
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เขา้ชมงาน CANTON FAIR ครงัที 127 th  ***เต็มอิม 3 วนั*** 
 

มองหาแนวทางธุรกิจใหม่ เพิมโอกาสทางธุรกิจทมีากกว่าคําว่าคุม้ 
 

ชอ้ปปิงถนนคนเดินเป่ยจิงลู่ ถนนคนเดินโบราณพนัปีของเมืองกวางเจา 
 

ล่องเรือชมสีสนัเมืองกวางเจายามคาํคืน ณ แม่นาํจูเจียง 
 

ชอ้ปปิงจุใจ ถนนคนเดินชือดงัใจกลางเมืองกวางเจา ถนนซ่างเซียจิว 
 

ชอ้ปปิง ณ แหล่งคา้ส่งทีใหญ่ทีสุดของมณฑลกวางตุง้ ถนนอีเตอ๋ลู่ 
 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว ในกวางเจา 3 คืน 
 

มอืคาํหลากหลาย ไม่จําเจ!!  ซีฟู้ดกุง้มงักร + เป็ดปักกงิ + ชาบูนาํขา้ว 
 

ฟรี!!  บตัรเขา้ชมงานสําหรบัผูเ้ดินทางเขา้งานแฟรเ์ป็นครงัแรก 
 

 



                 

 โดยสายการบนิหรู THAI AIRWAYS (TG) 
 
 
 

 
 

 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมหรูระดบั 4 ดาว 

HAOYIN  GLORIA  PLAZA  HOTEL  GUANGZHOU  

 

 

 

 

 

 
 

กําหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ 
 

เฟส วนัเดินทาง รายละเอียดเทียวบนิ 
ผูใ้หญ่  

2-3 ท่าน/

หอ้ง 

เด็ก 

(เสริมเตียง) 

เด็ก 

(ไม่เสริม

เตียง) 

พกัเดียว ทารก 

1 14-17 เมษายน 2563 
ขาไป   TG668 (10.40-14.30) 

ขากลบั TG679 (21.05-23.05) 
27,900 26,900 25,900 6,000 10,000 

1 15-18 เมษายน 2563 
ขาไป   TG668 (10.40-14.30) 

ขากลบั TG679 (21.05-23.05) 
27,900 26,900 25,900 6,000 10,000 

1 16-19 เมษายน 2563 
ขาไป   TG668 (10.40-14.30) 

ขากลบั TG679 (21.05-23.05) 
27,900 26,900 25,900 6,000 10,000 

2 24-27 เมษายน 2563 
ขาไป   TG668 (10.40-14.30) 

ขากลบั TG679 (21.05-23.05) 
27,900 26,900 25,900 6,000 10,000 

3 2-5 พฤษภาคม 2563 
ขาไป   TG668 (10.40-14.30) 

ขากลบั TG679 (21.05-23.05) 
27,900 26,900 25,900 6,000 10,000 

 

 



                 

 

 

 

 

*** อตัราค่าบริการขา้งตน้น ีขอสงวนสิทธิเฉพาะผูที้ถอืหนงัสือเดินทางไทยเท่านนั *** 
 

 
 

**สําหรบัท่านทีทําบตัรเขา้งานครงัแรก** เพือความสะดวกในการทําบตัรเขา้งานในวนัรุ่งขึน 

กรุณาเตรียมเอกสารนาํส่งใหห้วัหนา้ทวัรที์สนามบินกวางเจา ดงันี 
 

1. หนงัสือเดินทางเล่มจริง 

2. นามบตัรภาษาองักฤษ จํานวน 2 ใบ 

วนัแรก กรุงเทพฯ – กวางเจา– ถนนคนเดินเป่ยจิงลู่     (-/-/D)           

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

07.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชนั 4  ประตูหมายเลข 2  แถว D  เคานเ์ตอร์

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  โดยมีเจ้าหน้าทีและหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและ

อาํนวยความสะดวกแก่ทา่นในด้านเอกสาร ตวัเครืองบิน และสมัภาระในการเดินทาง 

10.40 น.  นาํท่านบินลัดฟ้าสู่  เมืองกวางเจา  สาธารณรฐัประชาชนจีน  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

เทียวบนิที TG 668  (บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

14.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกวางโจวไป๋หยุน ( เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) นาํทา่นผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากร จากนันนาํท่านเดินทางสู่เมือง “กวางเจา” เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง มีประชากร

ประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตังแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่นาํจูเจียงไหลผ่านใจกลางเมือง จึง

ทาํให้มีการคมนาคมทางนาํทสีะดวกอย่างยิง และได้กลายเป็นเมืองทา่ทมีีชือเสยีงของโลกในเวลาต่อมา จนได้รับ

การขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากนัน นาํท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน เป่ยจิงลู่ (北京路) (Beijing Lu) หรือ ถนนคนเดินปักกิง 

แหล่งช้อปปิงทีสะท้อนความทันสมัยของเมืองกวางเจา ทังยังเป็นย่านการค้าทเีจริญรุ่งเรืองและมีชือเสียง มี



                 

 
สินค้าแบรนด์เนมชันนาํระดับโลกจาํหน่ายเกือบทุกแบรนด์ และยังมีประวัติความเป็นมาทน่ีาสนใจอย่างยิง คือ 

แต่เดิมถนนคนเดินแห่งนีเป็นถนนโบราณสายประวัติศาสตร์ทีสร้างขึนในสมัยราชวงศ์ซ่ง อยู่ในย่านการค้าใจ

กลางเมืองกวางเจา โดยถูกค้นพบเมือครังทมีีการสร้างเมืองนีให้เป็นเมืองสมัยใหม่ (ราชวงศ์ซ่งหรือราชวงศ์ซ้อง 

แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ซ่งเหนือ (พ.ศ. 1503-1670) และ ซ่งใต้) ดังนันทางการจีนจึงได้ทาํการอนุรักษ์ไว้

เพือให้ลูกหลานได้ชืนชม โดยกนัพืนทจัีดเป็นสวนหย่อม มีกระจกอยู่ด้านบนเพือให้สามารถมองลอดลงไปเหน็

ถนนคนเดินโบราณแห่งนีได้นันเอง 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย  เพอืเดินทางสู่ภตัตาคารอาหารคํา*** 

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (1)  ( พเิศษ...ซีฟู้ดกุง้มงักร )  

 จากนนันําท่านเดินทางเขา้เช็คอินสู่ทีพกัหรู สุดสบาย ระดบั 4 ดาว  

พกัที :: HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 http://haoyingloriaplazahotel.com/ 

 

วนัทีสอง รา้นบวัหิมะ – **ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครังท ี127th** – ล่องเรือแม่นาํจูเจียง  

             (B/-/D)      

 

 

 

 

 

 

 
 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากนัน นาํทา่นเดินทางไปเลือกซือสินค้าประเภทยาแก้นาํร้อนลวกเป่าฟู่หลิงหรือ บวัหิมะ สมุนไพรทถีือเป็นยา

สามัญประจาํบ้านทมีีชือเสียงของจีนมาอย่างช้านาน มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้, แผลนาํร้อนลวก, แมลงสัตว์

กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผืน, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, ผิวหนังอักเสบ, กลาก, เกลือน ตลอดจน

โรคผิวหนังต่างๆ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 

จากนันนาํท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร ์ครงัที 127th สุดยอดงานแสดงสินค้าของจีนทถูีกจับตามอง

จากนักธุรกิจทวัโลก ทงัยังเป็นงานแสดงสนิค้าเพือการส่งออกและนาํเข้าทใีหญ่ทสีุดของจีนและเอเชีย โดยได้รับ



                 

 
ความนิยมเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ของโลก จัดขึนโดยกระทรวงพาณิชย์ของจีนและ

เมืองกวางโจวโดยร่วมกันเป็นเจ้าภาพของงาน เริมขึนตังแต่ปี 1957 จนถึงปัจจุบัน งานกวางเจาเทรดแฟร์ ถือ

เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจทสีาํคัญให้กับนักลงทุน รวมถึงผู้ประกอบการทงัรายเก่า และรายใหม่ เพือมองหา

ช่องทางทางธุรกิจใหม่ โดยการพบปะกับผู้ประกอบการโดยตรงกว่าหลายพันราย ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมของ

ประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, ยานยนต์, เสอืผ้า และเคมีภัณฑ ์เป็นต้น 

กลางวนั ***อิสระอาหารกลางวนั  เพอืใหท่้านเยยีมชมงานไดอ้ย่างเต็มที*** 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย  เพอืเดินทางไปรบัประทานอาหารเย็น*** 

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (3)  ( พเิศษ!!!  เมนู เป็ดปักกงิ) 

 

  

 

 

 

  

  
  

 พิเศษ Night Life!!!!!  นาํท่าน ล่องเรือแม่นําจูเจียงหรือแม่นําไข่มุก ซึงเป็นแม่นาํสายหลักของมณฑล

กวางตุ้ง ทา่นจะได้สมัผัสบรรยากาศสดุโรแมนติกและตระการตาของแสง สี เสียง ตลอดทงั 2 ฟากฝังของแม่นาํ

จูเจียงททีางรัฐบาลกวางเจาได้ตังข้อกาํหนดให้พัฒนาทิวทศัน์ให้ทนัสมัยและสวยงาม ในปัจจุบันสองฟากฝังของ

แม่นาํจูเจียงสายนีล้วนเตม็ไปด้วยอาคารสูงระฟ้า โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว และแหล่งช้อปปิงอีกมากมาย โดย

ตลอดช่วงเวลาในการล่องเรือนัน ท่านจะได้พบเหน็แสงเลเซอร์ลาํแสงยาวๆหลากหลายสีสัน ทพีร้อมใจกันยิงขึน

จากตึกสูงๆหลายๆตึก โดยยิงไปรอบๆ เมืองอีกด้วย ถือเป็นอีกหนึงประสบการณ์สุดประทบัใจททีาํให้ได้รู้ จัก

เมืองกวางเจายุคใหม่มากยิงขึน 

 จากนนันําท่านเดินทางกลบัสู่ทีพกั พรอ้มมอบอิสระท่านในการพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

พกัที :: HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 http://haoyingloriaplazahotel.com/ 

 

 

วนัทีสาม  ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครังท ี127th *** (ต่อ) – ถนนคนเดินซ่างเซียจิว               

             (B/-/D)  
 

 

 

 

 

 



                 

 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน นาํท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร ์ ครงัที 127th  งานแสดงสินค้าเพือการส่งออกและนาํเข้าที

ใหญ่ทสีุดของจีนและเอเชียแปซิฟิก โดยได้รับรางวัล China’s No.1 Fair มาอย่างต่อเนืองหลายปี พร้อมมอบ

อิสระแก่ท่านในการเยยีมชมงาน และพบปะ เจรจากับผู้ประกอบการในหมวดหมู่ธุรกิจทที่านสนใจ  

***ต่อเป็นวนัทีสอง*** 

กลางวนั ***อิสระอาหารกลางวนั  เพอืใหท่้านเยยีมชมงานไดอ้ย่างเต็มที*** 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย  เพอืเดินทางสู่ภตัตาคารอาหารเย็น*** 

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (5) (พเิศษ!!!! ชาบูนาํขา้ว) 

  

  

 

 

 

  

  

 จากนันให้ทา่นอิสระช้อปปิงท ีถนนคนเดินซ่างเซียจิว (Shang Xia Jiu Street) เดิมเป็นถนนโบราณทเีชือมไป

ยังท่าเรือ แต่ตอนนีกลายมาเป็นถนนคนเดินชือดังของกวางเจาทีมีของขายมากมาย ตลอดสองข้างทางจะมี

กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถินให้ได้เหน็ตลอดสาย โดยประกอบด้วยถนนสองสายสันๆมาเชือมต่อกัน 

บรรยากาศจะคล้ายๆกับย่านช้อปปิงในฮ่องกง มีการเปิดไฟสว่างไสวสวยงาม ถนนคนเดินแห่งนีมีร้านอาหาร

อร่อยๆเยอะแยะมากมาย รวมถึงร้านค้าต่างๆ ทงัเสอืผ้า เครืองประดับ ให้เลือกซือมากมาย ซึงจะคึกคักมากใน

ช่วงเวลากลางคืน 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย  เพอืเดินทางกลบัสู่ทีพกั*** 

           จากนนันําท่านเดินทางกลบัสู่ทีพกั พรอ้มมอบอิสระท่านในการพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ทีพกั :: HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 http://haoyingloriaplazahotel.com/ 

 

วนัทีสี  ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครังท ี127h*** (ต่อ) – อิสระชอ้ปปิงย่านอีเต๋อลู่ –  

  กวางเจา – กรุงเทพฯ                 (B/-/D)      



                 

 
 

 

 

 

 

 

 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (6) 

จากนันนาํท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร ์ครงัที 127th พร้อมมอบอิสระแก่ท่าน ในการเยียมชมงาน 

และพบปะกับผู้ประกอบการในกลุ่มสนิค้าและธุรกิจทที่านสนใจตามอธัยาศัย  ***ต่อเป็นวนัสุดทา้ย*** 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย  เพอืเดินทางสู่ย่านคา้ส่งอีเตอ๋ลู่*** 

 

 

 

 

 

 
 

จากนันนาํท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิงย่านดังของเมืองกวางเจา ย่านอีเต๋อลู่ (Yi De Lu) แหล่งค้าส่งทีใหญ่

ทีสุดของมณฑลกวางตุ้ง ซึงเป็นลักษณะของย่านค้าส่งสาํเพ็งของเมืองไทยเรานันเอง ย่านอีเต๋อลู่ถือเป็นย่าน

การค้าทเีก่าแก่ มีประวัติมาอย่างยาวนาน และเป็นย่านทขีายของกระจุกกระจิกทวัไป ไม่ได้มีให้เลือกช้อปเพียง

เสือผ้าอย่างเดียวเท่านัน เพราะยังมีทงัของตกแต่งบ้าน กิฟช้อป เครืองเขียน ของเล่นเดก็ ของใช้ภายในบ้าน 

รวมถึงสินค้าอืนๆทหีาซือได้ยาก หรือหาซือทไีหนไม่ได้ กส็ามารถมาซือได้ทย่ีานนี จึงเป็นย่านค้าส่งทีรวบรวม

สนิค้าไว้อย่างครบวงจรเลยทเีดียว ทงัยังมีราคาส่งทถูีกกว่าเมืองไทยอีกด้วย 

กลางวนั ***อิสระอาหารกลางวนั  เพอืใหท่้านชอ้ปปิงไดอ้ย่างจุใจ*** 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย  เพอืเดินทางสู่ภตัตาคารอาหารเย็น*** 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) (พเิศษ!!!! เมนูจีนแคะตน้ตํารบั) 

***จากนนั นาํท่านเดินทางสู่สนามบนินานาชาติกวางโจวไป๋หยุน*** 

21.05 น.  นาํท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)  

  เทียวบนิที TG 679  (บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

23.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ชนั 2 โดยสวัสดิภาพ. 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

รายการท่องเทยีวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลับกนัได้ตามความเหมาะสม 

ทงันีถือเป็นเอกสิทธขิองผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ 

 



                 

 
อตัราค่าบริการนรีวม 
 

 ค่าธรรมเนียมทําบตัรเขา้งาน ในกรณีทีท่านไม่เคยทําบตัรเขา้งานมาก่อน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน (เฉพาะทา่นทถีือหนังสือเดินทางไทยเทา่นัน) กรณทีา่นทมีีวีซ่าจีนอยู่แล้ว กรุณาแจ้งให้

เจ้าหน้าททีางบริษัทฯ รับทราบ ก่อนทาํการสาํรองทนีัง 

*** สาํหรับท่านทมีีบัตร APEC ทา่นจะได้สทิธพิิเศษ โดยไม่ต้องทาํวีซ่า ดังนัน ทางบริษัทฯ จึงขอความร่วมมือทา่นแจ้ง

ให้เจ้าหน้าททีางบริษัทฯ รับทราบ ก่อนทาํการสาํรองทนีัง 

 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับพร้อมคณะชันทศันาจรตามรายการ  

 (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลียนแปลงหรือต้องซือตัวเดียวทงันีขนึอยู่กับเงอืนไขสายการบิน) 

 ค่าภาษีสนามบินไทย – กวางเจา 

 ค่านาํหนักสมัภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ทา่น 

 ค่าทพัีกตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุหรือเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามทรีะบุอยู่ในรายการ  

 ค่ารถรับส่งตามสถานทอ่งเทยีวทรีะบุตามรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานทต่ีางๆ ทรีะบุอยู่ในรายการ  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทงันยี่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
 

อตัราค่าบริการนไีม่รวม 
 

 ค่าธรรมเนียมทาํบัตรเข้างาน ในกรณีทที่านเคยมีบัตรแล้วสญูหาย ต้องจ่ายเพิม 200 หยวน 

 ค่านาํหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเีกินกว่าสายการบินกาํหนด  

(สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL จาํกัดนาํหนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเครืองทา่นละไม่เกนิ 30 

กิโลกรัม ไม่จาํกดัจาํนวนชิน และถือขึนเครืองได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม) 

 ค่าภาษีนาํมัน, ค่าภาษีสนามบิน ในกรณีทสีายการบินเรียกเกบ็เพิมก่อนการเดินทาง  

 ค่าอาหาร-เครืองดืมนอกเหนือจากรายการ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบุ อาทเิช่น  ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ฯลฯ 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าแจ้งเข้า-ออก, ค่าวีซ่าสาํหรับคนต่างด้าว หรือเอกสารอนืๆ ทพึีงใช้  

 ค่าปรับ ค่าเสยีหายต่างๆ อันเกดิจากการกระทาํและการละเมิดกฎหมายในท้องถินนันๆ โดยตัวของท่านเอง  

อาทเิช่น การทงิขยะ สบูบุหรี ในสถานทต้ีองห้ามทมีีการแจ้งเตือนโดยป้ายหรือสัญลักษณ์ใดๆ อย่างชัดเจน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3%  

(บวกราคาเพิมในกรณีทที่านต้องการใบกาํกบัภาษี VAT หรือออกใบเสรจ็ในชือบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ) 

 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถินและคนขับรถ 120 หยวน/ท่าน/ทริป เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเทา่กัน ยกเว้นเฉพาะทารก 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสนินาํใจของทุกทา่น (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทปิ) 
 

เงอืนไขการยกเลิก 
 

 

***กรุป๊เดินทางในโปรแกรมทวัรก์วางเจาเทรดแฟร ์กุญแจสู่ประตูเศรษฐี 4 วนั 3 คืน 

รวมถงึกรุป๊ทีแจ้งปิดกรุป๊ไปแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจําหรือค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน*** 
 



                 

 
เงอืนไขการใหบ้ริการ 

 

 ***สํารองทีนงัพรอ้มชําระค่ามดัจําท่านละ 10,000 บาท*** หากท่านยังไม่ชาํระค่ามัดจาํ บริษัทฯ จะถือว่าการจอง

ของทา่นไม่สมบูรณ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสทิธสิาํหรับผู้ทวีางมัดจาํก่อน ส่วนทีเหลือชําระก่อนวนัเดินทาง 25 วนั 

 กรุ๊ปจอยหน้าร้านจํานวนผู้เดินทางขันตํา ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึนไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเลือนการ

เดินทางในกรณีทผู้ีเดินทาง (บุคคลทมีีอายุตงัแต่ 12 ปีขึนไป) ไม่ครบ 15 ท่าน 

 เทยีวบิน, ราคา และรายการท่องเทยีว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ร่วม

เดินทางเป็นสาํคัญ 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือการ

ท่องเทียวเท่านัน ( บริษทัฯ จะ ไม่รบัผิดชอบใดๆ หากหนงัสือเดินทางของท่านมีอายุเหลือใชง้านไม่ถึง 6 เดือน  

นบัจากวนัเดินทางกลบั และส่งผลใหท่้านไม่สามารถเดินทางได)้ 

 ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเทยีวเมืองจีนทุกเมือง มีข้อกาํหนดให้มกีารประชาสมัพันธส์นิค้าพืนเมืองแก่

นักท่องเทยีว คือ บัวหิมะ  ดังนนับริษัทฯ จึงมีความจาํเป็นต้องระบุไว้ในรายการทวัร์ และขอความร่วมมือในการนาํพาทุกท่าน

แวะชม และเลือกซอืสนิค้าพืนเมืองดังกล่าวตามความพึงพอใจของท่าน โดยไม่มีการบังคับซอืแต่อย่างใด 

***ในกรณีทที่านไม่ประสงค์ลงร้านค้ารัฐบาล ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นทจีะต้องเรียกเกบ็ค่าบริการเพิม ตามเงอืนไข

ของทางร้านค้าฯ ท่านละ 500 หยวน/ร้าน 

 เมนูอาหารทรีะบุไว้ในรายการทวัร์ ทางบริษัทฯ จัดบริการให้แก่ทา่นโดยยึดตามมาตรฐานทวัร์ทวัไป หากทา่นมีความ

จาํเป็นต้องรับประทานอาหารเมนูพิเศษ อาทเิช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ,  มุสลิม, ฮาลาล หรือแพ้อาหารชนิดใด ขอความ

กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าทรัีบทราบก่อนการเดินทางทุกครัง 

 กรณีทเีจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมืองทงัประเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศทรีะบุ

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อจลาจล  หรือกรณีทา่นถูกปฏเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทกีรมแรงงานทงั

จากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทยีวบางรายการ,  ไม่ทาน

อาหารบางมือ เนืองจากบริษัทฯ ได้ทาํการชําระค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุทเีกิดจาก

ความประมาทของท่านเอง หรือในกรณีทกีระเป๋าเดินทางเกดิสญูหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตัวราคาพิเศษ  ในกรณีทที่านไม่เดินทางพร้อมคณะ จะไม่สามารถนาํมาเลือนวันเดินทาง, คืนเงิน และ

ไม่สามารถเปลียนชือผู้เดินทางได้ 

 เมอืท่านตกลงชาํระเงิน ไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่น ทงัผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะถือว่า

ท่านได้ยอมรับในเงอืนไขข้อตกลงต่างๆ ทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีโดยทงัสนิแล้ว 
 

เอกสารทีตอ้งใชใ้นการเดินทาง  
 

 หนงัสือเดินทางไทยทีมีอายุการใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั โดยถ่ายเอกสารสําเนาหนา้

หนงัสือเดินทางแบบเต็ม ส่งแฟกซห์รือสแกนมายงับริษทัฯ 
 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่รีอยขดีเขยีน เปียกนํา หรอืประทบัตราสญัลกัษณ์อนืใด นอกเหนอืจากททีางราชการ
กําหนดลงในหนงัสอืเดนิทางโดยเด็ดขาด เพราะจะสง่ผลใหท้า่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศไดท้นัท)ี 



                 

 
เอกสารทีตอ้งใชส้ําหรบัการทําบตัรเขา้งาน  
 

 รูปถ่ายหนา้ตรง **พนืหลงัสีขาว** ขนาด 2 นิว ท่านละ 2 รูป (ย้อนหลังไม่เกนิ 180 วัน) 

 นามบตัรผูเ้ดินทาง **ภาษาองักฤษ (ตอ้งมีชือบริษทั, ชือ-นามสกุล, เบอรโ์ทรศพัท ์และ E-mail)**  ทา่นละ 2 ใบ 

 ท่านใดทเีคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 5 ปีนับจากครังล่าสุด สามารถใชบ้ตัรเขา้งานอนัเก่าได ้

กรณีหากทา่นเคยมีบัตรเข้างานแล้ว แต่ไม่สามารถนาํมาแสดงได้ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องเสยีค่าธรรมเนียมการทาํบัตรใหม่

ท่านละ 200 หยวน  
 

หมายเหตุ 
 

 รายละเอียดดา้นการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความจําเป็น  หรือเพอืความเหมาะสมทงัปวง  

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทงันีการขอสงวนสิทธิดงักล่าวทางบริษทัฯ จะยึดถือและคํานึงผลประโยชนต์ลอดจนความ

ปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ  ซึงร่วมเดินทางเป็นสําคญั   
 

 

***ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ ควรอ่านเงือนไขการเดินทางใหเ้ขา้ใจอย่างถ่องแท ้ จนเป็นทีพอใจของท่าน  

แลว้จึงวางมดัจํา  เพือประโยชนข์องท่านเอง*** 
 

 

 



                 

 
เอกสารทีใชป้ระกอบการยนืขอวีซ่าประเทศจีน 

เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรบัหนงัสือเดินทางประเทศไทย 

1. หนังสอืเดินทางทมีีอายุการใช้งานไม่ตาํกว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ชํารุดใดๆ 

ทงัสิน ถา้เกิดการชํารุด  เจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 33 x 44 มม. 2 ใบ มีพนืหลงัสีขาวเท่านนัตามกฎใหม่สถานทูตจีน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ

เท่านัน และต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ **รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและหา้มถ่ายรูปเอง  ชุดสุภาพ** 

ท่านทีประสงคใ์ชรู้ปถา่ยขา้ราชการในการยนืวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 

หมายเหตุ : รูปถ่ายหา้มใส่ เสือแขนกุด เสือทีโชวต์งัแต่ไหล่ลงมา ( เสือซีทรู, เสือลูกไม ้ฯลฯ) ชุดหน่วยงานราชการ (เช่น 

ชุดขา้ราชการ, นกับนิ, ทนาย ฯลฯ )  และ ชุดครุย  **กรณีเรืองรูปถ่าย รบกวนใชต้วัทีแจง้อพัเดทจากทางสถานทูต ** 

4. กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี  

- เด็กอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มพ่อและแม่ ขอสาํเนาสูติบัตร(ใบเกดิ), สาํเนาสมรส 

- เด็กอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มพ่อหรือแม่ ขอสาํเนาสูติบัตร(ใบเกดิ) ,สาํเนาสมรส, สาํเนาบัตรประชาชน ของพ่อและ

แม่, สาํเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ 

- เด็กอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มญาติ ขอสาํเนาสูติบัตร(ใบเกิด), สาํเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่, สาํเนาทะเบียน

บ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกียวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมี

ลายเซน็ต์ของพ่อและแม่ ออกโดยทว่ีาการอาํเภอหรือสาํนักงานเขตเทา่นัน  

- สําเนาบตัรประชาชน 

- สําเนาทะเบยีนบา้น    

- ใบเปลียนชือ หรือ เปลยีนนามสกุล (ถา้มี) 

- ในกรณีเด็กอายุตาํกว่า 5 ปี ขอสูติบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 

5. ข้อมูลจริงเกยีวกบัสถานทศีึกษา สถานททีาํงาน ตาํแหน่งงาน ทอียู่ปัจจุบัน ทอียู่ททีาํงาน ญาติทตีิดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศัพทบ้์าน ททีาํงาน และของญาติ  โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว่้าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงบั

การออกวีซ่า   เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั)  รบกวนกรอกเป็นภาษาองักฤษนะคะ 

หมายเหตุ : ในกรณีทีทํางาน หรือ ศึกษาอยู่ทีเดียวกนั รบกวนขอหนงัสือรบัรองการทํางาน หรือ รบัรองสถานศึกษา เป็น

ภาษาองักฤษ ตวัจริง พรอ้มลายเซ็นต ์และ ประทบัตรา ค่ะ ถา้ในเอกสารระบุว่าไปดูงาน หรือไป ธุรกิจ ตอ้งมีหนงัสือเชิญ

จากทางเมืองจีน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง พรอ้มลายเซ็นต ์และ ประทบัตรา ดว้ยนะคะ 

6. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 10 วันทาํ

การ 

7.  โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือเปลียน

ระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครงับริษทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

หมายเหตุ 

** วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึนอยู่กบัดุจพนิจิของสถานฑูตเป็นผูพ้จิารณาทงัหมด 

** การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยืนวีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพมิเติม  อาจทําใหท่้านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ทีน ี (โปรดทําตามระเบยีบอย่างเคร่งครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์02-207-5888 



                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 
เอกสารทใีช้ประกอบการยืนขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทงัหมดให้ครบถ้วน และเป็นความจริง เพอืประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

(MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................................................................................................. 

SURNAME............................................................................................................................................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชือคู่สมรส..................................................................................................................... 

ทอียู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)....................................................................................................................    

..............................................................................................................................................................................................................

...................................รหสัไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ.................................. 

ทอียู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................

................................................................................. รหสัไปรษณย์ี .......................โทรศัพท์บ้าน.................................. 

ชือสถานททีํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)..................................................................................................... 

ตําแหน่งงาน.............................................................................................................................................................................. 

ทอียู่สถานทีทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)…............................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................รหสัไปรษณีย์ .........................โทร................................ 

(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถูีกต้องทสีามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบั
ท่าน  ** กรณ ีRETIRED หรือ HOUSE WIFE รบกวนใส่ ชือ ทอียู่ และ เบอร์โทร ททีํางานเก่า แนบมาให้ด้วยนะคะ ) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เมือวนัท.ี............... เดือน.............................ปี...........................  ถึง วนัท.ี......................เดือน...........................ปี..................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุประเทศ................................................. 

เมือวนัท.ี............... เดือน.............................ปี...........................  ถึง วนัท.ี......................เดือน...........................ปี..................... 

รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................................................... 

ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร....................................................... 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................................................... 

ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร....................................................... 

เดินทางไปประเทศจีนทีเมือง..................................................................................................................................................... 

ระหว่างวนัท.ี.............................................................................................................................................................................. 

สายการบิน เทยีวบินขาไป..................................................................เทยีวบินขากลบั............................................................... 

พักโรงแรม.................................................................................................................................................................................. 

หมายเหตุ 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทังนีเพือประโยชน์

ของตวัท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทนีี  (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-5888 


