารถขอวี

ซาใหได 
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม  100 บาท 
- เอกสารทีต่องเตรียม   
1.พาสปอรต ทีม่ีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา 

และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   



 

 

2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาว
เทาน้ัน**  

และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3.ใบอนุญาตการทาํงาน  
4.หนังสือวาจางในการทํางาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรอง
ตราประทับรานที่แปลสถานฑตูจีนอาจปฏิเสธไมรบัทําวีซาให พาสปอรตของทาน ใน
กรณีดงัตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายทีม่วีิวดานหลัง ทีถ่ายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตดัใชเพื่อยื่นทาํวีซา 
4. นํารูปถายทีเ่ปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพวิเตอร 

 
(ตางชาตฝิรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด อติาลี 
ลิทวัเนีย ลตัเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได) 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 
 
 



 

 

 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน  
กรณุากรอกขอมูลดงัตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................. 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................. 
 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. (สําคัญมาก 
กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ................................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
 



 

 

 
 
 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
 
หมายเหต ุ
**  กรณุากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
**  ถาเอกสารสงถงึบริษทัแลวไมครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  
อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขอ
อภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


