TG03-Canton fair
4D3N
เดินทาง 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2660
 เข้าชมงาน China import and export fair / Canton fair 2 วัน
 อาหาร 6 มื้อ / พิเศษ บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ / พิเศษอาหารจีนแคระ
 นอนกวางเจา 3 คืน
 เดินทางโดยสายการบินไทย บริการระดับสากล สะสมไมล์การเดินทางได้ 50 %
วันที่ 30 เมษายน 2560 กรุงเทพฯ – กวางเจา
13.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบิน
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL พบเจ้าหน้าทีข่ อง บริษทั ฯ คอยต้อนรับและบริการท่าน
16.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ TG 678
19.50 น. เดินทางถึงสนามบิน ไป๋ หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็ นเมืองหลวง
ของมณฑลกวางตุง้ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัตศิ าสตร์ยาวนานตัง้ แต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มี
แม่นา้ จูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทาให้มีการจราจรทางนา้ ที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็ นเมืองท่ าที่มี
ชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รบั ขนานนามว่าเป็ นประตูดา้ นใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทาง
ตอนใต้ของจีน ให้ท่านได้ผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั ... HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
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วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
เช้า

เที่ยง

เข้าชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ – ตลาดซ่างเซี่ยจิ่ว

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 1)
นาท่านเข้าสู่ พิพธิ ภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น ซึง่ ถือเป็ นบิดาของจีนยุคใหม่เป็ นผูท้ ่มี พี ระคุณกับชาวจีนอย่าง
ใหญ่หลวงเพราะเป็ นผูท้ ป่ี ลดปล่อยชาวจีนให้รอดพ้นจากสังคมเดิมทีล่ ้าหลังและระบบกษัตริยร์ าชวงศ์ชิง
..ชม อนุสาวรีย ์ 5 แพะ สัญลักษณ์แห่งเมืองกวางเจา ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองกวางเจา สร้างโดยใช้หนิ แกรนิต
120 ก้อนแกะสลักประกอบเป็ นแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าอยู่บน
ดอย มีเรื่องเล่าว่า สมัยโจวหยีหยาง เมื่อ 4,500 ปี ก่อน มีเทวดา 5 องค์สวมเสื้อสีสนั ที่แตกต่างกัน ขี่
แพะ 5 ตัวลงมาและคาบรวงข้าวมา 6 รวง สู่เมืองมนุ ษย์คือเมือง กวางเจา เดิมชื่อ ฉู่ ถิง และได้มอบ
พันธุเ์ มล็ดข้าวให้แก่ชาวกวางเจา พร้อมอวยพรให้พน้ จากความอดอยากตลอดกาล เมือ่ สิ้นคาพูดเทวดา
ก็หายไป และแพะที่ข่มี าก็กลายเป็ นหิน 5 ก้อน และนักประติมากรรมก็ได้แกะสลักแพะ 5 ตัวตาม
ตานานที่กล่าวไว้และจากนัน้ กวางเจาก็ได้กลายเป็ น เมืองเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก และเชื่อว่า
เป็ นเพราะแพะของเทวดาทีท่ าให้บา้ นเมืองเจริญรุ่งเรือง จึงได้ แพะ 5 ตัวนี้เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองกวาง
เจาตลอดมาจากนัน้ นาท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน ยาบัวหิมะ ยาประจาบ้านที่มชี ่อื เสียง หยก
ครีมไข่มกุ ทีข่ ้นึ ชื่อของกวางเจาและสินค้าทีร่ ะลึกของทางรัฐบาลจีน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 2 )
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ ครัง้ ที่ 121 เพือ่ มอง
หาช่องทางธุรกิจ พบผูป้ ระกอบการ มากกว่า 10,000 รายมารวมกัน ซึง่ เป็ นงานทีผ่ ูผ้ ลิตรายใหญ่ พบกับ
ผู ป้ ระกอบการ ในแต่ ล ะมณฑลของจี น รวมทัง้ นัก ธุ ร กิ จ ทัว่ โลกให้ค วามสนใจ Chinese Export
Commodities Fair แหล่งรวมสินค้า ทุกประเภท อาทิเช่ น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี , การเกษตร,
อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อสิ ระกับการดูงาน สมควรแก่เวลาพร้อม
กัน ณ จุดนัดพบ
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เย็น
คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) เมนู หมูหนั
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซี่ยจิว่ ซึง่ เป็ นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือมาก่อนพระราชสานักราช
วงศง์ชิงอนุ ม ตั ิให้เ ป็ น ศู น ย์ก ารค้า ระหว่ า งประเทศในสมัย นัน้ จัด เป็ น ย่ า นการค้า ที่ติด ต่ อ กับ ยุ โ รป
โดยเฉพาะ แต่ตอนนี้กลายมาเป็ นถนนคนเดินที่มขี องขายมากมาย และสองข้างทางยังมีกิจกรรมทาง
ั
วัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วย ถือเป็ นถนนคนเดินชื่อดังของกวางโจว เป็ นถนนส้นๆสองสาย
มาเชื่อมต่อกัน ชมตึกแถวยุคเก่ าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอน
หลังคนจีนนามาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบนั ก็ยงั เป็ นย่านช็อปปิ้ งที่มคี วามนิยมอยู่ซง่ึ มี
สินค้าอันทันสมัย ต่ างๆให้ท่านได้เลือกซื้ือมากมายอาทิเสื้อผ้า, กระเป๋ า , สินคาแบรนด์เนมจีน ฯลฯ
บรรยากาศจะคล้ายๆ ย่ านในฮ่ องกง บางช่ วงของถนนจะมีการปิ ดถนน และมีการเปิ ดไฟสว่างไสว
สวยงามมาก ยังมีรา้ นอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืน
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั ... HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
เช้า

เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 3)
นาท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า กวางเจาเทรดแฟร์ ครัง้ ที่ 121 (ต่อ)
***(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการชมงาน)
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เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) พิเศษ...พิเศษ !!!! บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ไทย เกาหลี ญี่ปนุ่
จีน ฯลฯ และอื่นๆให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 800 ชนิ ด อาทิ หู ฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ
สเต๊กเนื้ อ เป็ ด ไก่งวง แพะย่าง กุง้ ทอด ติ่มซา รวมถึงเค้กหลากหลายชนิ ด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่
อัน้ เช่ น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้ าผลไม้ เบียร์ทอ้ งถิ่น ไวน์ แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม เป็ น
ร้านอาหารที่ ใหญ่ท่สี ุดในเอเชียตกแต่งเป็ นรูปเรือไม้ท่เี ก่าแก่

นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั ... HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กวางเจาเทรดแฟร์ – ศูนย์คา้ ส่ง ย่านถนนอิเต๋อลู่ – กวางเจา – กรุงเทพฯ
เช้า
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั ( มื้อที่ 5 )
นาท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า “กวางเจาเทรดแฟร์ ครัง้ ที่ 121” (ต่อ)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 6 ) อาหารจีนแคระ HAKKA CHINESE STYLE
นาท่านแวะชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์จากหยก เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู กาไลข้อมือ และอื่นๆ ซึ่ง
หยกเป็ นอีกหนึ่งสินคาโอท็อปของจีน จากนัน้ นาท่านแวะซื้อยาแก้นา้ ร้อนลวกเป่ าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยา
ประจาบ้านทีม่ ชี ่อื เสียง มีสรรพคุณรักษาผิวทีถ่ ูกไฟไหม้, นา้ ร้อนลวก, แมลงสัตว์กดั ต่อย, แพ้คนั , แผล
สด, ผื่น, เป็ นหนอง, สิวอักเสบ, โรคผิวหนังต่างๆ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ศู นย์คา้ ส่ง สนุ กสนานกับ
การช็อปปิ้ งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนย์คา้ ส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ท่สี ุดของมณฑลกวางตุง้ แหล่งค้าส่งสินค้า
นานาชนิด ซึง่ บางอย่างหาไม่ได้ท่เี มืองไทย อาทิเช่น ของเล่น , กิฟ๊ ช็อป , รองเท้า, กระเป๋ า และสินค้าที่
ระลึกมากมายนับพันรายการให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้ อย่างหลากหลายชนิดที่จาหน่ ายใน
ราคาส่ง
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***ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน***
21.00 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL โดยเที่ยวบินที่ TG 679
23.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดีภาพ
หากท่านที่ตอ้ งออกตัวภายใน
๋
(เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

********************ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ********************
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่

30เมษายน-3 พฤษภาคม
26,900.2560

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี เด็กอายุตา่ กว่า 12ปี
(มีเตียงเสริม)
(ไม่มีเตียงเสริม)
26,900.-

25,900.-

พักเดี่ยว
5,500.-

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัวเครื
๋ ่องบินกรุงเทพ-กวางเจา-กรุงเทพ
 ภาษีสนามบินทุกแห่ง / ค่าธรรมเนียมภาษีนา้ มัน / ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (*** สาหรับท่านทีม่ บี ตั รเอเปค ไม่ตอ้ งทาวีซ่าเข้าจีน โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าทีร่ บั จองทัวร์
ทราบ)
 ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามโปรแกรม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
 ค่านา้ หนักสัมภาระตามทีส่ ายการบินกาหนดท่านละ 30 กิโลกรัม
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
 มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทิปกระเป๋ าขึ้นห้องพัก
 ค่าธรรมเนียมทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ 120 หยวน / 1 ลูกค้า / ตลอดทริป
 ค่าทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีไ่ ม่ใช่พาสปอร์ตไทย
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 ค่านา้ หนักเกิน 30 กก. ตามทีส่ ายการบินกาหนด
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารทีส่ งนอกเหนื
ั่
อรายการ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % กรณีตอ้ งการใบกากับภาษีเต็มรูปแบบ (คิดจากค่าบริการ)
สารองที่นงั ่ * ชาระเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
* ส่วนทีเ่ หลือ ชาระทัง้ หมดก่อนการเดินทาง 21 วัน

เอกสารสาหรับยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุจนถึงวันเดินทางไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 3 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีพ้นื หลังสีขาวหรือสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ หน้าตรง ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษ
ปกติ
กรณี หนังสือเดินทางคนต่างชาติ
1. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิม่ 1,500 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกนั ) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถ่าย
สีพ้นื หลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ + ทีอ่ ยู่ + ใบอนุญาตการทางาน (ถ้ามี)
2. หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน รายละเอียดทีอ่ ยู่ ใบอนุญาตการทางาน)
3. หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 3,650 บาท
สถานทูตจีน ไม่รบั เล่มของท่านวีซ่าในกรณี ดงั นี้ คือ
- ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
- นารูปเก่าทีถ่ ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
- นารูปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพือ่ ยืน่ วีซ่า
- นารูปทีเ่ ป็ นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปทีใ่ ช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
เอกสารจาเป็ นที่ตอ้ งใช้สาหรับทาบัตรเข้างาน
1. นามบัตรภาษาอังกฤษ ท่านละ 2 ใบ (มีช่อื นามสกุล ทีอ่ ยู่ เบอร์ตดิ ต่อเป็ นภาษาอังกฤษ )
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นขาวหรือฟ้ า (เพือ่ ทาบัตรเข้างาน)
- ท่านใดทีเ่ คยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบตั รงานไม่เกิน 3 ปี นบั จากครัง้ ล่าสุด สามารถใช้บตั รเข้างานอัน
เก่าได้ค่ะ แล้วกรณีทท่ี ่านไม่ได้นาบัตรเก่ามาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทาบัตรใหม่ 200 หยวนต่อท่าน
ณ วันเข้างาน พร้อมทัง้ โชว์ตวั ทีเ่ คานเตอร์ทาบัตร ทัง้ นี้ทางบริษทั ไม่ได้เป็ นผูเ้ รียกเก็บแต่เป็ นกฎของงานแฟร์
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หมายเหตุ
- กรณียกเลิกการเดินทางไม่คนื เงินมัดจาทุกกรณี
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ูญหาย สูญเสีย หรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และอุบตั เิ หตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ น
ต้น
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจานวนทีบ่ ริษทั ฯกาหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทาง
อืน่ ทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
- กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯ จะทาการ
เลือ่ นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถเดินทางได้
- กรณีท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึ้นจริงเป็ นกรณีไป(อาทิกรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินไปแล้วหรือได้ชาระค่าบริการใน
ส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงทีเ่ กิดขึ้น
แล้วกับท่านเป็ นกรณีไป
- กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าทีไ่ ม่ว่าเหตุผลใดๆ
ก็ตามทางบริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
- เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
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รายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน ด้วยภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่)
ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................................................................................................................
สถานะภาพ  โสด
 แต่งงาน
 ม่าย
 หย่า
ทีอ่ ยู่ท่สี ามารถติดต่อได้ .............................................................................................................................................................................
ชื่อทีท่ างาน/ โรงเรียน .......................................................................... ตาแหน่ง / ชัน้ .............................................................................
ทีอ่ ยู่ ...........................................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์บา้ น ............................................. ที่ทางาน/โรงเรียน ........................................... มือถือ .................................................
ชื่อผูต้ ดิ ต่อ(กรณีฉุกเฉิน) ........................................................................... เบอร์โทรศัพท์........................................................................
(กรุณาแจ้งเบอร์ทถ่ี ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน ... สาคัญมาก)
รายชื่อสมาชิกในครอบครัว :
1. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................
2. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................
3. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................
ใครเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน
 ออกค่าใช้จ่ายเอง
 ผูป้ กครองออกค่าใช้จ่ายให้
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................
ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่  มี
 ไม่มี
ถ้ามี กรุณาระบุช่อื บริษทั ประกัน...............................................................................................................................................................
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
ถ้าเคย กรุณาระบุวนั ที.่ ..............................................สถานที.่ ...............................................วัตถุประสงค์................................................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นหรือไม่  เคย
 ไม่เคย
ถ้าเคย กรุณาระบุวนั ที.่ ..............................................ประเทศ................................................วัตถุประสงค์................................................

ลายเซ็นต์ผูเ้ ดินทางตามพาสปอร์ต .........................................................................................................

เอกสารวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือ จนถึงวันเดินทางไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 2 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปกติ** พื้นหลังสีขาว
***หากมีขอ้ สงสัย กรุณาสอบถามพนักงานขาย***
***รบกวนกรอกรายละเอียดให้ครบเนื่ องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแบบฟอร์มการยื่นวีซ่าจึงต้องมีขอ้ มูลเพิ่มเติม***
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รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครัง้ ที่ 121 เดือน เมษายน 2560 – พฤษภาคม 2560
สถานที่จดั งาน : PAZHOU COMPLEX : 308 Yue Jiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น.
-

วันที่ 15 - 19 เมษายน 2560
ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงวิดโี อ
ผลิตภัณฑ์ความบันเทิงดิจิตอล
อุปกรณ์สอ่ื สาร
ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซพั พลาย
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ
อุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า
พลังงานใหม่และพลังงานทดแทน
เครื่องใช้ในครัว
ตูเ้ ย็นและอุปกรณ์ทาความเย็น
เครื่องปรับอากาศและเครื่องระบาย
อากาศ
เครื่องซักผ้าและเครื่องอบแห้ง
อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
ยานพาหนะและอะไหล่ เช่น จักรยาน,
จักรยานยนต์, อะไหล่
เครื่องจักรกล
เครื่องจักรไฟฟ้ าและพลังงานไฟฟ้ า
เครื่องจักรทัว่ ไป, เครื่องจักรแปรรูป
ขนาดเล็กและอุปกรณ์อตุ สาหกรรม
การก่อสร้างและเครื่องจักรกลการเกษตร
อุปกรณ์และเครื่องมือ
วัสดุก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์เคมี
ทรัพยากรพลังงาน
สินค้านาเข้า

-

วันที่ 23 - 27 เมษายน 2560
เครื่องอุปโภคบริโภค
เครื่องครัวและภาชนะใส่อาหาร
ผลิตภัณฑ์เซรามิค
ของใช้ในครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย
ผลิตภัณฑ์ภายในห้องนา้
ผลิตภัณฑ์สตั ว์เลี้ยงและอาหาร
นาฬกิ าและแว่นตา
ของเล่น
สินค้าพรีเมีย่ ม
สินค้ากับเทศกาล
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
เซรามิคสาหรับศิลปะ
เครื่องแก้วศิลปะ
เฟอร์นิเจอร์
เครื่องเรือนที่ทาจากหวาย / เหล็ก
อุปกรณ์ทาสวน )
อุปกรณ์เกี่ยวกับหินและเหล็ก
เครื่องดนตรี
เฟอร์นิเจอร์

-

วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560
สิง่ ทอและเสื้อผ้า
เสื้อผ้าสาหรับบุรุษและสตรี
เสื้อผ้าสารับเด็ก
ชุดชัน้ ใน
ชุดกีฬาและลาลอง
ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์และหนังสัตว์
สินค้าแฟชัน่ และอุปกรณ์ตกแต่ง
สินค้าสิง่ ทอภายในบ้าน
สิง่ ทอ ผ้าไหม ผ้าฝ้ าย และอุปกรณ์
พรมและผ้าม่าน
รองเท้า
เครื่องใช้สานักงาน, ซองและกระเป๋ า
และผลิตภัณฑ์สนั ทนาการ
ยาอุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์
เพือ่ สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร )
ผลิตภัณฑ์กฬี า, ท่องเทีย่ ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.cantonfair.org.cn
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