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บริษทัฯ มีความยินดีขอนําทุกท่านร่วมชมงาน CIFF2020   China International 

Furniture เฟอรนิ์เจอรอ์อฟฟิต เคร่ืองจกัรเฟอรนิ์เจอร ์วตัถดิุบเฟอรนิ์เจอร ์  

(Guangzhou) ครัง้ท่ี 45  และ ชมงาน CIFM / Interzum guangzhou 2020  วสัดแุละ

ส่วนประกอบสาํหรบังานตกแต่งภายใน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์สาํหรบัเบาะและเคร่ือง

นอน ผลิตภณัฑไ์ม้แผงและลามิเนต ฟังกช์ัน่และส่วนประกอบ ณ  มณฑลกวางตุ้ง  

เมืองกวางเจา งานแสดงท่ี  Pazhou  Complex สถานท่ีจดังานแฟรร์ะดบัโลก  

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดงานทัง้ 2 งาน ได้ท่ี  https://www.ciff-gz.com/en/index   และ           
http://www.interzum-guangzhou.com/about/6.html 
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 เดินทาง  :  วนัท่ี 28-31 มีนาคม 2563 

   ราคาทวัร ์  27,500     บาท         พกัเด่ียวเพ่ิม 4,500 บาท 

   พกัโรงแรม 4 ดาว  

  ชมงานแสดงสินค้า 3วนั , ไม่ลงร้านช้อปป้ิง 

 เสิรฟ์ด้วย ห่านย่าง , ซีฟู้ด , กวางตุ้ง  

วนัท่ี 28 มี.ค.63  สวุรรณภมิู – กวางเจา – วดัต้าฝอ – ช้อปป้ิง ถ.ปักก่ิง     

07.30น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประต ู 3 เคาน์เตอรส์ายการบนิ Thai Airways 

(TG)  Row D พบเจา้หน้าทีบ่รษิทัฉางโยทราเวล คอยอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่

ทา่น  

09.40น. เหริฟ้าสูก่วางเจา โดย Thai Airways เท่ียวบิน  TG 668      

13.20น. ถงึสนามบนิป๋ายหยนุกวางเจา หลงัผา่นพธิกีารและรบัสมัภาระเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ กวาง

เจาแมจ้ะเป็นศนูยก์ลางในการปฏริปูเศรษฐกจิจนี ปัจจุบนักวางเจามบีทบาทเป็นเมอืงใน 

 เขตเศรษฐกจิการคา้ทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงมากทีส่ดุในภาคใตข้องจนีและยงัไดร้บัสถานะ

เป็นหน่ึงในสามเมอืงทา่ทีส่าํคญัทีส่ดุของจนีอกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ผีลผลติโดยรวมมากทีส่ดุ

ดว้ย นอกจากนัน้ยงัมกีารคมนาคมขนสง่ทีส่ะดวก ทนัสมยั มรีะบบรถไฟใตด้นิครอบคลุม

เมอืงชัน้ในทัง้หมด 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ...ห่านย่าง   นําทา่นเดนิทางสู ่วดัต้าฝอ  

วดัตัง้อยูใ่จกลาง ถนนปักกิง่ ภายในมพีระพทธรปูทองคาํขนาดใหญ่สวยงาม จะเจอกบัเจา้

แมก่วนอมิ 1000 มอื ซึง่แกะสลกัมาจากไมม้ลีวดลายสวยงามมาก นําทา่นชอ้ปป้ิง ถนน

ปักก่ิง ถนนเดนิเทา้ทีม่ชีือ่เสยีงยามราตรแีละเป็นทีช่ืน่ชอบของวยัรุน่กวางเจาและ

นกัทอ่งเทีย่วต่างชาตมิาเดนิจบัจา่ยสนิคา้กนัเป็นจาํนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พัก CANTON  HOTEL  หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 29มี.ค.63 กวาง เจา – CIFF 2020 – 45th China  International Furniture Fair 

(Guangzhou)  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ Pazhou Complex ศนูยแ์สดงสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของกวางเจา 

 Office Show     CIFM / Interzum  Guangzhou 

 Office Space     Woodworking Machinery 

        Medical & Healthcare Furniture Machinery & Upholstery Furniture 

Trendy Design             Product 

  Public Commercial Space    Mattress & Sewing Machinery   

       Hotel Project & Interiors Furnishings Mattress Components & Cutters &   

Office Furniture Component       Tools 

   Filing Cabinet & Safe Cabinet   International Hall 

  Comfortable Seating        Furniture Raw Materials 

       Fashion Seating     Hardware 

International Brands         

Smart Office & Components                      

   .....อิสระอาหารเท่ียงเพ่ือความสะดวกในการชมงานของท่าน.....  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ พิเศษ...ซีฟู้ด 

 พัก CANTON  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 30มี.ค.63     กวางเจา – CIFF 2020– 45th China  International Furniture Fair 

(Guangzhou) – ช้อปป้ิง ถ.ซัง่เซ่ียจ่ิว 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

 นําทา่นเดนิทางสู ่Pazhou Complex ศนูยแ์สดงสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของกวางเจา   

 Office Show     CIFM / Interzum  Guangzhou 

 Office Space     Woodworking Machinery 

        Medical & Healthcare Furniture Machinery & Upholstery Furniture 

Trendy Design             Product 

  Public Commercial Space    Mattress & Sewing Machinery   
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       Hotel Project & Interiors Furnishings Mattress Components & Cutters &   

Office Furniture Component       Tools 

   Filing Cabinet & Safe Cabinet   International Hall 

  Comfortable Seating        Furniture Raw Materials 

       Fashion Seating     Hardware 

International Brands         

Smart Office & Components                      

.....อิสระอาหารเท่ียงเพ่ือความสะดวกในการชมงานของท่าน..... 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  พิเศษ...กวางตุ้ง 

 นําทา่นเดนิทางสูถ่นนคนเดนิ ซัง่เซ่ียจ่ิว ถนนสายนกัชอ้ปทีม่ชีือ่เสยีงอกีแหง่หน่ึงของ

เมอืงกวางเจา ละลายทรพัยก์บัสนิคา้หลากหลาย ทัง้เสือ้ผา้แฟชัน่ รองเทา้สวยหร ูกระเป๋า

ดไีซน์สดุเท่ห ์สนุกสนานกบัการต่อรองราคาสนิคา้กนัไดต้ามอธัยาศยั    

 พัก CANTON  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 31มี.ค.63                  กวางเจา – CIFF 2020 – 45th  China  International Furniture Fair 

(Guangzhou) – กรงุเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพกั นําทา่นเดนิทางสู ่Pazhou Complex ศนูยแ์สดงสนิคา้

ทีใ่หญ่ทีส่ดุของกวางเจา ใหท้า่นเขา้ชมงานต่อจากเมือ่วาน   

.....อิสระอาหารเท่ียงเพ่ือความสะดวกในการชมงานของท่าน.....  

ไดเ้วลาสมควรพรอ้มกนั ณ จุดนดัพบ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ...อาหารออรแ์กนิค 

21.05น. ลดัฟ้าสูป่ระเทศไทย Thai Airways เท่ียวบินท่ี  TG 679 

23.05น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ.....   
 

++++++++++++++  ขอบคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ++++++++++ 

อตัราค่าบริการรวม  

ค่าตัว๋เครือ่งบิน กรงุเทพฯ – กวางเจา – กรงุเทพฯ สายการบินไทย ไป – กลบัพรอ้มกรุป๊ ภาษี

สนามบินทกุแห่ง, ค่าน้ําหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั  / คา่วซ่ีาจนี 4วนัทาํการ(หนงัสอื

เดนิทางไทย) / คา่โรงแรมทีพ่กั ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น)   คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้

ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  / คา่มคัคุเทศกแ์ละยานพาหนะนําทางตลอดรายการ / คา่ธรรมเนียมเขา้ชมงาน

และสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ / คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไม่
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เกนิ 1,000,000 บาท ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ / ค่าทิปไกดแ์ละ

คนขบัรถ และ หวัหน้าทวัร ์ 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

คา่น้ําหนกักระเป๋าเกนิพกิดั 30 กโิลกรมั /  คา่หนงัสอืเดนิทาง  เอกสารต่างดา้วต่างๆ และวซ่ีาต่างชาต ิ/ 

คา่ใชจ้า่ยอื่นๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ 

คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% ทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร /  คา่ภาษน้ํีามนั

เชือ้เพลงิ (ถา้สายการบนิมกีารเรยีกเกบ็)  

เงื่อนไขการให้บริการ 

ในการจองครัง้แรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรอืทัง้หมด สว่นทีเ่หลอืชาํระก่อนเดนิทาง 15 วนั  

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่

สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง การเดนิทาง ใดๆทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กบัคณะแลว้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้ง คา่บรกิารและเงนิมดัจาํคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้

หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรอืกรณีทีท่า่น

ถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย 

และต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ   

การยกเลิก 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 – 30  วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์

ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 1-15 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์

เอกสารในการทาํวีซ่าจีนสาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย 

1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน สญัชาติไทย (หมายเหต ุ : หนังสือเดินทาง

ต้องไม่มีการ ชาํรดุใดๆ ทัง้ส้ิน ถ้าเกิดการชาํรดุ  เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการ

ขอออกนอกประเทศของท่านได้)  

2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าวา่ง สาํหรบัประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   

3. รปูถ่ายหน้าตรง รปูส ี2 น้ิว 2 ใบ มพีืน้สขีาวเท่านัน้ อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟูจเิท่านัน้ และต้อง

ไมใ่ชส่ติก๊เกอรห์รอืรปูปริน้ จากคอมพวิเตอร ์      

 **รปูใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน และห้ามถ่ายรปูเอง **   **  ชดุสภุาพค่ะ  ** 

หมายเหตุ : รปูถ่ายห้ามใส่ เส้ือแขนกดุ เส้ือท่ีโชวต์ัง้แต่ไหล่ลงมา ( เส้ือซีทร,ู เส้ือลูกไม้ ฯลฯ ) ชุด

หน่วยงานราชการ ( เช่น ชุดข้าราชการ, นักบิน, ทนาย ฯลฯ )  และ ชุดนักเรียน นักศึกษา ชุด

ครยุ 
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4. กรณีเดก็อายตุํา่กว่า 18 ปี  

- เดก็อายตุํา่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มพ่อและแม่ ขอสาํเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ), สาํเนาสมรส 

- เดก็อายตุํา่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอสาํเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ,สาํเนาสมรส, สาํเนาบตัร

ประชาชน ของพอ่และแม,่ สาํเนาทะเบยีนบา้น ของพอ่และแม ่

- เดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสาํเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ), สาํเนาบตัรประชาชน ของพ่อ

และแม,่ สาํเนาทะเบยีนบา้น ของพอ่และแม,่ หนงัสอืยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธ์

วา่ เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมลีายเซน็ตข์องพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่าํเภอหรอืเขตเทา่นัน้  

- ใบเปล่ียนช่ือ หรอื เปล่ียนนามสกลุ (ถ้ามี) 

- ในกรณีเดก็อายตุํา่กว่า 5 ปี ขอสติูบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 

5. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่าํงาน ตาํแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบนั ทีอ่ยูท่ีท่าํงาน ญาตทิี่

ตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่าํงาน และของญาต ิ  โปรดรบัทราบว่า หาก

สถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า   เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมี

การโทรศพัทส์ุ่มตรวจทุกวนั)  รบกวนกรอกเป็นภาษาองักฤษ 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีทาํงาน หรือ ศึกษาอยู่ท่ีเดียวกนั รบกวนขอหนังสือรบัรองการทาํงาน หรือ 

รบัรองสถานศึกษา เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง พรอ้มลายเซน็ต ์และ ประทบัตรา ค่ะ ถ้าในเอกสาร

ระบุว่าไปดูงาน หรือไป ธุรกิจ ต้องมีหนังสือเชิญจากทางเมืองจีน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง 

พรอ้มลายเซน็ต ์และ ประทบัตรา  

6. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหน้าก่อนยืน่วซ่ีา ดงันัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ให้

บรษิทัทวัร ์อยา่งน้อย 10 วนัทาํการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

7.  โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ

เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้

บริษทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหน้า   

หมายเหต ุ

**  วีซ่าผา่น หรอื ไม่ผา่น ขึน้อยู่กบัดจุพินิจของสถานฑูตเป็นผูพิ้จาราณาทัง้หมด 

**   การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารย่ืนวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพ่ิมเติม  อาจทาํให้

ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรด

ทาํตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 

**   แผนกกงสลุ สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศพัท ์02-2450888 

 

.. เพ่ือประโยชน์ของท่าน ควรพิจารณารายการให้ถ่องแท้ก่อนตดัสินใจจอง..... 
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