บริษทั ฯ มีความยินดีขอนําทุกท่านร่วมชมงาน CIFF2020 China International
Furniture เฟอร์นิเจอร์ออฟฟิต เครื่องจักรเฟอร์นิเจอร์ วัตถุดิบเฟอร์นิเจอร์
(Guangzhou) ครัง้ ที่ 45 และ ชมงาน CIFM / Interzum guangzhou 2020 วัสดุและ
ส่วนประกอบสําหรับงานตกแต่งภายใน เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาํ หรับเบาะและเครื่อง
นอน ผลิตภัณฑ์ไม้แผงและลามิเนต ฟั งก์ชนและส่
ั่
วนประกอบ ณ มณฑลกวางตุ้ง
เมืองกวางเจา งานแสดงที่ Pazhou Complex สถานที่จดั งานแฟร์ระดับโลก
ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดงานทัง้ 2 งาน ได้ที่ https://www.ciff-gz.com/en/index และ
http://www.interzum-guangzhou.com/about/6.html
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เดินทาง : วันที่ 28-31 มีนาคม 2563
ราคาทัวร์ 27,500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท
พักโรงแรม 4 ดาว
ชมงานแสดงสินค้า 3วัน , ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง
เสิรฟ์ ด้วย ห่านย่าง , ซีฟ้ ดู , กวางตุ้ง
วันที่ 28 มี.ค.63
สุวรรณภูมิ – กวางเจา – วัดต้าฝอ – ช้อปปิ้ง ถ.ปักกิ่ง
07.30น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways
(TG) Row D พบเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฉางโยทราเวล คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่
ท่าน
09.40น.
เหิรฟ้ าสูก่ วางเจา โดย Thai Airways เที่ยวบิน TG 668
13.20น.
ถึงสนามบินป๋ ายหยุนกวางเจา หลังผ่านพิธกี ารและรับสัมภาระเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว กวาง
เจาแม้จะเป็ นศูนย์กลางในการปฏิรปู เศรษฐกิจจีน ปั จจุบนั กวางเจามีบทบาทเป็ นเมืองใน
เขตเศรษฐกิจการค้าทีม่ คี วามเจริญรุง่ เรืองมากทีส่ ดุ ในภาคใต้ของจีนและยังได้รบั สถานะ
เป็ นหนึ่งในสามเมืองท่าทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของจีนอีกทัง้ ยังเป็ นเมืองทีม่ ผี ลผลิตโดยรวมมากทีส่ ดุ
ด้วย นอกจากนัน้ ยังมีการคมนาคมขนส่งทีส่ ะดวก ทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดนิ ครอบคลุม
เมืองชัน้ ในทัง้ หมด
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ห่านย่าง นําท่านเดินทางสู่ วัดต้าฝอ
วัดตัง้ อยูใ่ จกลาง ถนนปั กกิง่ ภายในมีพระพทธรูปทองคําขนาดใหญ่สวยงาม จะเจอกับเจ้า
แม่กวนอิม 1000 มือ ซึง่ แกะสลักมาจากไม้มลี วดลายสวยงามมาก นําท่านช้อปปิ้ ง ถนน
ปักกิ่ง ถนนเดินเท้าทีม่ ชี อ่ื เสียงยามราตรีและเป็ นทีช่ น่ื ชอบของวัยรุน่ กวางเจาและ
นักท่องเทีย่ วต่างชาติมาเดินจับจ่ายสินค้ากันเป็ นจํานวนมาก

พัก CANTON HOTEL  หรื อเทียบเท่า
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วันที่ 29มี.ค.63

กวาง เจา – CIFF 2020 – 45th China International Furniture Fair
(Guangzhou)
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex ศูนย์แสดงสินค้าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของกวางเจา
Office Show
CIFM / Interzum Guangzhou
Office Space
Woodworking Machinery
Machinery & Upholstery Furniture
Medical & Healthcare Furniture
Trendy Design
Product
Public Commercial Space
Mattress & Sewing Machinery
Mattress Components & Cutters &
Hotel Project & Interiors Furnishings
Office Furniture Component
Tools
Filing Cabinet & Safe Cabinet
International Hall
Comfortable Seating
Furniture Raw Materials
Hardware
Fashion Seating
International Brands
Smart Office & Components
.....อิสระอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการชมงานของท่าน.....
รับประทานอาหารคํา่ พิเศษ...ซีฟ้ ดู

เช้า

คํา่

พัก CANTON HOTEL  หรื อเทียบเท่า
วันที่ 30มี.ค.63

กวางเจา – CIFF 2020– 45th China International Furniture Fair
(Guangzhou) – ช้อปปิ้ง ถ.ซังเซี
่ ่ยจิ่ว
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex ศูนย์แสดงสินค้าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของกวางเจา
Office Show
CIFM / Interzum Guangzhou
Office Space
Woodworking Machinery
Machinery & Upholstery Furniture
Medical & Healthcare Furniture
Trendy Design
Product
Public Commercial Space
Mattress & Sewing Machinery

เช้า
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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
Hardware
Fashion Seating
International Brands
Smart Office & Components
.....อิสระอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการชมงานของท่าน.....
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...กวางตุ้ง
นําท่านเดินทางสูถ่ นนคนเดิน ซังเซี
่ ่ยจิ่ว ถนนสายนักช้อปทีม่ ชี อ่ื เสียงอีกแห่งหนึ่งของ
เมืองกวางเจา ละลายทรัพย์กบั สินค้าหลากหลาย ทัง้ เสือ้ ผ้าแฟชัน่ รองเท้าสวยหรู กระเป๋ า
ดีไซน์สดุ เท่ห์ สนุกสนานกับการต่อรองราคาสินค้ากันได้ตามอัธยาศัย

คํา่

พัก CANTON HOTEL  หรื อเทียบเท่า
วันที่ 31มี.ค.63
เช้า

คํา่
21.05น.
23.05น.

กวางเจา – CIFF 2020 – 45th China International Furniture Fair
(Guangzhou) – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั นําท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex ศูนย์แสดงสินค้า
ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของกวางเจา ให้ทา่ นเข้าชมงานต่อจากเมือ่ วาน
.....อิสระอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการชมงานของท่าน.....
ได้เวลาสมควรพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...อาหารออร์แกนิค
ลัดฟ้ าสูป่ ระเทศไทย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 679
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....

++++++++++++++ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ++++++++++
อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน กรุงเทพฯ – กวางเจา – กรุงเทพฯ สายการบินไทย ไป – กลับพร้อมกรุป๊ ภาษี
สนามบินทุกแห่ง, ค่านํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าจีน 4วันทําการ(หนังสือ
เดินทางไทย) / ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ทุกมือ้
ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่ามัคคุเทศก์และยานพาหนะนําทางตลอดรายการ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมงาน
และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่
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เกิน 1,000,000 บาท ทัง้ นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ / ค่าทิปไกด์และ
คนขับรถ และ หัวหน้ าทัวร์
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั 30 กิโลกรัม / ค่าหนังสือเดินทาง เอกสารต่างด้าวต่างๆ และวีซ่าต่างชาติ /
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆทีน่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีส่ งพิ
ั ่ เศษ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% ทุกรายการคิดจากยอดบริการ / ค่าภาษีน้ํามัน
เชือ้ เพลิง (ถ้าสายการบินมีการเรียกเก็บ)
เงื่อนไขการให้บริการ
ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้ หมด ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตั ๋วเครือ่ งบินต้องเดินทางตามวันที่ ทีร่ ะบุบนหน้าตั ๋วเท่านัน้ จึงไม่
สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลง การเดินทาง
ใดๆทัง้ สิน้ ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงการ
เดินทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน ทัง้ หมดหรือบางส่วนให้กบั ท่าน เมือ่ ท่านออกเดินทางไป
กับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่
อาจเรียกร้อง ค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทท่ี า่ น
ถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทย
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-15 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 100 % ของราคาทัวร์
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
1. หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทาง
ต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทัง้ สิ้น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการ
ขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพน้ื สีขาวเท่านัน้ อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจเิ ท่านัน้ และต้อง
ไม่ใช่สติก๊ เกอร์หรือรูปปริน้ จากคอมพิวเตอร์
**รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน และห้ามถ่ายรูปเอง ** ** ชุดสุภาพค่ะ **
หมายเหตุ : รูปถ่ายห้ามใส่ เสื้อแขนกุด เสื้อที่โชว์ตงั ้ แต่ไหล่ลงมา ( เสื้อซี ทรู, เสื้อลูกไม้ ฯลฯ ) ชุด
หน่ วยงานราชการ ( เช่น ชุดข้าราชการ, นักบิน, ทนาย ฯลฯ ) และ ชุดนักเรียน นักศึกษา ชุด
ครุย
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4. กรณี เด็กอายุตาํ่ กว่า 18 ปี
- เด็กอายุตาํ่ กว่า 18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด), สําเนาสมรส
- เด็กอายุตาํ่ กว่า 18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ,สําเนาสมรส, สําเนาบัตร
ประชาชน ของพ่อและแม่, สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่
- เด็กอายุตาํ่ กว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสําเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด), สําเนาบัตรประชาชน ของพ่อ
และแม่, สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์
ว่า เกีย่ วข้องกับผูเ้ ดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอ่ าํ เภอหรือเขตเท่านัน้
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
- ในกรณี เด็กอายุตาํ่ กว่า 5 ปี ขอสูติบตั ร (ใบเกิด) ตัวจริง
5. ข้อมูลจริงเกีย่ วกับสถานทีศ่ กึ ษา สถานทีท่ าํ งาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน ญาติท่ี
ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ทีท่ าํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หาก
สถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมี
การโทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน) รบกวนกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ : ในกรณี ที่ทาํ งาน หรือ ศึกษาอยู่ที่เดียวกัน รบกวนขอหนังสือรับรองการทํางาน หรือ
รับรองสถานศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมลายเซ็นต์ และ ประทับตรา ค่ะ ถ้าในเอกสาร
ระบุ ว่ าไปดูงาน หรือ ไป ธุรกิ จ ต้ อ งมี ห นั งสื อ เชิ ญ จากทางเมื อ งจี น เป็ นภาษาอังกฤษ ตัว จริง
พร้อมลายเซ็นต์ และ ประทับตรา
6. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษทั ทัวร์ อย่างน้อย 10 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
7. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่ มเติ มหรือเปลี่ ยนระเบียบการยื่ น เอกสาร เป็ นเอกสิท ธ์ ิ ของสถานทูต และบางครัง้
บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้ า
หมายเหตุ
** วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผา่ น ขึน้ อยู่กบั ดุจพินิจของสถานฑูตเป็ นผูพ้ ิ จาราณาทัง้ หมด
** การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้ า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทั แล้วไม่ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้
ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรด
ทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888
.. เพื่อประโยชน์ ของท่าน ควรพิจารณารายการให้ถ่องแท้ก่อนตัดสินใจจอง.....
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