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       ช่วงท่ี 1: ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 16-19 เมษำยน 2563   
 
 
 
 
 
 
 
 

รำคำทวัร ์::      23,900     บาท/ทา่น  พกัเดีย่วเพิม่  4,500       บาท  
1. ชมงาน 3วนั เต็ม     ไม่ลงร้าน 
2. พกัโรงแรม 5 ดาว   
3. เมนู:  ซีฟู๊ด , ห่านย่าง  
4.  
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หมำยเหต ุ  
หำกท่ำนใดมีบตัรเข้ำงำนอนัเก่ำ  กรณุำน ำบตัรเข้ำงำนไปด้วย หำกท่ำนไม่ได้น ำติดตวัไป , ท ำหำย , 
หรือช ำรดุ ท่ำนต้องท ำบตัรใหม่ และเสียค่ำใช้จ่ำย 200 หยวน (ช ำรดุไม่เสียค่ำใช้จ่ำยแต่ต้องน ำบตัรท่ี
ช ำรดุไปแลกกบับตัรใหม่)  ซ่ึงลกูค้ำต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง  
 

วนัท่ีหน่ึง สนำมบินสวุรรณภมิู-กวำงเจำ  

12.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิชัน้ 4 เคำน์เตอรส์ำยกำรบิน KANYA AIRWAYS ROW T พบเจา้หน้าที่
บรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ทา่น  

14.50 น. ลดัฟ้าสูส่นามบนิ ป๋ำยหยุน นครกวางเจา โดยสำยกำรบิน KANYA AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี KQ886  

18.45 น. ถงึสนามบนิ ป๋ำยหยุน นครกวำงเจำหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรกวางเจาแมจ้ะเป็นศนูย์กลาง
ในการปฏริปูเศรษฐกจิจนีปจัจุบนักวางเจามบีทบาทเป็นเมอืงในเขตเศรษฐกจิการคา้ทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงมาก
ทีส่ดุในภาคใตข้องจนีและยงัไดร้บัสถานะเป็นหนึง่ในสามเมอืงทา่ทีส่ าคญัทีส่ดุของจนีอกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ ี
ผลผลติโดยรวมมากทีส่ดุดว้ย นอกจากนัน้ยงัมกีารคมนาคมขนสง่ทีส่ะดวกทนัสมยั มรีะบบรถไฟใต้ดนิครอบคลมุ
เมอืงชัน้ในทัง้หมด 

 >>> เตรียมเอกสำรจ ำเป็นท่ีต้องใช้ส ำหรบักำรท ำบตัรเข้ำงำน  
 

  *** (ส าคญั.!!) เอกสารส าหรบัท าบตัรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์*** 

1. ลูกคา้ทีไ่ม่เคยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร์จะตอ้งส่งเอกสารเพิม่เตมิมาให้ทางบรษิทัดงันี้  

(น าตดิตวัไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

  1.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พืน้หลงัสฟ้ีา หรอื ขาว) 

  1.2 นามบตัร (ตวัจรงิ) 

  1.3 อเีมลผ์ูเ้ขา้งาน (ทีส่ามารถใชไ้ดจ้รงิ) 

  2. ลูกคา้ทีเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรแ์ลว้ สิง่ทีจ่ะตอ้งน าตดิตวัไปดว้ย 

  2.1  บตัรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์ (บตัรแขง็สีฟ้ำ)  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   เมนู...ห่ำนย่ำง 
  พกัที ่ Haoyin Gloria Plaza Hotel  5*  หรอืเทยีบเท่า http://haoyingloria.shop.cthy.com/ 
   Address：135 Yinbing Rd, Huadu District, Guangzhou TEL: 020-86826999   
วนัท่ีสอง  ชมงำนกวำงเจำเทรดแฟรค์ร ัง้   127th   China Import and Export Fair - ช้อปป้ิงถนนปักก่ิง  

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ท่ีพกั น าท่านเดนิทางสู่ Pazhou 
Complex เพื่อเขา้ชมงานแสดงสนิคา้นานาชาต ิ 127th Chinese 
Import and Export Fair งานเริม่เวลา 09.30 – 18.00 น. ทา่น 
ผูเ้ขา้ร่วมชมงานจะมโีอกาสพบปะผูผ้ลติสนิคา้โดยตรง สรา้งงานใหม ่
สรา้งรายไดเ้พิม่เตมิ เพราะทา่นจะมมีุมมองใหม่ๆ สนิคา้ใหม่ ในการ
น ามาเสนอลกูคา้ของท่านในโอกาสต่อๆไป  

  ****** อำหำรเท่ียงอิสระตำมอธัยำศยั ***** เพื่อความสะดวกในการดูงาน 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

http://haoyingloria.shop.cthy.com/
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 น าท่าน ช้อปป้ิงถนนปักก่ิง ถนนเดนิเทา้ทีม่ชี ือ่เสยีงยามราตร ีและเป็นทีช่ ืน่ชอบของนกัท่องเทีย่ว
ต่างชาต ิอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกเลอืกชมสนิค้าตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
  

  พกัที ่ Haoyin Gloria Plaza Hotel  5*  หรอืเทยีบเท่า http://haoyingloria.shop.cthy.com/ 
   Address：135 Yinbing Rd, Huadu District, Guangzhou TEL: 020-86826999   
วนัท่ีสำม ชมงำนกวำงเจำเทรดแฟรค์ร ัง้   127th   China Import and Export Fair - ช้อปป้ิงถนนซ่ำงเซ่ียจ่ิว 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ท่ีพกั น าท่านเดนิทางสู ่Pazhou Complex เพื่อเขา้ชมงานแสดงสนิคา้
นานาชาต ิ127th Chinese Import and Export Fair ชมงาน (ต่อ) จากเมื่อวานใหท้า่นไดเ้กบ็ขอ้มูล
เพิม่เตมิอกี 

****** อำหำรเท่ียงอิสระตำมอธัยำศยั ***** เพื่อความสะดวกในการดูงาน 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่  เมนู...Seafood  

 

 

 

 

 
 
 น าท่านสู่ ถนนซ่ำงเซ่ียจ่ิว ซึ่งเป็นถนนทีเ่ชือ่มไปท่าเรอื พระราชส านกัราชวงศช์งิอนุมตัใิหเ้ป็นศนูยก์ารคา้

ระหวา่งประเทศในสมยันัน้ จดัเป็นยา่นการคา้ทีต่ดิต่อกบัยุโรปโดยเฉพาะ ปจัจุบนัไดก้ลายมาเป็นถนนคน
เดนิทีม่ขีองขายมากมาย และสองขา้งทางยงัมกีจิกรรมทางวฒันธรรมของชาวทอ้งถิน่ใหเ้หน็ ชมตกึแถว
ยุคเกา่และอาคารต่างๆยงัคงรกัษาไวแ้บบทรงโบราณอย่างสวยงาม ซึ่งตอนหลงัคนจนี น ามาสร้างแถว
เยาวราชในประเทศไทย และปจัจุบนักย็งัเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่คีวามนิยมอยูซ่ึ่งมสีนิคา้อนัทนัสมยัต่างๆให้
ท่านไดเ้ลอืกซื้อมากมายอาท ิ เสือ้ผา้,กระเป๋า,สนิคา้แบรนดเ์นมจนี ฯลฯ บรรยากาศจะคลา้ยๆย่านใน
ฮ่องกง บางชว่งของถนนจะมกีารปิดถนน และมกีารเปิดไฟสวา่งไสว สวยงามมาก ยงัมรีา้นอาหาร รา้นคา้
ต่างๆ มากมายเลยทีเ่ดยีว คกึคกัมากในชว่งกลางคนื ถอืเป็นถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงกวางเจา
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  พกัที ่ Haoyin Gloria Plaza Hotel  5*  หรอืเทยีบเท่า http://haoyingloria.shop.cthy.com/ 
   Address：135 Yinbing Rd, Huadu District, Guangzhou TEL: 020-86826999   

วนัท่ีส่ี   ชมงำนกวำงเจำเทรดแฟรค์ร ัง้   127th   China Import and Export Fair - กรงุเทพฯ      
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ท่ีพกั น าท่านเดนิทางสู ่ Pazhou Complex เพื่อเขา้ชมงานแสดงสนิคา้

นานาชาต ิ 123th Chinese Import  And  Export Fair  ชมงาน จากเมือ่วานใหท้่านไดเ้กบ็ขอ้มูล
เพิม่เตมิอกี 

****** อำหำรเท่ียงอิสระตำมอธัยำศยั ***** เพื่อความสะดวกในการดูงาน 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   พิเศษ...อำหำรออรแ์กนิค   
 น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ   
22.10 น. ลดัฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยโดยสำยกำรบิน KANYA AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี KQ887 
00.05+1 น. (วนัท่ี 19 เมษำยน 2562) ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

………………………..  ขอบคณุทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร    ..……………………. 
 

รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครัง้ที่ 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 
(เคร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่ และอปุกรณ์) 
Small Machinery 
(เคร่ืองจกัรขนาดเลก็) 
Bicycles (รถจกัรยาน) 
Motorcycles (รถมอเตอร์ไซด์) 
Vehicle Spare Parts (อะไหลย่านพาหนะ) 
Chemical Products (เคมีภณัฑ์,วสัดเุคมี) 
Hardware 
(อปุกรณ์อิเลกโทรนิกส์,ฮาร์ดแวร์) 
Tools (เคร่ืองมือ,อปุกรณ์) 
Vehicles 

Kitchen & Tableware 
(เคร่ืองครัวและภาชนะใสอ่าหาร) 
General Ceramics 
 (ผลติภณัฑ์เซรามิค) 
Arts Ceramics (เซรามิคส าหรับศิลปะ) 
Home Decorations 
(อปุกรณ์ตกแต่งบ้าน) 
Glass Arts (เคร่ืองแก้วศิลปะ) 
Furniture (เฟอร์นิเจอร์) 
Weaving, Rattan & Iron Arts 
(เคร่ืองเรือนท่ีท าจากหวาย / เหลก็) 
Gardening Products 

Men ‘s Ladies Wear 
(เสือ้ผ้าส าหรับบรุุษและสตรี) 
Kids ‘Wear (เสือ้ผ้าส าหรับเด็ก) 
Underwear (ชดุชัน้ใน) 
Sports & Casual Wear 
(ชดุกีฬาและล าลอง) 
Furs, Leathers, Downs & Downs 
Products 
(ผลติภณัฑ์ขนสตัว์และหนงัสตัว์) 
Fashion Accessories & Fittings 
(สนิค้าสิง่ทอภายในบ้าน) 
Textile Raw Materials & Fabrics 

http://haoyingloria.shop.cthy.com/


5  

 

(ยานพาหนะ,เคร่ืองมือล าเลยีง) 
Construction Machinery 
(เคร่ืองจกัรก่อสร้าง) 
Electrical Appliances 
(เคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับผู้บริโภค) 
Computer & Communication Products 
(อปุกรณ์คอมพิวเตอร์และติดต่อสือ่สาร) 
Lighting (อปุกรณ์เกี่ยวกบัแสงสว่าง) 
Building & Decorative Materials 
(วสัดแุละเคร่ืองมือก่อสร้างและตกแต่ง) 
Sanitary & Bathroom Equipment 
(เคร่ืองมืออปุกรณืท าความสะอาด) 
Importing Products (สนิค้าน าเข้า) 
 

(อปุกรณ์เกี่ยวกบัหินและเหลก็) 
Stone and Iron Products 
(อปุกรณ์เกี่ยวกบัหินและเหลก็) 
Household Items(ของใช้ในครัวเรือน)  
Personal Care Products 
(ผลติภณัฑ์เกี่ยวกบัสขุอนามยั) 
Toiletries (ผลติภณัฑ์ภายในห้องน า้) 
Clock, Watch & Optical 
(นาฬิกาและแว่นตา) 
Instruments (เคร่ืองดนตรี) 
Toys (ของเลน่) 
Gifts & Premiums (สนิค้าพรีเมี่ยม) 
Festival Item (สนิค้ากับเทศกาล) 
 

(สิง่ทอ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และอปุกรณ์) 
Carpets & Tapestries 
(พรมและผ้าม่าน) 
Food (ผลิตภณัฑ์อาหาร) 
Medicines & Health Products 
(ผลติภณัฑ์ยาและสขุภาพ) 
Medical Devices, Disposables & 
Dressings (ผลติภณัฑ์เกี่ยวกบัยา) 
Sports, Travel & Recreation  
Products (ผลิตภณัฑ์กีฬา,ท่องเท่ียว) 
Office Supplies (อปุกรณ์ส านกังาน) 
Shoes (รองเท้า) 
Cases & Bags (เคร่ืองหนัง, กระเป๋า) 
 

 

ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cantonfair.org.cn 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

16-19 เมษำยน 2563 23,900 23,900 21,900 4,500 

 

เดก็เสริมเตียง   คือ ผูเ้ดินทำงท่ีมีอำยุ ณ วนัเดินทำงต ำ่กว่ำ 12 ปีและพกักบัผูใ้หญ่โดยมีเตียง 
เดก็ไม่เสริมเตียง คือ ผูเ้ดินทำงท่ีมีอำยุ ณ วนัเดินทำงต ำ่กว่ำ 12 ปีและพกักบัผูใ้หญ่โดยไม่มีเตียง 

โปรแกรมสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมทัง้น้ีขึน้อยู่กบัประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคญั 
 

 

อตัรำค่ำบริกำรรวม  >>> 
ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัไป-กลบั แบบกรุป๊สำยกำรบิน KANYA AIRWAYS+ภำษีสนำมบินไทย-จีน +น ้ำมนัเช้ือเพลิง 
และน ้ำหนักกระเป๋ำไม่เกิน 23 กก./ท่ำน โหลดใต้ท้องเครื่องได้ 2 ใบ / ท่ำน // ค่าทีพ่กั 2-3 ท่าน (ต่อ1 หอ้งเทา่นัน้) / 
ค่าอาหารทกุมือ้ตามรายการ / ค่าวซ่ีาจนี เฉพาะพาสปอรต์ไทย ( 4 วนัท าการ ) //บตัรเข้ำชมงำนแฟร ์(ฟรี)  (ส ำหรบั
ท่ำนท่ีมีบตัรเชิญแล้วไม่สำมำรถหกัคืนได้)  // ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง  1,000,000 บาท (ตามขอ้ตกลง
ระหวา่งบรษิทัฯ กบับรษิทัประกนั) // ค่ายานพาหนะและไกดน์ าทางตลอดการเดนิทาง  
อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวไม่รวม    >>> 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด //  ค่าหนงัสอืเดนิทาง  เอกสารตา่งดา้วต่างๆ และวซ่ีาตา่งชาต ิ //  
ค่าใชจ้่ายอื่นๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาท ิ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ ฯลฯ //  ค่ำ
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% // ค่ำทิปไกด+์คนขบัรถ 4วนั = 80 หยวน / ลูกค้ำ 1 ท่ำน  หวัหน้ำทวัร์
วนัละ 100 บำท/ท่ำน  เพื่อเป็นก าลงัใจในการท างาน , คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ,หากท่านงดใชร้ายการใด
รายการหนึ่งถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์ม่สามารถขอเรยีกเงนิคนื 

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

1.มดัจ ำท่ำนละ 10,000บำท พรอ้มแฟกสลปิมาที ่ 02-215-1167 พรอ้มระบุชือ่ผูจ้อง เนื่องจากราคานี้เป็นตัว๋

กรุ๊ป ตัว๋เครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถ ยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ
ทัง้สิน้ ถา้กรณยีกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้บั
ท่าน 
2.เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ ท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
3.การยกเลกิ   
3.1 ยกเลกิกอ่น 30วนั คนืค่าบรกิารทัง้หมด 
3.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายท่านละ   10,000  บาท 
3.3 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 1 – 15 วนั เกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์ 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรบัหนังสือเดินทำง 
1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าวา่ง ส าหรบัประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จาก 

คอมพวิเตอร ์
 ห้ำมมีรอยเยบ็แมก็ หรือรอยปำกกำใดๆพื้นหลงัสีขำวเท่ำนัน้**ส ำคญัมำก** 
4. ส าหรบัผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการ 

ส่งเอกสารยื่นวซ่ีา 
5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณเีดก็, นกัเรยีน, นกัศกึษา  

 - กรณเีดก็อายุต ่ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งมสี าเนาสูตบิตัรเดก็ 
      - กรณทีีเ่ดก็ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนุญาตใหเ้ดนิทางออกทีเ่ขต 
8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปจัจุบนั ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น 

กรณฉุีกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทรำบว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำ 
ให้ข้อมูลเทจ็ อำจมีกำรระงบักำรออกวีซ่ำ เล่มท่ีมีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศพัทส์ุ่มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหน้ากอ่นยื่นวซ่ีา ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิทัทวัร์ 
อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครัง้บริษทัทวัรไ์มท่รำบล่วงหน้ำ   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง 
รบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีา 
ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างน้อย 2 อาทติย ์ 

12. กรณหีนงัสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ 
ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน 
ในประเทศไทยเท่านัน้ 
หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 
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กรณหีนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 
เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
(สถานทูตจนีอาจปฎเิสธไม่รบัท าวซ่ีา ในกรณดีงัต่อไปนี้)*มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ วนัที ่6 ธ.ค.59 เป็นตน้ไป 
1.รูปถ่ายตอ้งอายไุม่เกนิ 6 เดอืน 
2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ยิม้เหน็ฟนั มองเหน็ทัง้ใบหน้า และใบหูทัง้ 2 ขา้งชดัเจน **ส าคญัมาก 
3.ห้ำม สวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว เสือ้นกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ  
4.หา้ม น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสติก๊เกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร์ 
5.หา้ม น ารูปทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเล่น หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นวซ่ีา 
6.ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแต่งหน้าทาปาก 
7.ไม่สวมเครือ่งประดบั สรอ้ย ต่างหู แวน่ตาด า แวน่ตาแฟชัน่ แวน่สายตาขอบด า 
8.ห้ำม สวมใส่คอนแทคแลนสส์ ีหรอื คอนแทคแลนดบ์ิก๊อายสแ์ฟชัน่ 

 

กฎกำรใช้รปูถ่ำยส ำหรบัย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 
ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจนีประจ าประเทศไทย ผูท้ีย่ ื่นค ารอ้งขอวซ่ีาจนีจะตอ้ง

ใชรู้ปท าการยื่นค ารอ้ง  2 ใบ โดยรูปทีใ่ชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบยีบดงัต่อไปนี้  
1. รูปส ีพืน้หลงัสขีาว และถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน 
2. ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกวา้งส่วนศรีษะ:15มม. ถงึ 22มม.,ความสูงส่วนศรีษะ: 28มม. ถงึ 33มม. ดงัรูป
ตวัอย่าง 
 
 
 
 
 

 
 

3. รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ื่นค ารอ้งไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหน้าตรง เปิดห ูไมห่ลบัตา ไม่
อา้ปาก หรอืยิม้เหน็ฟนั หา้มท าท่าทาง หรอืมสีิง่กดีขวางใดๆทัง้สิน้ ศรีษะเอยีงซ้ายหรอืขวาได ้น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 20 
องศา และ แหงนหน้าขึน้ลงได ้น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 25 องศา  
4. รูปถ่ายตอ้งเหน็ลกัษณะหน้าตาไดอ้ย่างชดัเจน โดยทีศ่รีษะตอ้งอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ แวน่ตา
ทีม่กีรอบหนา เลนสส์ะทอ้นแสง หรอืแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเครื่องประดบัทีศ่รีษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนาเทา่นัน้ 
5. รูปถ่ายจะตอ้งไมขุ่น่มวั ไม่ช ารุด ไม่มเีงาหรอืแสงแทรกบดบงัใบหน้า สขีองภาพตอ้งเป็นสธีรรมชาต ิไมส่วา่ง หรอืมดื
จนเกนิไป ตอ้งไมม่จีุดสแีดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บดิเบีย้ว หรอืผดิปกต ิ
6. พืน้หลงัตอ้งเป็นสขีาว และไม่มขีอบเทา่นัน้ 
7. รูปถ่ายจะตอ้งพมิพล์งบนกระดาษส าหรบัรูปถ่ายเท่านัน้ และจะตอ้งไมม่สีิง่สกปรก หรอืรอยขดีขว่นใดๆทัง้สืน้ 

 
ตวัอย่ำงรปูถ่ำยท่ีถกูต้อง 
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หมำยเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไป เทีย่วบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
4. บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจบ็ปว่ย, การถูกท ารา้ย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุตา่งๆ 
5. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธิ ์
การจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
7. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋
เครื่องบนิตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อทอ่งเทีย่ว
เท่านัน้ 
9. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 
10. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 
11. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณทีีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดกต็าม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
12. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

***** เพ่ือประโยชน์ของท่ำน กรณุำพิจำรณำโปรแกรมให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ก่อนตดัสินใจ ***** 
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**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดงัต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยื่นขอวซ่ีาประเทศจนี 

**สถานทูตมกีารตรวจสอบ กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME..................................................................SURNAME.......................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน           หม้าย           หย่า ระดับการศึกษา..............................................................   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส................................................................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มือถือ............................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) .............................................................................................. 
..........................................................................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์บ้าน............................................ 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................................................ 
ต าแหน่งงาน...........................................................................ธุรกิจประเภท........................................................................................  
ที่อยู่สถานทีท่ างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................ 
............................................................................................................................. .........................................................................................
............................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................โทร.............................................  
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมือ่วนัที.่............................ เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่...........................เดือน..........................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    ไม่เคย    เคย  โปรดระบุ.......................................................…………………….……  
เมือ่วนัที.่.......................... เดอืน...........................ปี.............................  ถงึ 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
ภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


