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ผูใ้ หญ่

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
(มีเตียงเสริม)

เด็กอายุตา่ กว่า 12ปี
(ไม่มีเตียงเสริม)

พักเดี่ยว

Phase1: 16-19 เม.ย.

28,900.-

27,900.-

26,900.-

5,500.-

Phase2: 24 – 27 เม.ย.

27,900.-

26,900.-

25,900.-

5,500.-

Phase3 : 1 – 4 พ.ค.

27,900

26,900

25,900

5,500

อัตราค่าบริการ

กำหนดกำรเดินทำง 16 – 19 เมษำยน /24 – 27 เมษำยน / 1 – 4 พฤษภำคม 2560
วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – กวางเจา – ตลาดเป่ ยจิงลู่
08.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ D โดยสายการบิน THAI
AIRWAYS INTERNATIONAL พบเจ้าหน้าที่ของ บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและบริ การท่าน
10.45 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ TG 668
14.35 น.
เดินทางถึงสนามบินกวางเจา เดินทางถึงสนามบิน ไป๋ หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)
กวางเจาเป็ นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน
ตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ าจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทาให้มีการจราจรทางน้ าที่สะดวกยิง่ และได้
กลายเป็ นเมืองท่าที่มีชื่อเสี ยงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็ นประตูดา้ นใต้ของประเทศจีน
เมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน ให้ท่านได้ผา่ นพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 1 )
พิเศษ !!!! บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ไทย เกาหลี ญีป่ ุ่ น จีน ฯลฯ และอืน่ ๆให้ ท่านจะได้ ชิมอาหารกว่า 800 ชนิด
อาทิ หู ฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊ กเนือ้ เป็ ด ไก่งวง แพะย่ าง กุ้งทอด ติ่มซํา รวมถึงเค้ ก
หลากหลายชนิ ด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่ อ้นั เช่ น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง นํา้ ผลไม้ เบียร์ ท้องถิ่น ไวน์
แดงท้ องถิ่น และ ไอศกรีม เป็ นร้ านอาหารที่ ใหญ่ ทสี่ ุ ดในเอเชี ยตกแต่ งเป็ นรู ปเรือไม้ ที่เก่ าแก่
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ตลาดเป่ ยจิงลู่ ท่านจะได้ชมสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆอาทิเช่น U2, G 2000,
GIORDANO, BOSSINI เป็ นต้น
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ... HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า
*** คืนนีเ้ พือ่ ความพร้ อมในการทําบัตรเข้ าชมงานรุ่ งเช้ า รบกวนให้ ท่านเตรียมเอกสารดังต่ อไปนีใ้ ห้ พร้ อม
หนังสื อเดินทาง+รู ปถ่ าย 2 นิ้ว 2 รู ป+นามบัตร***
วันทีส่ องของการเดินทาง
เข้ าชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ – ตลาดซ่ างเซี่ยจิ่ว
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ กั ( มือ้ ที่ 2 )
นาท่านแวะซื้ อยาแก้น้ าร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูก
ไฟไหม้, น้ าร้อนลวก, แมลงสัตว์กดั ต่อย, แพ้คนั , แผลสด, ผืน่ , เป็ นหนอง, สิ วอักเสบ, บวมแดง, การ
อักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสิ นค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121” เพื่อมองหา
ช่องทางธุ รกิจ พบผูป้ ระกอบการ มากกว่า 10,000 รายมารวมกัน ซึ่ งเป็ นงานที่ผผู ้ ลิตรายใหญ่ พบกับ
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ผูป้ ระกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุ รกิจทัว่ โลกให้ความสนใจ Chinese Export
Commodities Fair แหล่งรวมสิ นค้าทุกประเภท อาทิเช่น สิ นค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร,
อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน สมควรแก่เวลาพร้อมกัน
ณ จุดนัดพบ
(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการชมงาน)
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 3 ) พิเศษ...หมูหัน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนซ่ างเซี่ยจิ่ว ซึ่งเป็ นถนนโบราณที่เชื่ อมไปท่าเรื อมาก่อนพระราชสานักราช
วงศง์ชิงอนุมตั ิให้เป็ นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัดเป็ นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะ
แต่ตอนนี้กลายมาเป็ นถนนคนเดินที่มีของขายมากมาย และสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วย ถือเป็ นถนนคนเดินชื่อดังของกวางโจว เป็ นถนนส้ันๆสองสายมาเชื่อมต่อกัน
ชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่ งตอนหลังคนจีนนามาสร้าง
แถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบนั ก็ยงั เป็ นย่านช็อปปิ้ งที่มีความนิยมอยูซ่ ่ ึงมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆ
ให้ท่านได้เลือกซืื้ อมากมายอาทิเสื้ อผ้า, กระเป๋ า, สิ นคาแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคล้ายๆ ย่านใน
ฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิ ดถนน และมีการเปิ ดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร ร้านค้า
ต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืน
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ... HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง
เข้ าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ กั ( มือ้ ที่ 4 )
นาท่านแวะชมและเลือกซื้ อ ผลิตภัณฑ์ จากหยก เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู กาไลข้อมือ และอื่นๆ ซึ่ งหยก
เป็ นอีกหนึ่งสิ นคาโอท็อปของจีน ที่คนไทยนิยมซื้ อหาเป็ นของฝากแก่คนทางบ้าน
นาท่านเที่ยวชมงานแสดงสิ นค้า “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121” (ต่ อ)
(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการชมงาน)
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 5 ) พิเศษ...กุ้งมังกร
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ... HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
กวางเจาเทรดแฟร์ – ศูนย์ ค้าส่ ง – กวางเจา – กรุ งเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ กั ( มือ้ ที่ 6 )
นาท่านเที่ยวชมงานแสดงสิ นค้า “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121” (ต่ อ)
เทีย่ ง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 7 )
บ่ าย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ ค้าส่ ง สนุกสนานกับการช็อปปิ้ งที่ ย่านถนนอิเต๋ อลู่ ศูนย์คา้ ส่ งสิ นค้าแหล่งที่
ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุง้ แหล่งค้าส่ งสิ นค้านานาชนิด ซึ่ งบางอย่างหาไม่ได้ที่เมืองไทย อาทิเช่น ของ
เล่น, กิ๊ฟช็อป , รองเท้า, กระเป๋ า และสิ นค้าที่ระลึกมากมายนับพันรายการให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ อ
สิ นค้าได้ อย่างหลากหลายชนิดที่จาหน่ายในราคาส่ ง
***ได้ เวลาสมควรนําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน***
21.00 น.
ออกเดินทางโดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL โดยเทีย่ วบินที่ TG 679
23.00 น.
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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หากท่ านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
********************ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ********************
เอกสารจําเป็ นทีต่ ้ องนําติดตัวไปด้ วย
1. นามบัตร (ควรนําติดต่ อมาจํานวนมากเพือ่ สะดวกในการแลกนามบัตรกับผู้ประกอบการ)
2. รู ปถ่ ายสี 2 นิ้ ว 2 รู ป (เพือ่ ทําบัตรเข้ างาน)
3. ท่านใดทีเ่ คยเข้ างานกวางเจาแฟร์ สามารถใช้ บัตรเข้ างานอันเก่าได้ ค่ะ กรณีทที่ ่านไม่ ได้ นําบัตรเก่า
มา จะต้ องเสี ยค่ าธรรมเนียมในการทําบัตรใหม่ 200 หยวน/ท่านทั้งนี้ ทางบริษัทไม่ ได้ เป็ นผู้เรี ยกเก็บแต่ เป็ นกฎของงานแฟร์
อัตราค่ าบริการรวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินกรุ งเทพ-กวางเจา-กรุ งเทพ / ภาษีสนามบินทุกแห่ง / ค่าธรรมเนียมภาษีน้ ามัน / ค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน / ค่าที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม / ค่ารถโค้ชปรับ
อากาศเดินทางตามรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ / ค่าน้ าหนักสัมภาระตามที่สายการบินกาหนดท่านละ 20 กิโลกรัม
ทุกที่นงั่ มีประกันอุบตั ิเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริ การตลอดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ค่าทิปกระเป๋ าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ ไกต์ทอ้ งถิ่น คนละ 10 หยวน/วัน/คน
ค่าทาหนังสื อเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย / ค่าน้ าหนักเกินพิกดั ที่สายการบินกาหนด / ค่าใช้จ่าย
ส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สงั่ นอกเหนือรายการ / ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %

กรุณาเตรียมค่ าทิป ไกด์ คนขับรถ รวม 120 หยวนตลอดการเดินทาง
สํ ารองที่นั่ง * ชาระเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดิ นทาง * ส่ วนที่เหลือ ชาระ
ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
เอกสารวีซ่า 1.หนังสื อเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน 2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับ
ประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 3. รู ปถ่ายสี พ้นื หลังสี ขาวขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วย
กระดาษปรกติ
การยกเลิก
การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจาทุกกรณี
กรณีหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติ
1. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 300 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริ กนั ) เอกสารพาสปอร์ ต+รู ปถ่ายสี พ้นื หลังสี
ขาวขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทางาน (ถ้ามี)
2. หนังสื อเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุ ญาตการทางาน)
3. หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,650 บาท
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สถานทูตจีน ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดังนีค้ ือ
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
นารู ปที่เป็ นกระดาษสติคเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์

เอกสารทีต่ ้ องใช้ : หนังสื อเดินทางทีย่ งั มีอายุใช้ ได้ จนถึงวันเดินทางต้ องไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือน
>> การสํ ารองทีน่ ั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์ สําเนาการชําระค่ าบริการและได้ รับการยืนยันจากพนักงาน
ขายเท่ านั้น กรณีไม่ ได้ รับความสะดวก กรุ ณาติดต่ อเบอร์ 081-3528261
>> บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึน้ ได้ ก็ต่อเมื่อ
ไม่ สามารถทํากรุ๊ ปได้ อย่ างน้ อย 16 ท่ าน หรื อเกิดสถานการณ์ บางอย่ างที่ทาํ ให้ ไม่ เกิดความสะดวกต่ อการเดินทางทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์ อนื่ ให้ ถ้าต้ องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ จาก
เมืองไทยแต่ มีผ้ ดู ูแลเมื่อท่ านเดินทางถึงแต่ ละประเทศ
>> บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่ อาจแก้ ไขได้
และจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทสี่ ู ญหาย สู ญเสี ยหรือได้ รับบาดเจ็บ ทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่ น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่ างๆ หรือค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทั้งทางตรง
หรือทางอ้ อม เช่ น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสู ญหาย ความล่ าช้ าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่ อการตอบปฏิเสธ
การเข้ าและออกเมืองของเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทาง
ไม่ ถูกต้ อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
>> เนื่องจากรายการทัวร์ นี้เป็ นแบบเหมาจ่ ายเบ็ดเสร็จ หากท่ านสละสิ ทธิ์การใช้ บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้ าประเทศไม่ ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินในทุกกรณี
>> อาจมีการปรับเปลีย่ นราคาทัวร์ ขึน้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณีทมี่ ีอตั ราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบ
กับราคาทัวร์ หรือสายการบินปรับขึน้ ค่ าธรรมเนียมต่ าง ๆเช่ นค่ าภาษีนํา้ มัน หรือภาษีสนามบินต่ างๆ / หรือรัฐบาลของ
ประเทศต่ างๆประกาศปรับราคาค่ าบัตรผ่ านประตูสถานที่ท่องเทีย่ วต่ าง ๆ
>> กรณีที่ท่านชําระมัดจําหรือชําระค่ าทัวร์ แล้วต้ องการยกเลิกการเดินทาง ต้ องทําก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 45 วัน โดย
นับเฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่ าใช้ จ่ายให้ ตามจริง(ยกเว้นค่ าวีซ่า ),กรณียกเลิกการ
เดินทางเนื่องจากป่ วยต้ องนําส่ งใบรับรองแพทย์เพือ่ ทําเรื่องกับสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั และต้ องรอฟังผลตอบรับ
ว่าสามารถทําเรื่องคืนได้ หรือไม่ /กรณีทชี่ ําระค่ าใช้ จ่ายเป็ นบัตรเครดิต และต้ องการยกเลิกท่านต้ องยอมรับเงื่อนไข
เกีย่ วกับดอกเบีย้ และค่ าดําเนินการจ่ ายบัตรเครดิตทีท่ างธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมทีพ่ ักเป็ น
ราคาแบบหมู่คณะหากต้ องการยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ท่ านอาจมีค่าใช้ จ่าย กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่
อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลง
>> ถ้ าท่านไม่ เดินทางตามรายการ ทําให้ ต้องมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ (กรณีไม่ ลงร้ านช้ อปปิ้ ง เพิม่ ร้ านละ 300 หยวน / ท่าน)
>> เมื่อท่ านทําการชํ าระค่ ามัดทัวร์ เรียบร้ อยแล้ ว ทางบริ ษัทจะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในทุกกรณีข้างต้ นทุกประการ
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รายละเอียดการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
กรุ ณากรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน ด้ วยภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่ )
ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................................................................................................................
สถานะภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 ม่ าย
 หย่ า
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ .............................................................................................................................................................................
ชื่อที่ทางาน/ โรงเรี ยน .......................................................................... ตาแหน่ง / ชั้น .............................................................................
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์บา้ น ............................................. ที่ทางาน/โรงเรี ยน ........................................... มือถือ .................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ(กรณี ฉุกเฉิ น) ........................................................................... เบอร์โทรศัพท์........................................................................
(กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน ... สํ าคัญมาก)
รายชื่อสมาชิกในครอบครัว :
1. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................
2. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................
3. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................
ใครเป็ นผู้ออกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ ท่าน
 ออกค่าใช้จ่ายเอง
 ผูป้ กครองออกค่าใช้จ่ายให้
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................
ท่ านมีประกันสุ ขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่  มี
 ไม่มี
ถ้ ามี กรุ ณาระบุชื่อบริษทั ประกัน...............................................................................................................................................................
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนมาก่ อนหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
ถ้ าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่...............................................สถานที่................................................วัตถุประสงค์ ................................................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปประเทศอืน่ หรือไม่  เคย
 ไม่เคย
ถ้ าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่...............................................ประเทศ................................................วัตถุประสงค์ ................................................

เอกสารวีซ่า
1. หนังสื อเดินทางทีม่ ีอายุเหลือ จนถึงวันเดินทางไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือน
2. หนังสื อเดินทางต้ องมีหน้ าว่างสํ าหรับประทับตราอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ ายสี ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ ** ถ่ ายมาไม่ เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้ วยกระดาษปรกติ** พืน้ หลังสี ขาว
***หากมีข้อสงสั ย กรุ ณาสอบถามพนักงานขาย***
***รบกวนกรอกรายละเอียดให้ ครบเนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแบบฟอร์ มการยื่นวีซ่าจึงต้ องมีข้อมูลเพิม่ เติม***
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รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560
สถานทีจ่ ัดงาน : PAZHOU COMPLEX : 308 Yue Jiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น.
วันที่ 15 - 19 เมษายน 2560
วันที่ 23 - 27 เมษายน 2560
วันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2560
Large Machinery & Equipment
( เครื่ องจักรกลขนาดใหญ่ และอุปกรณ์)
Small Machinery
( เครื่ องจักรกลขนาดเล็ก )
Bicycles ( รถจักรยาน )
Motorcycles ( รถมอเตอร์ไซด์ )
Vehicle Spare Parts ( อะไหล่ยานพาหนะ )
Chemical Products (เคมีภณ
ั ฑ์,วัสดุเคมี)
Hardwares
( อุปกรณ์อิเลกโทรนิ กส์,ฮาร์ดแวร์ )
Tools ( เครื่ องมือ , อุปกรณ์ )
Vehicles
( ยานพาหนะ , เครื่ องมือลาเลียง )
Construction Machinery
( เครื่ องจักรก่อสร้าง )
Electrical Appliances
( เครื่ องใช้ไฟฟ้ าบ้าน )
Consumer Electronics
( เครื่ องใช้ไฟฟ้ าสาหรับผูบ้ ริ โภค )
Computer & Communication Products
( อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และติดต่อสื่ อสาร)
Lighting ( อุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง )
Building & decorative Materials
( วัสดุและเครื่ องมือก่อสร้างและตกแต่ง )
Sanitary & Bathroom Equipments
( เครื่ องมืออุปกรณ์ทาความสะอาด )
Importing Products ( สิ นค้านาเข้า )

Kitchen &Tableware
( เครื่ องครัวและภาชนะใส่ อาหาร )
General Ceramics ( ผลิตภัณฑ์เซรามิค )
Arts Ceramics ( เซรามิคสาหรับศิลปะ )
Home Decorations
( อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน )
Glass Arts ( เครื่ องแก้วศิลปะ )
Furniture ( เฟอร์นิเจอร์ )
Weaving , Rattan & lron Arts
( เครื่ องเรื อนที่ทาจากหวาย / เหล็ก )
Gardening Products ( อุปกรณ์ทาสวน )
Stone and lron Products
( อุปกรณ์เกี่ยวกับหิ นและเหล็ก )
Household ltems ( ของใช้ในครัวเรื อน )
Personal Care Products ( ผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับสุ ขอนามัย )
Toiletries ( ผลิตภัณฑ์ภายในห้องน้ า )
Clock , Watch & Optical
( นาฬิกาและแว่นตา )
Instruments ( เครื่ องดนตรี )
Toys ( ของเล่น )
Gifts & Premiums ( สิ นค้าพรี เมี่ยม )
Festival ltems ( สิ นค้ากับเทศกาล )

Men’s & Ladie’s Wear
( เสื้ อผ้าสาหรับบุรุษและสตรี )
Kids’Wear ( เสื้ อผ้าสารับเด็ก )
Underwear ( ชุดชั้นใน )
Sports & Casual Wear
( ชุดกีฬาและลาลอง )
Furs , Leathers , Downs & Downs
Products
( ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์และหนังสัตว์ )
Fashion Accessories & Fittings
( สิ นค้าแฟชัน่ และอุปกรณ์ตกแต่ง )
Home Textiles
( สิ นค้าสิ่ งทอภายในบ้าน )
Textile Raw Materials & Fabrics
( สิ่ งทอ ผ้าไหม ผ้าฝ้ าย และอุปกรณ์ )
Carpets & Tapestries
( พรมและผ้าม่าน )
Food ( ผลิตภัณฑ์อาหาร )
Native Products ( สิ นค้าพื้นเมือง )
Madicines & Health Products
( ผลิตภัณฑ์ยาและสุ ขภาพ )
Medical Devices , Disposables &
Dressings ( ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา )
Sports , Travel & Recreation
Products ( ผลิตภัณฑ์กีฬา , ท่องเที่ยว )
Office Supplies ( อุปกรณ์สานักงาน )
Shoes ( รองเท้า )
Cases & Bags ( เครื่ องหนัง ,กระเป๋ า )

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ www.cantonfair.org.cn
www.cantonfairholiday.com

CAN TG-1/PK

