ช่วงที่ 1: กำหนดกำรเดินทำงวันที่ 16-19 เมษำยน 2563

รำคำทัวร์ ::
23,900 บาท/ท่าน พ ักเดีย
่ วเพิม
่ 4,500
1. ชมงาน 3วัน เต็ม ไม่ ลงร้ าน
2. พักโรงแรม 5 ดาว
3. เมนู: ซีฟู๊ด , ห่ านย่ าง
4.

1

บาท

หมำยเหตุ
หำกท่ำนใดมีบตั รเข้ำงำนอันเก่ำ กรุณำนำบัตรเข้ำงำนไปด้วย หำกท่ำนไม่ได้นำติดตัวไป , ทำหำย ,
หรือชำรุด ท่ำนต้องทำบัตรใหม่ และเสี ยค่ำใช้จ่ำย 200 หยวน (ชำรุดไม่เสียค่ำใช้จ่ำยแต่ต้องนำบัตรที่
ชำรุดไปแลกกับบัตรใหม่) ซึ่งลูกค้ำต้ องเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง
วันที่หนึ่ ง

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ-กวำงเจำ

12.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 เคำน์ เตอร์สำยกำรบิน KANYA AIRWAYS ROW T พบเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ทา่ น
ลัดฟ้าสูส่ นามบิน ป๋ำยหยุน นครกวางเจา โดยสำยกำรบิน KANYA AIRWAYS เที่ยวบินที่ KQ886
ถึงสนามบิน ป๋ำยหยุน นครกวำงเจำหลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรกวางเจาแม้จะเป็ นศูนย์กลาง
ในการปฏิรปู เศรษฐกิจจีนปจั จุบนั กวางเจามีบทบาทเป็ นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าทีม่ คี วามเจริญรุ่งเรืองมาก
ทีส่ ดุ ในภาคใต้ของจีนและยังได้รบั สถานะเป็ นหนึง่ ในสามเมืองท่าทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของจีนอีกทัง้ ยังเป็ นเมืองทีม่ ี
ผลผลิตโดยรวมมากทีส่ ดุ ด้วย นอกจากนัน้ ยังมีการคมนาคมขนส่งทีส่ ะดวกทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดนิ ครอบคลุม
เมืองชัน้ ในทัง้ หมด

14.50 น.
18.45 น.

>>>

เตรียมเอกสำรจำเป็ นที่ต้องใช้สำหรับกำรทำบัตรเข้ำงำน

*** (สาคัญ.!!) เอกสารสาหรับทาบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ***
1. ลูกค้าทีไ่ ม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องส่งเอกสารเพิม่ เติมมาให้ทางบริษทั ดังนี้
(นาติดตัวไปด้วย ณ วันเดินทาง)
1.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พืน้ หลังสีฟ้า หรือ ขาว)
1.2 นามบัตร (ตัวจริง)
1.3 อีเมล์ผเู้ ข้างาน (ทีส่ ามารถใช้ได้จริง)
2. ลูกค้าทีเ่ คยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิง่ ทีจ่ ะต้องนาติดตัวไปด้วย
2.1 บัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ (บัตรแข็งสีฟ้ำ)

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เมนู...ห่ำนย่ำง
 พักที่ Haoyin Gloria Plaza Hotel 5* หรือเทียบเท่า http://haoyingloria.shop.cthy.com/
Address：135 Yinbing Rd, Huadu District, Guangzhou TEL: 020-86826999

วันที่สอง
เช้ำ

คำ่

ชมงำนกวำงเจำเทรดแฟร์ครัง้ 127th China Import and Export Fair - ช้อปปิ้ งถนนปักกิ่ ง
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั นาท่านเดินทางสู่ Pazhou
Complex เพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ 127th Chinese
Import and Export Fair งานเริม่ เวลา 09.30 – 18.00 น. ท่าน
ผูเ้ ข้าร่วมชมงานจะมีโอกาสพบปะผูผ้ ลิตสินค้าโดยตรง สร้างงานใหม่
สร้างรายได้เพิม่ เติม เพราะท่านจะมีมุมมองใหม่ๆ สินค้าใหม่ ในการ
นามาเสนอลูกค้าของท่านในโอกาสต่อๆไป
****** อำหำรเที่ยงอิ สระตำมอัธยำศัย ***** เพื่อความสะดวกในการดูงาน

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
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นาท่าน ช้อปปิ้ งถนนปักกิ่ ง ถนนเดินเท้าทีม่ ชี อ่ื เสียงยามราตรี และเป็นทีช่ น่ื ชอบของนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติ อิสระให้ท่านได้เลือกเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย

 พักที่ Haoyin Gloria Plaza Hotel 5* หรือเทียบเท่า http://haoyingloria.shop.cthy.com/
Address：135 Yinbing Rd, Huadu District, Guangzhou TEL: 020-86826999
วันที่สำม
เช้ำ

คำ่

ชมงำนกวำงเจำเทรดแฟร์ครัง้ 127th China Import and Export Fair - ช้อปปิ้ งถนนซ่ำงเซี่ยจิ่ ว
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั นาท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex เพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้า
นานาชาติ 127th Chinese Import and Export Fair ชมงาน (ต่อ) จากเมื่อวานให้ทา่ นได้เก็บข้อมูล
เพิม่ เติมอีก
****** อำหำรเที่ยงอิ สระตำมอัธยำศัย ***** เพื่อความสะดวกในการดูงาน

รับประทำนอำหำรคำ่ เมนู...Seafood

นาท่านสู่ ถนนซ่ำงเซี่ยจิ่ ว ซึ่งเป็นถนนทีเ่ ชือ่ มไปท่าเรือ พระราชสานักราชวงศ์ชงิ อนุมตั ใิ ห้เป็นศูนย์การค้า
ระหว่างประเทศในสมัยนัน้ จัดเป็นย่านการค้าทีต่ ดิ ต่อกับยุโรปโดยเฉพาะ ปจั จุบนั ได้กลายมาเป็นถนนคน
เดินทีม่ ขี องขายมากมาย และสองข้างทางยังมีกจิ กรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิน่ ให้เห็น ชมตึกแถว
ยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงาม ซึ่งตอนหลังคนจีน นามาสร้างแถว
เยาวราชในประเทศไทย และปจั จุบนั ก็ยงั เป็นย่านช้อปปิ้งทีม่ คี วามนิยมอยูซ่ ่งึ มีสนิ ค้าอันทันสมัยต่างๆให้
ท่านได้เลือกซื้อมากมายอาทิ เสือ้ ผ้า,กระเป๋า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคล้ายๆย่านใน
ฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมีรา้ นอาหาร ร้านค้า
ต่างๆ มากมายเลยทีเ่ ดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืน ถือเป็นถนนคนเดินทีม่ ชี อ่ื เสียงของเมืองกวางเจา
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 พักที่ Haoyin Gloria Plaza Hotel 5* หรือเทียบเท่า http://haoyingloria.shop.cthy.com/
Address：135 Yinbing Rd, Huadu District, Guangzhou TEL: 020-86826999
ชมงำนกวำงเจำเทรดแฟร์ครัง้ 127th China Import and Export Fair - กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั นาท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex เพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้า
นานาชาติ 123th Chinese Import And Export Fair ชมงาน จากเมือ่ วานให้ท่านได้เก็บข้อมูล
เพิม่ เติมอีก
****** อำหำรเที่ยงอิ สระตำมอัธยำศัย ***** เพื่อความสะดวกในการดูงาน

วันที่สี่
เช้ำ

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร พิเศษ...อำหำรออร์แกนิค

คำ่
22.10 น.
00.05+1 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ลัดฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ โดยโดยสำยกำรบิ น KANYA AIRWAYS เที่ยวบิ นที่ KQ887
(วันที่ 19 เมษำยน 2562) ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
………………………..

ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริ กำร

..…………………….

รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครัง้ ที่ 127 เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563
สถานที่จัดงาน : PAZHOU COMPLEX : 308 Yue Jiang Zhong Road, Guangzhou 09.30-18.00 น.
วันที่ 15-19 เมษายน 2563
วันที่ 23-27 เมษายน 2563
วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563
Large Machinery & Equipment
(เครื่ องจักรกลขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ )
Small Machinery
(เครื่ องจักรขนาดเล็ก)
Bicycles (รถจักรยาน)
Motorcycles (รถมอเตอร์ ไซด์)
Vehicle Spare Parts (อะไหล่ยานพาหนะ)
Chemical Products (เคมีภณ
ั ฑ์,วัสดุเคมี)
Hardware
(อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์,ฮาร์ ดแวร์ )
Tools (เครื่ องมือ,อุปกรณ์)
Vehicles
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Kitchen & Tableware
(เครื่ องครัวและภาชนะใส่อาหาร)
General Ceramics
(ผลิตภัณฑ์เซรามิค)
Arts Ceramics (เซรามิคสาหรับศิลปะ)
Home Decorations
(อุปกรณ์ตกแต่งบ้ าน)
Glass Arts (เครื่ องแก้ วศิลปะ)
Furniture (เฟอร์ นิเจอร์ )
Weaving, Rattan & Iron Arts
(เครื่ องเรื อนที่ทาจากหวาย / เหล็ก)
Gardening Products

Men ‘s Ladies Wear
(เสื ้อผ้ าสาหรับบุรุษและสตรี )
Kids ‘Wear (เสื ้อผ้ าสาหรับเด็ก)
Underwear (ชุดชั ้นใน)
Sports & Casual Wear
(ชุดกีฬาและลาลอง)
Furs, Leathers, Downs & Downs
Products
(ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์และหนังสัตว์)
Fashion Accessories & Fittings
(สินค้ าสิง่ ทอภายในบ้ าน)
Textile Raw Materials & Fabrics

(ยานพาหนะ,เครื่ องมือลาเลียง)
Construction Machinery
(เครื่ องจักรก่อสร้ าง)
Electrical Appliances
(เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าสาหรับผู้บริ โภค)
Computer & Communication Products
(อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และติดต่อสือ่ สาร)
Lighting (อุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง)
Building & Decorative Materials
(วัสดุและเครื่ องมือก่อสร้ างและตกแต่ง)
Sanitary & Bathroom Equipment
(เครื่ องมืออุปกรณืทาความสะอาด)
Importing Products (สินค้ านาเข้ า)

(อุปกรณ์เกี่ยวกับหินและเหล็ก)
Stone and Iron Products
(อุปกรณ์เกี่ยวกับหินและเหล็ก)
Household Items(ของใช้ ในครัวเรื อน)
Personal Care Products
(ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย)
Toiletries (ผลิตภัณฑ์ภายในห้ องน ้า)
Clock, Watch & Optical
(นาฬิกาและแว่นตา)
Instruments (เครื่ องดนตรี )
Toys (ของเล่น)
Gifts & Premiums (สินค้ าพรี เมี่ยม)
Festival Item (สินค้ ากับเทศกาล)

(สิง่ ทอ ผ้ าไหม ผ้ าฝ้าย และอุปกรณ์)
Carpets & Tapestries
(พรมและผ้ าม่าน)
Food (ผลิตภัณฑ์อาหาร)
Medicines & Health Products
(ผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ)
Medical Devices, Disposables &
Dressings (ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา)
Sports, Travel & Recreation
Products (ผลิตภัณฑ์กีฬา,ท่องเที่ยว)
Office Supplies (อุปกรณ์สานักงาน)
Shoes (รองเท้ า)
Cases & Bags (เครื่ องหนัง, กระเป๋ า)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.cantonfair.org.cn

กำหนดกำรเดินทำง
16-19 เมษำยน 2563

ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่ำน
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
23,900
23,900
21,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
4,500

เด็กเสริ มเตียง
คือ ผูเ้ ดิ นทำงที่มีอำยุ ณ วันเดิ นทำงตำ่ กว่ำ 12 ปี และพักกับผูใ้ หญ่โดยมีเตียง
เด็กไม่เสริ มเตียง
คือ ผูเ้ ดิ นทำงที่มีอำยุ ณ วันเดิ นทำงตำ่ กว่ำ 12 ปี และพักกับผูใ้ หญ่โดยไม่มีเตียง
โปรแกรมสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั ประโยชน์ ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ

อัตรำค่ำบริ กำรรวม >>>
ตั ๋วเครื่องบินชัน้ ประหยัดไป-กลับ แบบกรุป๊ สำยกำรบิ น KANYA AIRWAYS+ภำษีสนำมบิ นไทย-จีน +น้ำมันเชื้อเพลิ ง
และน้ำหนักกระเป๋ำไม่เกิ น 23 กก./ท่ำน โหลดใต้ท้องเครื่องได้ 2 ใบ / ท่ำน // ค่าทีพ่ กั 2-3 ท่าน (ต่อ1 ห้องเท่านัน้ ) /
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามรายการ / ค่าวีซ่าจีน เฉพาะพาสปอร์ตไทย ( 4 วันทาการ ) //บัตรเข้ำชมงำนแฟร์ (ฟรี) (สำหรับ
ท่ำนที่มีบตั รเชิ ญแล้วไม่สำมำรถหักคืนได้) // ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลง
ระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ประกัน) // ค่ายานพาหนะและไกด์นาทางตลอดการเดินทาง
อัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวไม่รวม >>>
ค่าน้ าหนักกระเป๋าเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด // ค่าหนังสือเดินทาง เอกสารต่างด้าวต่างๆ และวีซ่าต่างชาติ //
ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีน่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษ ฯลฯ // ค่ำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% // ค่ำทิ ปไกด์+คนขับรถ 4วัน = 80 หยวน / ลูกค้ำ 1 ท่ำน หัวหน้ ำทัวร์
วันละ 100 บำท/ท่ำน เพื่อเป็นกาลังใจในการทางาน , ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ,หากท่านงดใช้รายการใด
รายการหนึ่งถือว่าท่านสละสิทธิไม่
์ สามารถขอเรียกเงินคืน
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เงื่อนไขกำรให้บริ กำร >>>

1.มัดจำท่ำนละ 10,000บำท พร้อมแฟกสลิปมาที่ 02-215-1167 พร้อมระบุชอ่ื ผูจ้ อง เนื่องจากราคานี้เป็นตั ๋ว
กรุ๊ป ตั ๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ทีร่ ะบุบนหน้าตั ๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถ ยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงการเดินทางใดๆ
ทัง้ สิน้ ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนให้กบั
์
ท่าน
2.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ น้
3.การยกเลิก
3.1 ยกเลิกก่อน 30วัน คืนค่าบริการทัง้ หมด
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 100 % ของราคาทัวร์
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสือเดิ นทำง
1. หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จาก
คอมพิวเตอร์
ห้ำมมีรอยเย็บแม็ก หรือรอยปำกกำใดๆพื้นหลังสีขำวเท่ำนัน้ **สำคัญมำก**
4. สาหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อนการ
ส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
6. เอกสารทีใ่ ห้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีสาเนาสูตบิ ตั รเด็ก
- กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทางออกทีเ่ ขต
8. ข้อมูลจริงเกีย่ วกับสถานทีศ่ กึ ษา สถานทีท่ างาน ตาแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั ทีอ่ ยู่ทท่ี างาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้ใน
กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ทีท่ างาน และของญาติ โปรดรับทรำบว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำ
ให้ข้อมูลเท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เล่มที่มีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทั ทัวร์
อย่างน้อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่ มเติ มหรือ
เปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถำนทูต และบำงครังบริ
้ ษทั ทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ ำ
11. ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่า
ในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติทท่ี างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทางาน
ในประเทศไทยเท่านัน้
หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
6

กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
(สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทาวีซ่า ในกรณีดงั ต่อไปนี้)*มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่ วันที ่ 6 ธ.ค.59 เป็นต้นไป
1.รูปถ่ายต้องอายุไม่เกิน 6 เดือน
2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ยม้ิ เห็นฟนั มองเห็นทัง้ ใบหน้า และใบหูทงั ้ 2 ข้างชัดเจน **สาคัญมาก
3.ห้ำม สวมเสือ้ สีขาว เช่น เสือ้ ยืดสีขาว เสือ้ นักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
4.ห้าม นารูปถ่ายทีเ่ ป็นกระดาษถ่ายสติก๊ เกอร์ หรือรูปทีป่ ริน้ จากคอมพิวเตอร์
5.ห้าม นารูปทีม่ วี วิ ด้านหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นวีซ่า
6.ชือ่ เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
7.ไม่สวมเครือ่ งประดับ สร้อย ต่างหู แว่นตาดา แว่นตาแฟชัน่ แว่นสายตาขอบดา
8.ห้ำม สวมใส่คอนแทคแลนส์สี หรือ คอนแทคแลนด์บกิ๊ อายส์แฟชัน่
กฎกำรใช้รปู ถ่ำยสำหรับยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย ผูท้ ย่ี ่นื คาร้องขอวีซ่าจีนจะต้อง
ใช้รูปทาการยื่นคาร้อง 2 ใบ โดยรูปทีใ่ ช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้
1. รูปสี พืน้ หลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2. ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดังรูป
ตัวอย่าง

3. รูปถ่ายจะต้องบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผูย้ ่นื คาร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา ไม่
อ้าปาก หรือยิม้ เห็นฟนั ห้ามทาท่าทาง หรือมีสงิ่ กีดขวางใดๆทัง้ สิน้ ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20
องศา และ แหงนหน้าขึน้ ลงได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา
4. รูปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยทีศ่ รี ษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตา
ทีม่ กี รอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรือแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่องประดับทีศ่ รี ษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านัน้
5. รูปถ่ายจะต้องไม่ขนุ่ มัว ไม่ชารุด ไม่มเี งาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืด
จนเกินไป ต้องไม่มจี ุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บดิ เบีย้ ว หรือผิดปกติ
6. พืน้ หลังต้องเป็นสีขาว และไม่มขี อบเท่านัน้
7. รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสาหรับรูปถ่ายเท่านัน้ และจะต้องไม่มสี งิ่ สกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทัง้ สืน้
ตัวอย่ำงรูปถ่ำยที่ถกู ต้อง
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หมำยเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ต่าผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึน้ ไป เทีย่ วบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริษทั ฯ มีสทิ ธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเทีย่ วสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ
4. บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั แิ ละอื่นๆทีอ่ ยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บปว่ ย, การถูกทาร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
5. ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้
จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานทีท่ ร่ี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั ้ นี้ทางบริษทั ฯจะจัดหารายการเทีย่ วสถานทีอ่ ่นื ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ ์
การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คดิ ตามราคาตั ๋วเครื่องบินในปจั จุบนั หากราคาตั ๋วเครือ่ งบินปรับสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิที์ จ่ ะปรับราคาตั ๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ ว
เท่านัน้
9. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
10. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
11. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็นตั ๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั ๋วไปแล้วในกรณีทท่ี ่านไม่สามารถเดิน ทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตั ๋วเครือ่ งบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
***** เพื่อประโยชน์ ของท่ำน กรุณำพิ จำรณำโปรแกรมให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ก่อนตัดสิ นใจ *****
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**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**สถานทูตมีการตรวจสอบ กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME..................................................................SURNAME..........................................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่งงาน
 หม้ าย
 หย่ า ระดับการศึกษา..............................................................
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน....................................มือถือ.............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่) ..............................................................................................
..........................................................................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์ บ้าน............................................
ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................................................................
ตาแหน่ งงาน...........................................................................ธุรกิจประเภท........................................................................................
ที่อยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................โทร.............................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ว
เมือ่ วันที.่ ............................ เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ ...........................เดือน..........................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ.......................................................…………………….……
เมือ่ วันที.่ .......................... เดือน...........................ปี ............................. ถึง วันที.่ ............................เดือน.............................ปี ............................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................อาชีพ....................................................................Tel......................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME.........................................................................
RELATION...................................................อาชีพ.....................................................................Tel.....................................................

หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษัท แล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัท อาจมี การเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่ม เติม อาจท าให้ ท่านเกิด ความไม่ ส ะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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