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 ก าหนดการเดนิทาง    วนัที ่ 14-17 ตุลาคม 2562   
 

ราคาทวัร ์::   28,500  บาท/ทา่น   พกัเดีย่วเพิม่  4,500  บาท  

1. ชมงาน 3วนั เตม็                                
2. ไม่ลงร้าน 
3. พกัโรงแรม 5 ดาว   
4. เมนู:  ติ่มซ าห่านย่าง , บุฟเฟ่ต์นานาชาติ , สุกีข้้าวต้ม 
5. สะสมไมลใ์นเครอื STAR ALLIANCE MEMBER  
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หมายเหต ุ   
หากท่านใดมีบตัรเข้างานอนัเก่า  กรณุาน าบตัรเข้างานไปด้วย หากท่านไม่ได้น าติดตวัไป , ท าหาย , 
หรือช ารดุ ท่านต้องท าบตัรใหม่ และเสียค่าใช้จ่าย 200 หยวน (ช ารดุไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องน าบตัรท่ี
ช ารดุไปแลกกบับตัรใหม่)  ซ่ึงลกูค้าต้องเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  
 

วนัทีห่น ึง่ สนามบนิสวุรรณภมู-ิกวางเจา-วดัตา้ฝอ-ชอ้ปป้ิงถนนปกัก ิง่ 

08.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู2-3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIRWAYS ROW D 

พบเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่า่น  

10.40 น. ลัดฟ้าสูส่นามบนิ ป๋ายหยนุ นครกวางเจา โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG668  

14.30 น. ถงึสนามบนิ ป๋ายหยนุ นครกวางเจา หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร กวางเจาแมจ้ะเป็น

ศนูยก์ลางในการปฏริปูเศรษฐกจิจนีปัจจบุนักวางเจามบีทบาทเป็นเมอืงในเขตเศรษฐกจิการคา้ทีม่คีวาม

เจรญิรุง่เรอืงมากทีส่ดุในภาคใตข้องจนีและยงัไดรั้บสถานะเป็นหนึง่ในสามเมอืงทา่ทีสํ่าคญัทีส่ดุของจนีอกี

ทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ผีลผลติโดยรวมมากทีส่ดุดว้ย นอกจากนัน้ยงัมกีารคมนาคมขนสง่ทีส่ะดวกทันสมยั มี

ระบบรถไฟใตด้นิครอบคลมุเมอืงชัน้ในทัง้หมด  นําทา่นชม วดัตา้ฝอ ทีน่่าสนใจภายในมพีระพทธรปู

ทองคําขนาดใหญส่วยงาม และมผีูค้นแวะเวยีนมากราบไหวก้นัอยูต่ลอดเวลา เดนิทะลมุาเรือ่ยๆก็จะเจอกบั

เจา้แมก่วนอมิ 1000 มอื ซึง่แกะสลักมาจากไมม้ลีวดลายสวยงามมาก เป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีน่่าสนใจ 

 >>> เตรยีมเอกสารจําเป็นทีต่อ้งใชสํ้าหรับการทําบตัรเขา้งาน  

  *** (สําคัญ.!!) เอกสารสําหรับทําบตัรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์*** 

1. ลกูคา้ทีไ่มเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรจ์ะตอ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิมาให ้

ทางบรษัิทดังนี ้ (น าตดิตวัไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

  1.1 รปูถา่ย 1 ใบ หนา้ตรง (พืน้หลังสฟ้ีา) 

  1.2 นามบตัร (ตวัจรงิ) 

  1.3 อเีมลผ์ูเ้ขา้งาน(ทีส่ามารถใชไ้ดจ้รงิ) 

  2. ลกูคา้ทีเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรแ์ลว้ สิง่ทีจ่ะตอ้งนําตดิตวัไปดว้ย 

  2.1  บตัรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์(บตัรแข็งสฟ้ีา)  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูต ิม๋ซ าหา่นยา่ง 

นําทา่น ชอ้ปป้ิงถนนปกักิง่ ถนนเดนิเทา้ทีม่ชี ือ่เสยีงยามราตร ีและเป็นทีช่ ืน่

ชอบของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกเลอืกชมสนิคา้ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

   

    พักที ่ Haoyin Gloria Plaza Hotel  5*  หรอืเทยีบเทา่ http://haoyingloria.shop.cthy.com/ 

   Address：135 Yinbing Rd, Huadu District, Guangzhou TEL: 020-86826999   
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วนัทีส่อง  ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้   126th   China Import and Export Fair  

  บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั นําทา่นเดนิทางสู ่ Pazhou Complex เพือ่เขา้ชมงานแสดงสนิคา้

นานาชาต ิ   126th  Chinese Import and Export Fair งานเริม่เวลา 09.30 – 18.00 น. ทา่น

    ผูเ้ขา้รว่มชมงานจะมโีอกาสพบปะผูผ้ลติสนิคา้โดยตรง สรา้งงานใหม ่สรา้งรายได ้

    เพิม่เตมิ เพราะทา่นจะมมีมุมองใหม่ๆ  สนิคา้ใหม ่ ในการนํามาเสนอลกูคา้ของทา่นใน

    โอกาสตอ่ๆไป  

   ****** อาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศยั ***** เพือ่ความสะดวกในการดงูาน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !!!! บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิ  ไทย เกาหล ีญีปุ่่ น จนี ฯลฯ และ

อืน่ๆใหท้า่นจะไดช้มิอาหารกวา่ 800 ชนดิ อาท ิหฉูลามรังนก หอยนางรม ปลาดบิ สเตก๊เนือ้ เป็ด ไก ่

งวง แพะยา่ง กุง้ทอด ติม่ซํา รวมถงึเค็กหลากหลายชนดิ พเิศษ !!!! เครือ่งดืม่ไมอ่ัน้ เชน่ ชาเขยีวหลงจิง่ 

ชาอวูห่ลง น้ําผลไม ้ เบยีรท์อ้งถิน่ ไวนแ์ดงทอ้งถิน่ และ ไอศกรมี เป็นรา้นอาหารทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี

ตกแตง่เป็นรปูเรอืไมท้ีเ่กา่แก ่ 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

   พักที ่ Haoyin Gloria Plaza Hotel  5*  หรอืเทยีบเทา่ http://haoyingloria.shop.cthy.com/ 

   Address：135 Yinbing Rd, Huadu District, Guangzhou TEL: 020-86826999   

วนัทีส่าม ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้   126th   China Import and Export Fair – จตัรุสัฮวัเฉงิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั นําทา่นเดนิทางสู ่Pazhou Complex เพือ่เขา้ชมงานแสดงสนิคา้

นานาชาต ิ126th    Chinese Import and Export Fair ชมงาน (ตอ่) จากเมือ่วานใหท้า่นไดเ้ก็บ

ขอ้มลูเพิม่เตมิอกี 

****** อาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศยั ***** เพือ่ความสะดวกในการดงูาน 

จากนัน้นําทา่นชม จตัรุสัฮวัเฉงิ (เมอืงแหง่ดอกไม)้ ซึง่เป็นศนูยก์ลางแหง่ใหมข่องเมอืงกวางเจา มพีิน้ที ่

560,000 ตารางเมตร จัตรัุสนีร้วบรวมสิง่กอ่สรา้งหลายแหง่อยูใ่นทีเ่ดยีวกนั มมีากกวา่ 39 ตกึกอ่สรา้ง อาทิ

เชน่พพิธิภณัฑก์วางตุง้ หอดนตร ีหอทวีทีีส่งูทีส่ดุในโลก หอหนังสอืกวางเจา วังเยาวชน ซึง่ตอนนีจั้ดเป็น

สวนจัตรัุสทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงกวางเจา ใหท้า่นไดอ้สิระเก็บภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่   เมน ูสกุีข้า้วตม้ 
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   พักที ่ Haoyin Gloria Plaza Hotel  5*  หรอืเทยีบเทา่ http://haoyingloria.shop.cthy.com/ 

   Address：135 Yinbing Rd, Huadu District, Guangzhou TEL: 020-86826999   

วนัทีส่ ี ่   ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้   126th   China Import and Export Fair - กรงุเทพฯ      

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั นําทา่นเดนิทางสู ่ Pazhou Complex เพือ่เขา้ชมงานแสดงสนิคา้

นานาชาต ิ126th  Chinese Import  And  Export Fair  ชมงาน จากเมือ่วานใหท้า่นไดเ้ก็บขอ้มลู

เพิม่เตมิอกี 

****** อาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศยั ***** เพือ่ความสะดวกในการดงูาน 

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ   

21.05 น. ลัดฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ TG679   

23.05 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

………………………..  ขอบคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ    ..……………………. 
***** เพือ่ประโยชนข์องทา่น กรณุาพจิารณาโปรแกรมใหเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแทก้อ่นตดัสนิใจ ***** 

 
รายละเอยีดงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่126 เดอืน ตลุาคม – พฤศจกิายน 2562 

สถานทีจ่ดังาน : PAZHOU COMPLEX : 308 Yue Jiang Zhong Road, Guangzhou 09.30-18.00 น. 

วนัที ่15-19 ตลุาคม 2562 วนัที ่23-27 ตลุาคม 2562 วนัที ่1-5 พศจกิายน 2562 

Large Machinery & Equipment 
(เครือ่งจักรกลขนาดใหญ ่และอปุกรณ์) 
Small Machinery 
(เครือ่งจักรขนาดเล็ก) 

Bicycles (รถจักรยาน) 
Motorcycles (รถมอเตอรไ์ซด)์ 
Vehicle Spare Parts (อะไหล่
ยานพาหนะ) 

Chemical Products (เคมภีณัฑ,์วัสดุ
เคม)ี 
Hardware 
(อปุกรณ์อเิลกโทรนกิส,์ฮารด์แวร)์ 

Tools (เครือ่งมอื,อปุกรณ์) 
Vehicles 
(ยานพาหนะ,เครือ่งมอืลําเลยีง) 

Construction Machinery 
(เครือ่งจักรกอ่สรา้ง) 

Electrical Appliances 
(เครือ่งใชไ้ฟฟ้าสําหรับผูบ้รโิภค) 
Computer & Communication 

Kitchen & Tableware 
(เครือ่งครัวและภาชนะใสอ่าหาร) 
General Ceramics 
 (ผลติภณัฑเ์ซรามคิ) 

Arts Ceramics (เซรามคิสําหรับ
ศลิปะ) 

Home Decorations 
(อปุกรณ์ตกแตง่บา้น) 
Glass Arts (เครือ่งแกว้ศลิปะ) 
Furniture (เฟอรน์เิจอร)์ 
Weaving, Rattan & Iron Arts 
(เครือ่งเรอืนทีทํ่าจากหวาย / เหล็ก) 

Gardening Products 
(อปุกรณ์เกีย่วกบัหนิและเหล็ก) 

Stone and Iron Products 
(อปุกรณ์เกีย่วกบัหนิและเหล็ก) 
Household Items(ของใชใ้น
ครัวเรอืน)  
Personal Care Products 
(ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัสขุอนามยั) 

Men ‘s Ladies Wear 
(เสือ้ผา้สําหรับบรุษุและสตร)ี 
Kids ‘Wear (เสือ้ผา้สําหรับเด็ก) 
Underwear (ชดุชัน้ใน) 
Sports & Casual Wear 
(ชดุกฬีาและลําลอง) 

Furs, Leathers, Downs & Downs 
Products 
(ผลติภณัฑข์นสตัวแ์ละหนังสตัว)์ 
Fashion Accessories & Fittings 
(สนิคา้สิง่ทอภายในบา้น) 

Textile Raw Materials & Fabrics 
(สิง่ทอ ผา้ไหม ผา้ฝ้าย และอปุกรณ์) 

Carpets & Tapestries 
(พรมและผา้มา่น) 
Food (ผลติภณัฑอ์าหาร) 
Medicines & Health Products 
(ผลติภณัฑย์าและสขุภาพ) 
Medical Devices, Disposables & 
Dressings (ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัยา) 

http://haoyingloria.shop.cthy.com/
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Products 
(อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละตดิตอ่สือ่สาร) 

Lighting (อปุกรณ์เกีย่วกบัแสงสวา่ง) 
Building & Decorative Materials 
(วัสดแุละเครือ่งมอืกอ่สรา้งและตกแตง่) 

Sanitary & Bathroom Equipment 
(เครือ่งมอือปุกรณีทําความสะอาด) 

Importing Products (สนิคา้นําเขา้) 
 

Toiletries (ผลติภณัฑภ์ายใน
หอ้งน้ํา) 

Clock, Watch & Optical 
(นาฬกิาและแวน่ตา) 
Instruments (เครือ่งดนตร)ี 
Toys (ของเลน่) 
Gifts & Premiums (สนิคา้พรเีมีย่ม) 
Festival Item (สนิคา้กบัเทศกาล) 
 

Sports, Travel & Recreation  
Products (ผลติภณัฑก์ฬีา,ทอ่งเทีย่ว) 

Office Supplies (อปุกรณ์
สํานักงาน) 
Shoes (รองเทา้) 
Cases & Bags (เครือ่งหนัง, 
กระเป๋า) 
 

 
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.cantonfair.org.cn 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

14-17 ตลุาคม 2562 28,500.- 28,500.- 26,500.- 4,500.- 

 
เด็กเสรมิเตยีง   คอื ผูเ้ดนิทางทีม่อีาย ุณ วนัเดนิทางต า่กวา่ 12 ปีและพกักบัผูใ้หญโ่ดยมเีตยีง 
เด็กไมเ่สรมิเตยีง คอื ผูเ้ดนิทางทีม่อีาย ุณ วนัเดนิทางต า่กวา่ 12 ปีและพกักบัผูใ้หญโ่ดยไมม่เีตยีง 

โปรแกรมสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึน้อยู่กบัประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 
 

 

 
อตัราคา่บรกิารรวม  >>> 
ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดัไป-กลบั แบบกรุป๊สายการบนิไทย+ภาษสีนามบนิไทย-จนี +น า้มนัเชือ้เพลงิ 

และน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20กก./ทา่น // คา่ทีพ่กั 2-3 ทา่น (ต่อ1 หอ้งเทา่นัน้) / คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการ /  
คา่วซี่าจนี เฉพาะพาสปอรต์ไทย ( 4 วนัทาํการ ) //บตัรเขา้ชมงานแฟร ์(ฟร)ี  (สําหรับทา่นทีม่บีัตรเชญิแลว้ไม่

สามารถหักคนืได)้  // คา่ประกนัอบุตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง  1,000,000 บาท (ตามขอ้ตกลงระหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทั
ประกนั)//คา่ยานพาหนะและไกดนํ์าทางตลอดการเดนิทาง    
อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม  >>> 
คา่น้ําหนกักระเป๋าเกนิพกิดั 20 กโิลกรมั //  คา่หนงัสอืเดนิทาง  เอกสารต่างดา้วต่างๆ และวซี่าต่างชาต ิ //  คา่ใชจ้่ายอืน่ๆที่
นอกเหนือจากรายการระบุ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่พเิศษ ฯลฯ //  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% /  คา่ทปิไกด+์คนขบัรถ 4 วนั = 80หยวน / ลูกคา้ 1 ทา่น  หวัหนา้
ทวัรว์นัละ 100 บาท/ทา่น  เพือ่เป็นกาํลงัใจในการทาํงาน , คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ,หากทา่นงดใชร้ายการ
ใดรายการหนึ่งถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถขอเรยีกเงนิคนื 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  >>> 

1.มดัจ าท่านละ 10,000บาท พรอ้มแฟกสลปิมาที ่02-2151167 พรอ้มระบุชือ่ผูจ้อง เนื่องจากราคานี้เป็นตัว๋กรุ๊ป ตัว๋

เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถ ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆทัง้สิน้ ถา้กรณี
ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 
2.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า ทา่นสละสทิธิ ์ ไม่
อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาํคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
3.การยกเลกิ   
3.1 ยกเลกิก่อน 30วนั คนืคา่บรกิารทัง้หมด 
3.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เกบ็คา่ใชจ้่ายทา่นละ   10,000  บาท 
3.3 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1 – 15 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์  
 

http://www.cantonfair.org.cn/
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เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 
1.หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ํ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรดุ 
2.หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่าง สาํหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
3.รปูถ่ายหน้าตรง รปูส ี1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร์ 
 หา้มมรีอยเยบ็เมก็ หรอืรอยปากกาใดๆพืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้**สาํคญัมาก** 
4.สาํหรบัผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซี่า 
สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5.เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6.กรณีเดก็, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
      - กรณีเดก็อายตุํ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งมสีาํเนาสตูบิตัรเดก็ 
      - กรณีทีเ่ดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนุญาตใหเ้ดนิทางออกทีเ่ขต 
7.ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่าํงาน ตาํแหน่งงาน ทีอ่ยูป่จัจุบนั ทีอ่ยูท่ีท่าํงาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่าํงาน และของญาต ิโปรดรบัทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเทจ็ อาจมกีารระงบัการ
ออกวซี่า เล่มทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
8.เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหน้ากอ่นยืน่วซี่า ดงันัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษิทัทวัรอ์ยา่งน้อย 5-7 วนั 
ทาํการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
9.โปรดทาํความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยูใ่นระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซี่าใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการ
ยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบล่วงหน้า   
10.ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทาํวซี่าทา่นจะตอ้งรบัผดิชอบในการ
อนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 
กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทาํบตัรหายในระหว่างการเดนิทางทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งน้อย 2 
อาทติย ์ 
11. กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ 
- ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่าํงานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
หากไมไ่ดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 
- กรณีหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเองเนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้ง
ไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 

(สถานทตูจนีอาจปฎเิสธไมร่บัทาํวซี่า ในกรณีดงัต่อไปนี้)*มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ วนัที ่6 ธ.ค.59 เป็นตน้ไป 
1.รปูถ่ายตอ้งอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 
2.รปูถ่ายหน้าตรง ไมย่ิม้เหน็ฟนั มองเหน็ทัง้ใบหน้า และใบหทูัง้ 2 ขา้งชดัเจน **ส าคญัมาก** 
3.หา้ม สวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว เสือ้นกัเรยีน/นกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ  
4.หา้ม นํารปูถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสติก๊เกอร ์หรอืรปูทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร์ 
5.หา้ม นํารปูทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเล่น หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่วซี่า 
6.ชือ่เป็นชาย แต่สง่รปูถ่ายทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแต่งหน้าทาปาก 
7.ไมส่วมเครือ่งประดบั สรอ้ย ต่างห ูแว่นตาดาํ แว่นตาแฟชัน่ แว่นสายตาขอบดาํ 
8.หา้ม สวมใสค่อนแทคเลนสส์ ีหรอื คอนแทคแลนดบ์ิก๊อายแฟชัน่ 
 

กฎการใชร้ปูถา่ยส าหรบัยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 
 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐประชาชนจนีประจําประเทศไทย ผูท้ีย่ ืน่คํารอ้งขอวซีา่จนีจะตอ้ง

ใชร้ปูทําการยืน่คํารอ้ง  2 ใบ โดยรปูทีใ่ชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบยีบดังตอ่ไปนี ้ 

1. รปูส ีพืน้หลังสขีาว และถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
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2. ขนาดของรปูถา่ย:48มม.x 33มม.,ความกวา้งสว่นศรีษะ:15มม. ถงึ 22มม.,ความสงูสว่นศรีษะ: 28มม. ถงึ 33มม. ดัง

รปูตัวอยา่ง 

3. รปูถา่ยจะตอ้งบง่บอกรปูพรรณสณัฐานของผูย้ืน่คํารอ้งไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะถา่ยภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดห ูไมห่ลับตา ไม่

อา้ปาก หรอืยิม้เห็นฟัน หา้มทําทา่ทาง หรอืมสี ิง่กดีขวางใดๆทัง้สิน้ ศรีษะเอยีงซา้ยหรอืขวาได ้นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 20 

องศา และ แหงนหนา้ขึน้ลงได ้นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 25 องศา  

4. รปูถา่ยตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยทีศ่รีษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ แวน่ตา

ทีม่กีรอบหนา เลนสส์ะทอ้นแสง หรอืแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเครือ่งประดับทีศ่รีษะ ดว้ยเหตผุลทางศาสนาเทา่นัน้ 

5. รปูถา่ยจะตอ้งไมขุ่น่มวั ไมช่ํารดุ ไมม่เีงาหรอืแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สขีองภาพตอ้งเป็นสธีรรมชาต ิไมส่วา่ง หรอืมดื

จนเกนิไป ตอ้งไมม่จีดุสแีดงในดวงตา และรปูตอ้งไมบ่ดิเบีย้ว หรอืผดิปกต ิ

6. พืน้หลังตอ้งเป็นสขีาว และไมม่ขีอบเทา่นัน้ 

7. รปูถา่ยจะตอ้งพมิพล์งบนกระดาษสําหรับรปูถา่ยเทา่นัน้ และจะตอ้งไมม่สี ิง่สกปรก หรอืรอยขดีขว่นใดๆทัง้สืน้ 

ตวัอยา่งรปูถา่ยทีถ่กูตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
1. จํานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไป เทีย่วบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
2. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
สําคัญ 
4. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, 
การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
5. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
6. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ
มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา
ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8.  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
9. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, 
ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมา
ขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
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10. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุี่
เกดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 
11. เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่
ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
12. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

**สถานทูตมกีารตรวจสอบ กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME..................................................................SURNAME.......................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน           หม้าย           หย่า ระดบัการศึกษา..............................................................   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส................................................................................................................................ 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มอืถือ............................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) .............................................................................................. 
..........................................................................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์บ้าน............................................ 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................................................ 
ต าแหน่งงาน...........................................................................ธุรกจิประเภท........................................................................................ 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................โทร.............................................  
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่    ไม่เคย     เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีแล้ว   
เมือ่วนัที.่............................ เดอืน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่...........................เดอืน..........................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่    ไม่เคย    เคย  โปรดระบุ.......................................................…………………….……  
เมือ่วนัที.่.......................... เดอืน...........................ปี.............................  ถึง วนัที.่............................เดือน.............................ปี............................ 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION...................................................อาชีพ....................................................................Tel...................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................................... 
RELATION...................................................อาชีพ.....................................................................Tel..................................................... 
หมายเหตุ 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม   อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


