
                 
 

 

 
 

 

เข้าชมงาน CANTON FAIR ครั้งท่ี 127 

th

  ***เต็มอิ่ม 3 วัน*** 
 

มองหาแนวทางธุรกิจใหม่ เพิ่มโอกาสทางธรุกิจท่ีมากกว่าค าว่าคุ้ม 
 

ช้อปป้ิงถนนคนเดินเป่ยจิงลู่ ถนนคนเดินโบราณพันปีของเมืองกวางเจา 
 

ล่องเรือชมสีสันเมืองกวางเจายามค่ าคืน ณ แม่น้ าจูเจียง 
 

ช้อปป้ิงจุใจ ถนนคนเดินชื่อดังใจกลางเมืองกวางเจา ถนนซ่างเซ่ียจิ่ว 
 

ช้อปป้ิง ณ แหล่งค้าสง่ท่ีใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง ถนนอี้เต๋อลู่ 
 

การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ในกวางเจา 3 คืน 
 

มื้อค่ าหลากหลาย ไมจ่ าเจ!!  ซีฟู้ดกุ้งมังกร + เป็ดปักก่ิง + ชาบูน้ าข้าว 
 

ฟรี!!  บัตรเข้าชมงานส าหรับผู้เดินทางเข้างานแฟร์เป็นครั้งแรก 

โดยสายการบินหรู THAI AIRWAYS (TG) 



                 
 

 

 
การันตีพักสบายกับโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว 

HAOYIN  GLORIA  PLAZA  HOTEL  GUANGZHOU  

 
ก าหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ 

 

เฟส วันเดินทาง 

ผู้ใหญ ่

2-3 ท่าน/ห้อง 

เด็ก 

(เสริมเตียง) 

เด็ก 

(ไม่เสริมเตียง) 

พักเด่ียว ทารก 

2 24-27 เม.ย. 63 27,900 26,900 25,900 6,000 10,000 

3 02-05 พ.ค. 63 27,900 26,900 25,900 6,000 10,000 

 

 

 

 

 

*** อตัราคา่บรกิารขา้งตน้นี ้ขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ *** 
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - กวางเจา- ถนนคนเดินเป่ยจิงลู่     

 

 
 

07.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4  ประตหูมายเลข 2  แถว D  เคานเ์ตอร์

สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรจ์ากทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวย

ความสะดวกแกท่า่นในดา้นเอกสาร ตั๋วเครือ่งบนิ และสมัภาระในการเดนิทาง 



                 
 

 

10.40 น.  นําท่านบนิลัดฟ้าสู่ เมอืงกวางเจา สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบนิที ่TG 668  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตกิวางโจวไป๋หยุน ( เวลาเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.) นําท่านผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง “กวางเจา” เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้ มปีระชากรประมาณ 2 ลา้นคน และมี

ประวัตศิาสตรย์าวนานตัง้แตก่อ่นราชวงศฉ์นิ มแีมน้ํ่าจเูจยีงไหลผา่นใจกลางเมอืง จงึทําใหม้กีารคมนาคมทางน้ําที่

สะดวกอยา่งยิง่ และไดก้ลายเป็นเมอืงท่าทีม่ชี ือ่เสยีงของโลกในเวลาต่อมา จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็นประตู

ดา้นใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจนี 

 
 หลังจากนัน้ นําทา่นเดนิทางสูถ่นนคนเดนิ เป่ยจงิลู ่(北京路) (Beijing Lu) หรอื ถนนคนเดนิปักกิง่ แหล่งช ้

อปป้ิงทีส่ะทอ้นความทันสมยัของเมอืงกวางเจา ทัง้ยงัเป็นยา่นการคา้ทีเ่จรญิรุง่เรอืงและมชีือ่เสยีง มสีนิคา้แบรนด์

เนมชัน้นําระดับโลกจําหน่ายเกอืบทุกแบรนด ์และยังมปีระวัตคิวามเป็นมาทีน่่าสนใจอยา่งยิง่ คอื แต่เดมิถนนคน

เดนิแหง่นีเ้ป็นถนนโบราณสายประวัตศิาสตรท์ีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศซ์ง่ อยูใ่นยา่นการคา้ใจกลางเมอืงกวางเจา 

โดยถกูคน้พบเมือ่ครัง้ทีม่กีารสรา้งเมอืงนีใ้หเ้ป็นเมอืงสมยัใหม ่(ราชวงศซ์ง่หรอืราชวงศซ์อ้ง แบง่ออกเป็น 2 ชว่ง 

คอื ซง่เหนอื (พ.ศ. 1503-1670) และ ซง่ใต)้ ดังนัน้ทางการจนีจงึไดทํ้าการอนุรักษ์ไวเ้พือ่ใหลู้กหลานไดช้ืน่ชม 

โดยกัน้พืน้ทีจ่ัดเป็นสวนหยอ่ม มกีระจกอยูด่า้นบนเพือ่ใหส้ามารถมองลอดลงไปเห็นถนนคนเดนิโบราณแห่งนี้ได ้

น่ันเอง 

***กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมาย เพือ่เดนิทางสูภ่ตัตาคารอาหารค า่*** 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)  ( พเิศษ...ซฟีู้ ดกุง้มงักร )  

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้เช็คอนิสูท่ ีพ่กัหร ูสดุสบาย ระดบั 4 ดาว  

พกัที ่ : HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

  

วันที่สอง ร้านบัวหิมะ - **ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127th** - ล่องเรือแม่น้้าจูเจียง  

 

 
 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางไปเลอืกซือ้สนิคา้ประเภทยาแกน้ํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิหรอื บวัหมิะ สมุนไพรทีถ่อืเป็นยา

สามัญประจําบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงของจนีมาอยา่งชา้นาน มสีรรพคุณรักษาแผลไฟไหม,้ แผลน้ํารอ้นลวก, แมลงสัตว์

กัดต่อย, แพ,้ คัน, แผลสด, ผืน่, เป็นหนอง, สวิอักเสบ, บวมแดง, ผวิหนังอักเสบ, กลาก, เกลือ้น ตลอดจนโรค

ผวิหนังตา่งๆ ฯลฯ 

  



                 
 

 

 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127th สดุยอดงานแสดงสนิคา้ของจนีทีถู่กจับตามอง

จากนักธรุกจิทั่วโลก ทัง้ยงัเป็นงานแสดงสนิคา้เพือ่การสง่ออกและนําเขา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของจนีและเอเชยี โดยไดรั้บ

ความนยิมเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของงานแสดงสนิคา้ขนาดใหญ่ของโลก จัดขึน้โดยกระทรวงพาณชิยข์องจนีและ

เมอืงกวางโจวโดยรว่มกนัเป็นเจา้ภาพของงาน เริม่ขึน้ตัง้แตปี่ 1957 จนถงึปัจจบุนั งานกวางเจาเทรดแฟร ์ถอืเป็น

การเปิดโอกาสทางธุรกจิที่สําคัญใหก้ับนักลงทุน รวมถงึผูป้ระกอบการทัง้รายเก่า และรายใหม่ เพื่อมองหา

ชอ่งทางทางธรุกจิใหม ่โดยการพบปะกับผูป้ระกอบการโดยตรงกว่าหลายพันราย ในแต่ละกลุ่มอตุสาหกรรมของ

ประเทศจนี ไมว่า่จะเป็น อตุสาหกรรมดา้นเทคโนโลย,ี การเกษตร, ยานยนต,์ เสือ้ผา้ และเคมภีณัฑ ์เป็นตน้ 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั  เพือ่ใหท้า่นเยีย่มชมงานไดอ้ยา่งเต็มที ่

 กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมาย  เพือ่เดนิทางไปรบัประทานอาหารเย็น 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3)  ( พเิศษ!!!  เมน ูเป็ดปกักิง่) 

 

 
 พเิศษ Night Life นําท่าน ลอ่งเรอืแมน่ า้จูเจยีงหรอืแมน่ า้ไขมุ่ก ซึง่เป็นแมน้ํ่าสายหลักของมณฑลกวางตุง้ 

ท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศสดุโรแมนตกิและตระการตาของแสง ส ีเสยีง ตลอดทัง้ 2 ฟากฝ่ังของแมน้ํ่าจูเจยีงที่

ทางรัฐบาลกวางเจาไดต้ัง้ขอ้กําหนดใหพ้ัฒนาทวิทัศน์ใหท้ันสมัยและสวยงาม ในปัจจุบันสองฟากฝ่ังของแมน้ํ่าจู

เจยีงสายนี้ลว้นเต็มไปดว้ยอาคารสูงระฟ้า โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว และแหล่งชอ้ปป้ิงอกีมากมาย โดยตลอด

ชว่งเวลาในการลอ่งเรอืนัน้ ทา่นจะไดพ้บเห็นแสงเลเซอรลํ์าแสงยาวๆหลากหลายสสีนั ทีพ่รอ้มใจกนัยงิขึน้จากตกึ

สงูๆหลายๆตกึ โดยยงิไปรอบๆ เมอืงอกีดว้ย ถอืเป็นอกีหนึง่ประสบการณ์สดุประทับใจทีทํ่าใหไ้ดรู้จ้ักเมอืงกวาง

เจายคุใหมม่ากยิง่ขึน้ 

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กั พรอ้มมอบอสิระทา่นในการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ : HAOYIN  GLORIA PLAZA HOTEL GUANGZHOU หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วันที่สาม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127

th

 *** (ต่อ) - ถนนคนเดินซ่างเซ่ียจิ่ว 

 

 



                 
 

 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

 
 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่งานกวางเจาเทรดแฟร ์ คร ัง้ที ่127th งานแสดงสนิคา้เพือ่การสง่ออกและนําเขา้ที่

ใหญ่ทีส่ดุของจนีและเอเชยีแปซฟิิก โดยไดรั้บรางวัล China’s No.1 Fair มาอยา่งต่อเนื่องหลายปี พรอ้มมอบ

อสิระแกท่า่นในการเยีย่มชมงาน และพบปะ เจรจากบัผูป้ระกอบการในหมวดหมูธ่รุกจิทีท่า่นสนใจ  

 ตอ่เป็นวนัทีส่อง 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั  เพือ่ใหท้า่นเยีย่มชมงานไดอ้ยา่งเต็มที ่

 กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมาย  เพือ่เดนิทางสูภ่ตัตาคารอาหารเย็น 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) (พเิศษ!!!! ชาบนู า้ขา้ว) 

 

  

จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิซา่งเซีย่จ ิว่ (Shang Xia Jiu Street) เดมิเป็นถนนโบราณทีเ่ชือ่ม

ไปยังท่าเรอื แต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดนิชือ่ดังของกวางเจาทีม่ขีองขายมากมาย ตลอดสองขา้งทางจะมี

กจิกรรมทางวัฒนธรรมของชาวทอ้งถิน่ใหไ้ดเ้ห็นตลอดสาย โดยประกอบดว้ยถนนสองสายสัน้ๆมาเชือ่มต่อกัน 

บรรยากาศจะคลา้ยๆกับย่านชอ้ปป้ิงในฮ่องกง มกีารเปิดไฟสว่างไสวสวยงาม ถนนคนเดนิแห่งนี้มรีา้นอาหาร

อร่อยๆเยอะแยะมากมาย รวมถงึรา้นคา้ต่างๆ ทัง้เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ซึง่จะคกึคักมากใน

ชว่งเวลากลางคนื 

 กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมาย  เพือ่เดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กั 

           จากน ัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กั พรอ้มมอบอสิระทา่นในการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

ทีพ่กั  : HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

  

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

วันที่สี ่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 (ต่อ) - อิสระช้อปปิ้งย่านอี้เต๋อลู่ - กวางเจา - 

กรุงเทพฯ   

 

 
 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (6) 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127th พรอ้มมอบอสิระแก่ท่าน ในการเยีย่มชมงาน 

และพบปะกบัผูป้ระกอบการในกลุม่สนิคา้และธรุกจิทีท่า่นสนใจตามอธัยาศัย  ***ตอ่เป็นวนัสดุทา้ย*** 

กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมาย  เพือ่เดนิทางสูย่า่นคา้สง่อีเ้ตอ๋ลู ่

 

 
  

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสูแ่หล่งชอ้ปป้ิงยา่นดังของเมอืงกวางเจา ยา่นอีเ้ตอ๋ลู ่(Yi De Lu) แหล่งคา้สง่ทีใ่หญ่

ทีสุ่ดของมณฑลกวางตุง้ ซึง่เป็นลักษณะของยา่นคา้สง่สําเพ็งของเมอืงไทยเราน่ันเอง ย่านอีเ้ต๋อลู่ถอืเป็นย่าน

การคา้ทีเ่กา่แก ่มปีระวัตมิาอย่างยาวนาน และเป็นยา่นทีข่ายของกระจุกกระจกิทั่วไป ไมไ่ดม้ใีหเ้ลอืกชอ้ปเพยีง

เสือ้ผา้อย่างเดยีวเท่านัน้ เพราะยังมทีัง้ของตกแต่งบา้น กิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน ของเล่นเด็ก ของใชภ้ายในบา้น 

รวมถงึสนิคา้อืน่ๆทีห่าซือ้ไดย้าก หรอืหาซือ้ทีไ่หนไมไ่ด ้ก็สามารถมาซือ้ไดท้ีย่า่นนี้ จงึเป็นยา่นคา้สง่ทีร่วบรวม

สนิคา้ไวอ้ยา่งครบวงจรเลยทเีดยีว ทัง้ยงัมรีาคาสง่ทีถ่กูกวา่เมอืงไทยอกีดว้ย 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั  เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจ 

 กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมาย  เพือ่เดนิทางสูภ่ตัตาคารอาหารเย็น 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) (พเิศษ!!!! เมนจูนีแคะตน้ต ารบั) 

 จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตกิวางโจวไป๋หยนุ 

 

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

เทีย่วบนิที ่TG 679  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ช ัน้ 2 โดยสวัสดภิาพ. 

 

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

 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลับกนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจั้ดโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นสําคญั 

 



                 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมท าบตัรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นไมเ่คยท าบตัรเขา้งานมากอ่น 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศจนี (เฉพาะทา่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้) กรณีทา่นทีม่วีซีา่จนีอยูแ่ลว้ กรณุาแจง้

ใหเ้จา้หนา้ทีท่างบรษัิทฯ รับทราบ กอ่นทําการสํารองทีน่ั่ง 

*** สําหรับทา่นทีม่บีตัร APEC ทา่นจะไดส้ทิธพิเิศษ โดยไมต่อ้งทําวซีา่ ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ จงึขอความรว่มมอืทา่นแจง้ให ้

เจา้หนา้ทีท่างบรษัิทฯ รับทราบ กอ่นทําการสํารองทีน่ั่ง 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  

 (กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงหรอืตอ้งซือ้ตั๋วเดีย่วทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิไทย – กวางเจา 

 คา่น้ําหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรัม / 1 ทา่น 

 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  

 คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

(คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมทําบตัรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นเคยมบีตัรแลว้สญูหาย ตอ้งจา่ยเพิม่ 200 หยวน 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด  

 (สายการบนิ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL จํากัดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละไมเ่กนิ 30 

กโิลกรัม ไมจํ่ากดัจํานวนชิน้ และถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิทา่นละ 7 กโิลกรัม) 

 คา่ภาษีน้ํามนั, คา่ภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่กอ่นการเดนิทาง  

 คา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนอืจากรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุอาทเิชน่  คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ฯลฯ 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่แจง้เขา้-ออก, คา่วซีา่สําหรับคนตา่งดา้ว หรอืเอกสารอืน่ๆ ทีพ่งึใช ้ 

 คา่ปรับ คา่เสยีหายตา่งๆ อนัเกดิจากการกระทําและการละเมดิกฎหมายในทอ้งถิน่นัน้ๆ โดยตัวของทา่นเอง  

อาทเิชน่ การทิง้ขยะ สบูบหุรี ่ในสถานทีต่อ้งหา้มทีม่กีารแจง้เตอืนโดยป้ายหรอืสญัลักษณ์ใดๆ อยา่งชดัเจน 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

(บวกราคาเพิม่ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบกํากบัภาษี VAT หรอืออกใบเสร็จในชือ่บรษัิท หา้งรา้น องคก์ร ฯลฯ) 

 คา่ธรรมเนยีมมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 120 หยวน/ทา่น/ทรปิ เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กนั ยกเวน้เฉพาะทารก 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน้ําใจของทกุทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะ แตไ่มบ่งัคับทปิ) 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
 

 

***กรุป๊เดนิทางในโปรแกรมทวัรก์วางเจาเทรดแฟร ์กญุแจสูป่ระตเูศรษฐ ี4 วนั 3 คนื 

รวมถงึกรุป๊ทีแ่จง้ปิดกรุป๊ไปแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่

กรณีใดๆท ัง้ส ิน้*** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

 ***ส ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท*** หากท่านยังไมช่ําระค่ามัดจํา บรษัิทฯ จะถอืว่าการ

จองของทา่นไมส่มบรูณ์ และบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูท้ีว่างมดัจํากอ่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 25 วนั 

 กรุ๊ปจอยหนา้รา้นจํานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า ผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไป บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรือเลื่อนการ

เดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง (บคุคลทีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป) ไมค่รบ 15 ทา่น 



                 
 

 

 เทีย่วบนิ, ราคา และรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูร้่วม

เดนิทางเป็นสําคัญ 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่การ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ( บรษิทัฯ จะ ไมร่บัผดิชอบใดๆ หากหนงัสอืเดนิทางของทา่นมอีายเุหลอืใชง้านไมถ่งึ 6 เดอืน  

นบัจากวนัเดนิทางกลบั และสง่ผลใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางได)้ 

 ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วเมอืงจนีทกุเมอืง มขีอ้กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงแก่

นักทอ่งเทีย่ว คอื บวัหมิะ  ดงันัน้บรษัิทฯ จงึมคีวามจําเป็นตอ้งระบไุวใ้นรายการทัวร ์และขอความรว่มมอืในการนําพาทกุ

ทา่นแวะชม และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงดังกลา่วตามความพงึพอใจของทา่น โดยไมม่กีารบงัคับซือ้แตอ่ยา่งใด 

***ในกรณีทีท่า่นไมป่ระสงคล์งรา้นคา้รัฐบาล ทางบรษัิทฯ มคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งเรยีกเกบ็คา่บรกิารเพิม่ ตามเงือ่นไขของ

ทางรา้นคา้ฯ ทา่นละ 500 หยวน/รา้น 

 เมนูอาหารทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ทางบรษัิทฯ จดับรกิารใหแ้กท่า่นโดยยดึตามมาตรฐานทัวรท์ัว่ไป หากทา่นมคีวาม

จําเป็นตอ้งรับประทานอาหารเมนูพเิศษ อาทเิชน่ อาหารเจ, มงัสวรัิต,ิ  มสุลมิ, ฮาลาล หรอืแพอ้าหารชนดิใด ขอความ

กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีรั่บทราบกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ 

 กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

จลาจล  หรอืกรณีท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้

จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,  ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เนื่องจากบรษัิทฯ ไดทํ้าการชําระค่าใชจ้่ายทุกอย่างใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อน

เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของทา่นเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเดนิทางเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ  ในกรณีทีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ จะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันเดนิทาง, คนืเงนิ และ

ไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทัง้ผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีโ้ดยทัง้สิน้แลว้ 

 

เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการเดนิทาง  

 

 หนงัสอืเดนิทางไทยทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบั โดยถา่ยเอกสารส าเนา

หนา้หนงัสอืเดนิทางแบบเต็ม สง่แฟกซห์รอืสแกนมายงับรษิทัฯ 

 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่รีอยขดีเขยีน เปียกน า้ หรอืประทบัตราสญัลกัษณ์อืน่ใด นอกเหนอืจากทีท่างราชการ

ก าหนดลงในหนงัสอืเดนิทางโดยเด็ดขาด เพราะจะสง่ผลใหท้า่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศไดท้นัท)ี 

 

เอกสารทีต่อ้งใชส้ าหรบัการท าบตัรเขา้งาน  

 

 รปูถา่ยหนา้ตรง **พืน้หลงัสขีาว** ขนาด 2 นิว้ ทา่นละ 2 รปู (ยอ้นหลังไมเ่กนิ 180 วัน) 

 นามบตัรผูเ้ดนิทาง **ภาษาองักฤษ (ตอ้งมชีือ่บรษิทั, ชือ่-นามสกลุ, เบอรโ์ทรศพัท ์และ E-mail)** ทา่นละ 2 

ใบ 

 ทา่นใดทีเ่คยเขา้งานกวางเจาแฟรแ์ละมอีายบุัตรงานไมเ่กนิ 5 ปีนับจากครัง้ล่าสดุ สามารถใชบ้ตัรเขา้งานอนัเกา่ได ้

กรณีหากทา่นเคยมบีตัรเขา้งานแลว้ แตไ่มส่ามารถนํามาแสดงไดไ้มว่า่กรณีใดๆ จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการทําบัตรใหม่

ทา่นละ 200 หยวน  

  

หมายเหต ุ

 

 รายละเอยีดดา้นการเดนิทางและราคา  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น  หรอืเพือ่ความเหมาะสม

ท ัง้ปวง  



                 
 

 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิด์งักลา่วทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านงึผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิ ซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั   

 

 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางใหเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแท ้ จนเป็นทีพ่อใจของทา่น  

แลว้จงึวางมดัจ า  เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 

 

 
เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ : หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุ

ใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี33 x 44 มม. 2 ใบ มพีืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ตามกฎใหมส่ถานทูตจนี อัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูิ

เท่านัน้ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร์ **รูปถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนและหา้มถ่ายรูปเอง  ชุด

สภุาพ** 

ท่านทีป่ระสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซี่า กรุณาเตรยีมหนงัสอืรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการส่ง

หนงัสอืเดนิทาง 



                 
 

 

หมายเหต ุ: รปูถา่ยหา้มใส ่เสือ้แขนกดุ เสือ้ทีโ่ชวต์ ัง้แตไ่หลล่งมา ( เสือ้ซทีร,ู เสือ้ลกูไม ้ฯลฯ) ชุดหนว่ยงานราชการ 

(เช่น ชุดขา้ราชการ, นกับนิ, ทนาย ฯลฯ )  และ ชุดครุย  **กรณีเรือ่งรูปถา่ย รบกวนใชต้วัทีแ่จง้อพัเดทจาก

ทางสถานทตู ** 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี  

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอสําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ), สําเนาสมรส 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่หรอืแม ่ขอสําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ,สําเนาสมรส, สําเนาบตัรประชาชน ของพอ่

และแม,่ สําเนาทะเบยีนบา้น ของพอ่และแม ่

- เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอสําเนาสูตบิัตร(ใบเกดิ), สําเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่, สําเนา

ทะเบยีนบา้น ของพ่อและแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร 

ตอ้งมลีายเซน็ตข์องพอ่และแม ่ออกโดยทีว่า่การอําเภอหรอืสํานักงานเขตเทา่นัน้  

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น    

- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

- ในกรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 5 ปี ขอสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

5. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีทํ่างาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ 

หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีทํ่างาน และของญาต ิ โปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีาร

ระงบัการออกวซีา่   เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั)  รบกวนกรอกเป็นภาษาองักฤษนะคะ 

หมายเหต ุ: ในกรณีทีท่ างาน หรอื ศกึษาอยูท่ ีเ่ดยีวกนั รบกวนขอหนงัสอืรบัรองการท างาน หรอื รบัรองสถานศกึษา 

เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ พรอ้มลายเซ็นต ์และ ประทบัตรา คะ่ ถา้ในเอกสารระบุวา่ไปดูงาน หรอืไป ธุรกจิ ตอ้งมี

หนงัสอืเชญิจากทางเมอืงจนี เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ พรอ้มลายเซ็นต ์และ ประทบัตรา ดว้ยนะคะ 

6. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์ อยา่งนอ้ย 10 วันทํา

การ 

7.  โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซี่าใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

หมายเหต ุ

** วซีา่ผา่น หรอื ไมผ่า่น ข ึน้อยูก่บัดจุพนิจิของสถานฑตูเป็นผูพ้จิารณาท ัง้หมด 

** การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

** แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์02-207-5888 



                 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




