ทัวร์ชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ กระเช้ารถราง Bubble Tram 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน เคนยาแอร์ บินตรงเข้า - ออกกวางเจา
(โหลดกระเป๋าได้ ท่านละ 2 ใบ น้ําหนัก 23 ก.ก. ต่อใบ)
กําหนดการเดินทาง วันที่ 15-18 ตุลาคม 2560
ราคา 20,999.สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่
1
2
3

4

กําหนดการ

เช้า เที่ยง เย็น

กรุงเทพฯ - กวางเจา (KQ886 : 15.05-19.00)

X

✈

โรงแรม
HJ GRAND HOTEL
X
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
HJ GRAND HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
HJ GRAND HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)- งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122  X
ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง
ร้านหยก - งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 (ต่อ)  X
ช้อปปิ้งถนนซัง่ เซี่ยจิ่ว
จัตุรัสฮัวเฉิง - ขึ้นตึก CANTON TOWER (ชั้น107) กระเช้ารถราง Bubble Tram - ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่   
ช้อปปิ้งอุปกรณ์ - อิเล็กทรอนิกส์ ต้าซาโถว - กวางเจา
กรุงเทพฯ
(KQ887
: 22.10-00.05+1)
กรุณาเตรี
ยมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ จํานวน 120 หยวน/คน (เด็กชําระทิปเท่าผู้ใหญ่)

ผู้จองทัวร์โปรดอ่านทางนี้ :
ผู้ที่เคยเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ตั้งแต่ครั้งที่ 109 ให้แจ้งกับทางเจ้า หน้าที่ ที่ทําการจองทัวร์ไว้
ล่วงหน้า และในวันเดินทาง ให้ท่านนําบัตร (Badge) เข้าชมงานเก่าไปด้วย หากท่านทําบัตรสูญหาย ท่านจะต้อง
ลงทะเบียนทําบัตรเข้างานแยกจากคณะ และทีมผู้จัดงานกวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair Organizer) จะคิด
ค่าธรรมเนียมในการทําบัตรใหม่ เป็นจํานวนเงิ น 200 หยวน/ท่าน ซึ่งท่านสามารถชําระค่าบัตรเข้างานได้ที่หน้า
งาน
กรุณาเตรียมพาสปอร์ต พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 4 ใบ และนามบัตรท่านละ 3 ใบ เพื่อทําบัตรเข้า
งาน (มอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ วันเก็บเอกสาร และเตรียมนามบัตรไปมากๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารกับ
ผู้ประกอบการ)
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วันแรก

กรุงเทพฯ - กวางเจา

12.00 น.

15.05 น.
19.00 น.

 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน KENYA AIRWAYS (KQ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที่ยวบินที่ KQ886
เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่าง
รวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ ผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ที่พัก
 พักที่ HJ GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122***-ช้อปปิ้งถนนปักกิง่

เช้า

กลางวัน
ค่ํา

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่
ซ้ําใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้
ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบ้าน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่ง
รวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี , การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ
มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน
รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกต่อการดูงาน
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูแดง
นําท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ่ง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดในกวางเจา มีสิ นค้ามากมาย
อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
 พักที่ HJ GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

ร้านหยก - ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122***(ต่อ) - ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ําค่า จากนั้นนําท่าน
ชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 (ต่อ)
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกต่อการดูงาน
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

กลางวัน
ค่ํา
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นําท่านเดินทางสู่ ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือก
ซื้อมากมายอาทิเสื้อผ้า,กระเป๋า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคล้ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วง
ของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่ างไสว สวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมาย
เลยทีเดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืน ถือเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองกวางเจา
 พักที่ HJ GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่

จัตุรัสฮัวเฉิง - ขึ้นตึก CANTON TOWER (ชั้น107) - กระเช้ารถราง Bubble Tram ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่ - ช้อปปิ้งอุปกรณ์ - อิเล็กทรอนิกส์ ต้าซาโถว - กวางเจา - กรุงเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสฮัวเฉิง ซึ่ง เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ้นที่ 560,000 ตารางเมตร
จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์
กวางตุ้ง หอดนตรี หอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่งตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสที่
ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
นําท่าน ขึ้นตึก CANTON TOWER (ชั้น107) หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ของเมืองกวางเจา มีความสูง 600
เมตร ได้ รับการขนานนาม ว่ า “ซู เ ปอร์โ มเดล” ในส่ วนที่แ คบที่ สุด ของอาคาร สามารถวั ดเส้น ผ่า น
ศูนย์กลางได้ที่ความกว้าง 30 เมตร
จากนั้นนําท่าน นั่งกระเช้ารถรางแบบกระจกใสที่เรียกว่า Bubble Tram รถรางจะค่อยๆ เคลื่อน
ตัวอย่างช้าๆ ไปตามเส้นรอบนอกของอาคารที่ความสูง 455 เมตร เหนือพื้นดิน ท่านสามารถชมวิวเมือง
กวางเจาแบบพาโนรามาและมองได้ไกลถึงเส้นขอบฟ้า
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ห่านย่าง
นําท่าน ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่ เปรียบเหมือนสําเพ็งของไทย เพราะมีขายทุกอย่าง ตึกวัน ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เซ็นเตอร์ ในย่านนี้จะเป็นตึกที่รวมร้านขายสินค้าต่างๆ มากมาย ที่นี่มีขายทุกอย่าง ไม่ว่าจะพวงกุญแจ
สารพัดแบบ ต่างหู กิ๊บ หนีบผม ร่ม กระเป๋าสารพัดลาย กระติกน้ํา ปากกา ของเล่น โมเดลหุ่นจําลองตัว
การ์ตูนดังๆ เป็นต้น
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่แหล่ง ขายส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้าซาโถว ตลาดขายส่งเกี่ ยวกับมือถือ
อุปกรณ์ มือถือ เครื่องเสียง กล้องวีดีโอ และ เครื่องดนตรีต่างๆ ร้านค้าจะมีอยู่ทั้งในตึก และ นอกตึก
ตลอดแนวทางเดิน คล้ายๆสยามสแควร์ มาบุญครอง บ้านเรา เหมาะกับการมาเดินเล่นซื้อของ หากท่าน
ใดสนใจ หรือ กําลังหาสินค้าประเภท ไอที หรือ อิเล็คทรอนิคต่างๆสามารถลองมาเดินดูที่นี่ได้
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูย่าง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน (เนื่องจากช่วงที่เดินทางอยู่ในช่วงงานกวางเจาเทรดแฟร์
ทางสายการบินแจ้งว่าต้องไปเช็คอินล่วงหน้า 3 ชั่วโมง)
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที่ยวบินที่ KQ887 

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา

22.10 น.

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS1705176

www.etravelway.com/+

Page 3 of 12

Emergency call only : 0853642449

00.05+1 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ), ร้านหยก ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผล
กับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลา
ร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
*ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก*

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ
2 ท่านราคาท่านละ
(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 15-18 ตุลาคม 2560

20,999บาท

4,500 บาท

ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเด็ก
หมายเหตุ :

ราคาทัวร์นี้ ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะ
น้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือ
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ ับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่
กําหนดไว้)
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 800 บาท (ใช้แค่สําเนาหนังสือเดินทาง)

หมายเหตุ :
 กรณีที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ หรือท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ
เดินทางตัวจริง , รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จํานวน 2 รุป และ
เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ พร้อมชําระค่าส่วนต่างเพิ่ม ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ่ม
700 บาท / ยื่นด่วน 2 วันทําการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,750 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
 ยกเว้นเส้นทางที่บินลงเทียนสิน ใช้สําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
 กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง)
ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 2 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ําหนักต้องไม่
เกิน 12 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
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 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครอง
ผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มี อายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่
ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อํานาจ
ของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขใน
กรมธรรม์
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 120 หยวน (เด็กชําระทิปเท่าผู้ใหญ่)
 ค่า VAT 7 %
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
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เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
25 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่า
มัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)
* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
* คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากท่านเป็นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิก
1.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
1.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทําการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
1.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วันทําการ
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
1.4
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วันทําการ
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตี
ค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่า
ทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ําผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง จาก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ
ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
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3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสอง
ข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย
ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอ ายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรืออําเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่ํากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3สําเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
6.4สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท
6.5กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน
จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางาน
ในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
1. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนือ่ งจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
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2. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยื่นวีซ่า
3. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทั ทัวร์ อย่างน้อย
7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
4. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้น
วีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่
ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
 นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
สถานทีจ่ ัดงาน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX:
380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น.

Phase I
วันที่ 15-19 ตุลาคม

เครื่องจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์เครื่องจักร , เครื่องจักรขนาดเล็ก , จักรยาน, รถจักรยานยนต์,
ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ , ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ คมี , ฮาร์ ด แวร์ , รถยนต์ (โชว์ ก ลางแจ้ ง ) , เครื่ อ งจั ก รก่ อ สร้ า ง (โชว์
กลางแจ้ง), เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,
คอมพิวเตอร์และ ผลิตภัณฑ์การสื่อสาร, อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง, อุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง,
เครื่องสุขภัณฑ์, ฯลฯ

Phase II
วันที่ 23-27 ตุลาคม

อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องครัว, เซรามิกที่ใช้ในครัวเรือน, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน,
ผลิตภัณฑ์กระจก ,ผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าและงานฝีมือเหล็กหวายเตผลิตภัณฑ์ในสวน, ผลิตภัณฑ์หนิ
(โชว์กลางแจ้ง), ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน, อุปกรณ์ห้องน้ํา, แว่นตาและนาฬิกา แว่นตา, ของเล่น,
ของขวัญและของพรีเมี่ยม, ของฝากของที่ระลึกตามเทศกาลต่างๆ ฯลฯ

Phase III
วันที่ 31 ตุลาคม-04
พฤศจิกายน

เสื้อผ้าบุรุษและสตรี, เสื้อผ้าเด็ก, ชุดชั้นใน, ชุดกีฬาและชุดลําลอง, เครื่องหนัง, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง,
เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม , ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ, อาหารยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ,อุปกรณ์
การแพทย์ , อุปกรณ์สําหรับเดินทางท่องเที่ยว, เครื่องใช้สํานักงาน,รองเท้ากระเป๋า ฯลฯ

***ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cantonfair.org.cn***
ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้ !!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) ( MISS. / MRS. / MR.)
NAME..................................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือ่ คู่สมรส
.............................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บา้ น.....................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).............................................................................................
ตําแหน่งงาน.........................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............. เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่............. เดือน.........................ปี..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................................SURNAME................................................................
RELATION.........................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................................SURNAME................................................................
RELATION.........................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทํางาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS1705176

www.etravelway.com/+
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Emergency call only : 0853642449

