
รายการดงูานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเทีย่ว คร ัง้ท ี ่127 บนิ TG 

 

กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 

4 วัน 3 คืน เดนิทาง 14-17 เมษายน 2563 

ราคาเริ่มต้น 27,999.- 

โดยสายการบิน  

 

ไฮไลท์โปรแกรม 

✈ เที่ยวบนิตรง ไม่ต้องเดนิทางข้ามด่าน 

 สะสมไมล์ในเครือ STAR ALLIANCE MEMBER 

 แม่น้้าจูเจียง ตื่นตากับแสงสียามค่้าคืน ชมบรรยากาศริมแม่น้้า  

 เข้าชมงาน 3 วัน  

 อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ มากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกรับประทาน 

 ติ๋มซ้า อร่อยเลิศ ร้านขึ้นชื่อของเมืองกวางเจา 

 ลิ้มลองอาหารเสฉวน สูตรต้นต้ารับ เผ็ดจัดจ้าน กับสุกี้เสฉวน  

 

ลกูคา้มากกวา่ 5,000 ทา่น มัน่ใจทีจ่ะเดนิทางไปกบัเราดว้ยประสบการณน์ าทวัร์ 

ดงูานกวางเจาเทรดแฟรม์ามากกว่า 9 ป ีบรกิารทา่นดว้ยไกด ์และหวัหนา้ทวัรม์อือาชพี 
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วนัแรก วนัที ่14 เมษายน 2563 

สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ- สนามบนินานาชาตไิป่หยนุ กวางเจา 

08.00 น.  คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้

หมายเลข 3 เคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิแถว D สายการบนิ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL AIRWAYS (TG)  

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

10.40 น. นําทา่นบนิลัดฟ้าสู ่เมอืงกวางเจา โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบนิที ่ TG 668   

 

 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตไิป่หยุน 

กวางโจว หรือ กวางเจา เป็นเมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ กวา่งโจวเป็นเมอืงใหญ่สดุทางภาคใตข้องจ ีซึง่เป็น

มณฑลซึง่เป็นทีต่ัง้ของเขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้ 3 แห่งของจนีคอื เซนิเจิน้ จูไห่และซัวเถา นอกจากนัน้เมอืงกวา่ง

โจวยังมสีาํเนยีงเฉพาะถิน่ทีถ่อืวา่เป็นมาตรฐานของฮอ่งกงและมาเกา๊ เรยีกวา่ สาํเนยีงกวา่งโจวอกีดว้ย 

เมอืงกวางโจว ตัง้อยู่ปากแม่น้ําจูเจยีงและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจนีมคีวาม

ประวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,800 ปี เป็นจุดเริม่ของเสน้ทางสายไหมนครัง้อดตีและยังเคยเป็นเมอืงทา่เสรแีห่งแรก

และแห่งเดยีวทีเ่ปิดตอ้นรับชาวตะวันตกทีเ่ขา้มาตดิต่อคา้ขายกวางโจวแมจ้ะเป็นศนูยก์ลางในการปฏริูปเศรษฐกจิ

จนีแต่กว่างโจวยังมภีูมหิลังทางประวัตศิาสตร์ทีย่าวนานในรูปสถานทีส่ําคัญต่างๆ ปัจจุบันกว่างโจวมบีทบาทเป็น

เมอืงในเขตเศรษฐกจิการคา้ทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรืองมากทีส่ดุในภาคใตข้องจนีและยังไดรั้บสถานะเป็นหนึง่ในสาม

เมอืงท่าทีส่ําคัญทีส่ดุของจีน อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ีผลผลติโดยรวมมากทีส่ดุดว้ย นอกจากนัน้ยังมีการคมนาคม

ขนสง่ทีส่ะดวกและทันสมัย มรีะบบรถไฟใตด้นิครอบคลมุเมอืงชัน้ในทัง้หมด รวมทัง้ดา้นภูมอิากาศ อาหารและการ

ดํารงชวีติตลอดจนความเป็นอยู่ก็มคีวามคลา้ยคลงึกับประเทศไทย 

หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทกุทา่นเดนิออกประตทูางออก  พบกับมัคคเุทศกท์อ้งถิน่รอรับคณะ 

 

 
 

จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิจางเซีย่จ ิว่  ซึง่เป็นตลาดคา้สง่เสือ้ผา้ราคาถูกซึง่เป็นถนนโบราณที่

เชือ่มไปท่าเรือมาก่อน แต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดนิทีม่ขีองขายมากมายและสองขา้งทางยังมกีจิกรรมทาง

วัฒนธรรมของชาวทอ้งถิน่ใหไ้ดเ้ห็นดว้ย ถอืเป็นถนนคนเดนิชือ่ดังของกวา่งโจว เป็นถนนสัน้ๆสองสายมาเชือ่มต่อ

กนั บรรยากาศจะคลา้ยๆยา่นในฮอ่งกง บางชว่งของถนนจะมกีารปิดถนนและมกีารเปิดไฟสวา่งไสวสวยงามมากและ

ยังมรีา้นอาหาร รา้นคา้ตา่งๆ มากมายเลยทเีดยีว ทีน่ี่เป็นทีข่ายของใหนั้กทอ่งเทีย่วดังนัน้ราคาจงึสงูกวา่ทีอ่ ืน่ๆ จะ

คกึคกัมากในชว่งกลางคนื 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั   Holiday Inn Express Foshan Nanhai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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วนัทีส่อง วนัที ่15 เมษายน 2563 

รา้นสง่เสรมิสนิคา้ทอ้งถิน่ตามนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายใตก้ารควบคมุของรฐับาลจนี - เขา้ชมเขา้ชม

งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127 ตามอธัยาศยั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบุพเฟตข์องโรงแรม) 

จากนัน้นําท่านเขา้ ชมสนิคา้ทอ้งถิน่ตามนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายใตก้ารควบคุมของรฐับาลจนี 

ประกอบไปดว้ย รา้นหยกหยก สนิคา้โอท๊อปของจนีซึง่มปีระวัตแิละตน้กําเนดิมายาวนาน จากนัน้แวะชมสนิคา้ยา

ประจําบา้นของชาวจนี สมุนไพรเป่าฟู่ หลงิ หรอืรูจั้กกันในชือ่ สมุนไพรบวัหมิะ สรรพคณุหลากหลายแกน้ํ้ารอ้น

ลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ 

กลางวนั อสิระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่127 

งานออกรา้นระดบัโลก เพือ่ใหท้า่นไดม้องหาชอ่งทางทางธุรกจิจากผูป้ระกอบการมากกวา่ 8,000 ราย ทีม่ารวมกัน

ซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ่พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ 

Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 

 

 
 

มือ้ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ****บรกิารทา่นดว้ยสุกี ้รสชาตจิดัจา้น สไตลเ์สฉวน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัรับประทานอาหารคํา่เรยีบรอ้ย นําทา่นลอ่งเรอืชมแมน่ า้จูเจยีง หรอืแม่น้ําไขมุ่ก แห่งมณฑลกวา่งตุง้ มคีวาม

ยาวประมาณ 2,000 กม. และเป็นแม่น้ําทีย่าวเป็นอันดับ 3 ของประเทศโดยมแีม่น้ํา 4 สายไหลมารวมกันเป็นแม่น้ํา

จเูจยีง ทีก่วา่งโจว ผา่นใจกลางเมอืงมคีวามยาว 70 กม. ชือ่ของแม่น้ําไขมุ่กนี้เชือ่วา่เกดิจากหนิกอ้นใหญ่กอ้นหนึง่

ทีอ่ยู่กน้แม่น้ํา ปัจจุบัน มสีะพานขา้มแม่น้ํา สองฝากฝ่ังเต็มไปดว้ย โรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารสงูทันสมัย ตกแต่ง

อาคารดว้ยไฟอยา่งงดงาม   
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ทีพ่กั  Holiday Inn Express Foshan Nanhai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 
 

 

วนัทีส่าม วนัที ่16 เมษษยน 2563 

เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127 ตามอธัยาศยั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 
นําทา่นเดนิทางสู ่  ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่
127 งานออกรา้นระดบัโลก เพือ่ใหท้า่นไดม้องหาชอ่งทางทางธรุกจิจากผูป้ระกอบการมากกวา่ 8,000 
ราย ทีม่ารวมกนัซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ ่ พบกบัผูป้ระกอบการในแตล่ะมณฑลของจนี รวมทัง้นัก
ธรุกจิทัว่โลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 
 

 
 



รายการดงูานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเทีย่ว คร ัง้ท ี ่127 บนิ TG 

 

กลางวนั อสิระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรพบกนั ณ จดุนัดหมาย 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พเิศษ!!! บรกิารทา่นดว้ยบุพเฟตน์านาชาต ิ

  
ทีพ่กั  Holiday Inn Express Foshan Nanhai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 
 

 

 

วนัทีส่ ี ่  วนัที ่17 เมษายน 2563 
เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127 ตามอธัยาศยั - สนามบนินานาชาตไิป่หยนุ - เดนิทางกลบัประเทศ

ไทย 
 
 

มือ้เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบุพเฟตข์องโรงแรม) 

นําทา่นเดนิทางสู ่  ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่ 127 งาน

ออกรา้นระดับโลก เพือ่ใหท้า่นไดม้องหาชอ่งทางทางธรุกจิจากผูป้ระกอบการมากกวา่ 8,000 ราย ทีม่ารวมกนัซึง่
เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ่พบกับผูป้ระกอบการในแตล่ะมณฑลของจนีรวมทัง้นักธรุกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ 

Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 
 

 
กลางวนั อสิระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั  

ไดเ้วลาอนัสมควรพบกนั ณ จดุนัดหมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  ****บรกิารทา่นดว้ยติม๋ซ า เลศิรส สูตรเมอืงกวางเจา 

(เมนูอาจเปลีย่นเป็นเป็ดปักกิง่) 

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตไิป่หยุน  

เพือ่ทําการเชค็อนิตั๋วเครือ่งบนิและสมัภาระเพือ่เตรยีมตัวกลบัประเทศไทย 

21.00 น. เหริฟ้ากลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่วบนิที ่TG679 

  ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารดว้ยเครือ่งบนิรุ่น  BOEING 777-300ER 



รายการดงูานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเทีย่ว คร ัง้ท ี ่127 บนิ TG 

 

 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.00 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร  *** ส าหรบั 25 ทา่นขึน้ไป (เด็กหมายถงึ 2-11 ปี) 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

 

14-17 เมษายน 2563 

 

27,999.- 27,999.- 27,999.- 4,500.- 

 

 
 
 

เพือ่ประโยชนข์องทา่นทางบรษัิทฯ ขอรบกวนทา่นไดอ้า่นและทําความเขา้ใจรายละเอยีดรวมไปถงึเงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นทา้ย

โปรแกรมนี ้หลงัจากทา่นชาํระคา่ใชจ้่ายเพือ่ยนืยันการใชบ้รกิารเขา้มาแลว้ 

 ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ ยนิยอมและยนิดปีฏบิตัติามรายละเอยีดตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ธรรมเนยีมทําบตัรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นไมเ่คยทําบัตรเขา้งานมากอ่น 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบเดีย่ว (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) กรณีทา่นทีม่วีซีา่จนีอยู่แลว้ทางบรษัิทไม่สามารถ

ทําคนืคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ไดเ้นือ่งจากคา่ใชจ้่ายดงักลา่วเป็นการบรกิารแบบหมูค่ณะ *** สาํหรับทา่นทีม่บีัตร APEC ทา่นจะ

ไดส้ทิธพิเิศษไมต่อ้งทําวซีา่ รบกวนทา่นแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นทําการสาํรองทีน่ั่ง 

 คา่บตัรโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป-กลับ ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการทัศนาจร ไป-กลบั พรอ้มคณะ  

(กรณีตอ้งการไป-กลับ นอกเหนอืจากรายการขา้งตน้ >>>> ตอ้งตรวจสอบคา่ธรรมเนยีมของสายการบนินัน้ๆ)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่ง *** ทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั ทัง้ขาไป-กลับ ***                         

(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) และสมัภาระหิว้ขึน้เครือ่งน้ําหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่วซีา่ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมทปิคนขับรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 120 หยวน / ทา่น / ทรปิ 

 คา่ธรรมเนยีมทําบตัรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นเคยมบีตัรแลว้สญูหาย ตอ้งจา่ยเพิม่ 200 หยวน 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซักรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่

ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทวัรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

(บวกราคาเพิม่ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบกํากับภาษี VAT หรอืออกใบเสร็จในชือ่บรษัิท หา้งรา้น องคก์ร ฯลฯ)  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) 

 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 คา่ปรับ คา่เสยีหายตา่งๆ อนัเกดิจากการกระทําและการละเมดิกฎหมายในทอ้งถิน่นัน้ๆ โดยตัวของทา่นเอง  

เชน่ การทิง้ขยะ สบูบหุรี ่ในสถานทีต่อ้งหา้มทีม่กีารแจง้เตอืนโดยป้ายหรอืสญัลักษณ์ใดๆ อยา่งชดัเจน 
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ขอ้กําหนด 
 

1. กําหนดการตามรายการขา้งตน้สามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูปั่จจัยตา่งๆ เชน่ สภาพอากาศการจราจร 

และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ หรอืขึน้อยู่กับการทําเวลาในแตล่ะสถานทีข่องผูร้่วมเดนิทางทกุทา่น ซึง่ตัวแทนของบรษัิทคอืหัวหนา้
ทัวรจ์ากประเทศไทย หรอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ยนิดทีีจ่ะดําเนนิรายการทีร่ะบไุวต้ามกําหนด เพือ่ใหผู้ร้่วมเดนิทางทกุทา่นเกดิ

ความพอใจและประทบัใจมากทีส่ดุโดยจําเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งไดรั้บความร่วมมอืจากผูร้่วมเดนิทางทกุทา่นเป็นสําคญั 
2. ชือ่โรงแรมทีร่ะบไุวนั้น้เป็นโรงแรม **ในมาตรฐานระดับเทยีบเท่า ทีท่างบรษัิทฯ จัดใหบ้รกิารตามงบประมาณของรายการ

ขา้งตน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับทางผูเ้ดนิทางว่ายนืยันใชบ้รกิารชา้หรอืเร็ว ในกรณีทีโ่รงแรมทีร่ะบุไวเ้ต็ม ทางบรษัิทฯ ตอ้งขอสงวน

สทิธิเ์ปลีย่นเป็นโรงแรมในระดบัเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั อนึง่หากทา่นมปีระสงคจั์ดเป็นคณะสว่นตัว (กรุ๊ปเหมา) ทา่นสามารถ
ตดิตอ่เจา้หนา้ทีไ่ดต้ลอดเว 

3. รูปภาพประกอบรายการนั้น ทางบริษัทฯ นํามาใชเ้ป็นตัวอย่างเพื่อใหท้่านเห็นภาพว่าสถานทีห่รืออาหารทีจ่ัดใหบ้ริการ
ประมาณนี ้จงึขอเรยีนแจง้ใหท้า่นทราบวา่ ของจรงิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปบา้งไมต่รงตามรูปภาพประกอบทัง้หมด 100% 

4. หากวันเดนิทางตามรายการตรงกับชว่งวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งของการนัดหมาย
เพือ่ป้องกนัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผูร้่วมเดนิทางทกุทา่น ทางบรษัิทฯ ขอรบกวนทา่นยนืยันใหแ้น่

ชดัอกีครัง้จากทางเจา้หนา้ทีท่ีท่า่นไดต้ดิตอ่ 2-3 วนักอ่นเดนิทาง 

5. หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของฝ่ังไทย และตา่งประเทศปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ อันเนื่อง มาจากสาเหตุ
สว่นบุคคล ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของเจา้หนา้ทีใ่นการพจิารณา อันเป็นเป็นเหตุการณ์ทีอ่ยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้่ายใดๆ  
6. รายการท่องเทีย่วตา่งประเทศแตล่ะประเทศจะแตกตา่งกันไป ตามนโยบายการสง่เสรมิหรอืสนับสนุนสนิคา้ภายในประเทศ

ภายใตก้ารดแูลของรัฐบาลประเทศนัน้ๆ เนื่องจากรา้นตา่งๆ ดังกลา่วมสีว่นชว่ยในการสนับสนุนคา่ใชจ้่ายบางสว่นในรายการ 

ดงันัน้แลว้ทางบรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหผู้ร้่วมเดนิทางทกุทา่นตอ้งลงรา้นตา่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ ทัง้นี้  การตัดสนิใจอดุหนุน
สนิคา้เหล่านั้นขึน้อยู่กับดุลยพนิิจ ความพอใจและเต็มใจของแต่ละท่าน ไม่มกีารบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด แต่หากท่าน

ยนืยันทีจ่ะไมล่งรา้นตามรายการ ทา่นจะตอ้งแจง้กบัทางบรษัิทฯ เนือ่งจากจําตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ทดแทนในสว่นเดมิที่
รา้นตา่งๆ เหลา่นัน้ตอ้งสนับสนุน โดยปกตทิัว่ไปหากไมล่งรา้นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ดงันี ้ 

1. ฮอ่งกง  500 HKD / รา้น / ทา่น 
2. จนี  500 RMB / รา้น / ทา่น 

3. มาเกา๊ 500 MOP / รา้น / ทา่น 

4. เกาหล ี 100 USD / รา้น / ทา่น 
หากทา่นประสงคไ์มล่งรา้นแตไ่มแ่จง้กบัทางบรษัิทฯ กอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ตอ้งขออภัยในการรา้นตา่งๆ อาจ 

เรยีกเก็บทา่นเพิม่ในจํานวนทีม่ากกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ณ ตา่งประเทศ 
7. กรณีทีท่่านจัดเป็นคณะสว่นตัว(กรุ๊ปเหมา) เพื่อศกึษาดูงานไม่ว่าภาคสว่นใดๆ รบกวนท่านแจง้กับทางบรษัิทฯ ก่อนยนืยัน

สาํรองทีน่ั่งทกุครัง้ เนือ่งจากการศกึษาดงูานบางประเภทจําเป็นตอ้งใชม้ัคคเุทศกท์อ้งถิน่ทีต่อ้งมคีวามชาํนาญเฉพาะดา้น  

8. รายการอาหารทีร่ะบไุวใ้นกําหนดการนัน้ ทางบรษัิทฯ จัดบรกิารตามมาตรฐานทัวรป์กต ิหากทา่นจําเป็นตน้รับประทานอาหาร
เฉพาะ เชน่ เจ, มังสวรัิต,ิ มสุลมิ, ฮาลาล หรอืแพอ้าหารชนดิใดๆ รบกวนทา่นแจง้กบัเจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทางทกุครัง้ 

 

การยนืยนัส ารองทีน่ ัง่ 
 
 

- ชาํระยอดมัดจําตามจํานวนทีร่ะบใุน INVOICE (ใบแจง้หนี)้เพือ่ยนืยันการส ารองทีน่ ัง่ทา่นละ 10,000.-บาท  
 

1. การช าระโดยเงนิสด  

ในกรณีทีท่า่นสะดวกและสามารถเดนิทางเขา้มาชําระยอด ณ บรษัิท ไดด้ว้ยตวัทา่นเอง 
2. การช าระโดยการท าธุรกรรมผา่นธนาคาร 

หากทา่นไมส่ะดวกหรอืไมส่ามารถเดนิทางเขา้มาชาํระ ณ บรษัิทได ้ทา่นสามารถทําการโอนผา่นธนาคารหรอืทําธรุกรรม
ผา่น MOBILE APPLICATION หลงัเสร็จสิน้การทําธรุกรรมแลว้ ขอรบกวนทา่นไดส้ง่หลักฐานนัน้ๆ ไม่วา่จะเป็น สลปิการ

โอน, ใบเสร็จจากเคานเ์ตอร ์หรอืรูปถา่ยทีถ่กูบนัทกึจาก MOBILE APPLICATION 
3. การช าระโดยบตัรเครดติ (visa/master card) 

- กรณีเขา้ชําระทีบ่รษัิทฯ เสยีคา่ธรรมเนยีมการใชบ้ตัร 3.5 % ของยอดทีท่า่นตอ้งการชาํระ 

4. การช าระโดยการส ัง่จา่ยเช็ค (CHEQUE) 
ทา่นสามารถชําระโดยการออกเป็น CHEQUE ตา่งๆ โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์ดึถอืวนัและเวลาทีจํ่านวนยอดที่

ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บเขา้สูบ่ญัชขีองบรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 การชําระยอดทุกรายการ ชือ่บัญชผีูรั้บเงนิจะตอ้งเป็นชือ่  บรษัิท วอร์แรนเทกซ ์เอ็ดดเูคชั่น แอนด ์ทราเวลิ จํากัด เท่านัน้ 

หากปรากฏ เป็นชือ่อืน่ใดนอกเหนือจากนี้ ขอใหท้่านตดิต่อกับทางบรษัิทฯ และไดรั้บหลักฐานยนืยันโดยผูม้อํีานาจอนุมัติ
จากทางบรษัิทฯ เทา่นัน้  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทุกกรณี หากท่านไดช้ําระยอดต่างๆ ใหก้ับบัญชีอื่น
นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

 
กรณียกเลกิการส ารองทีน่ ัง่ 

 

 กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่นืเงนิมดัจ าทกุกรณี 
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เงือ่นไขเพิม่เตมิทีค่วรทราบ 

 

1. บตัรโดยสารสายการบนิ 
- ประเภทหมูค่ณะ เงือ่นไขสากลเบือ้งตน้คอื ทา่นตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มคณะตามรายละเอยีดวนัและเวลาทีร่ะบไุว ้

ในรายการเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคใ์ดๆ อนันอกเหนือจากคณะแลว้ ทา่นตอ้งแจง้กับทางบรษัิทฯ กอ่นยนืยัน
สาํรองทีน่ั่ง  เนือ่งจากทางบรษัิทฯ ตอ้งทําเรือ่งขออนุมัตเิขา้ไปยังสายการบนิทัง้นีแ้ลว้ อาจมคีา่ธรรมเนยีมหรอืการขอ

เอกสารตา่งๆ เพือ่ประกอบการพจิารณา  จงึใคร่ขอความกรุณาจากลกูคา้ทกุทา่นทําความเขา้ใจใหต้รงกนัวา่ เงือ่นไขแต่

ละสายการบนิไมเ่หมอืนกนั บรษัิทฯ เองเป็นตวัแทนจําหน่ายบตัรโดยสารสายการบนิ ซึง่ยนิด ีและเต็มใจทีจ่ะดําเนนิการ
แทนทา่น แตไ่มม่อํีานาจใดๆ ในการอนุมัตทิกุกรณี ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของสายการบนิ 

- ประเภทราคาพเิศษ เงือ่นไขสากลเบือ้งตน้คอื จําเป็นตอ้งใชช้ือ่-นามสกลุผูเ้ดนิทางมาจองเขา้ไปในระบบ จากนัน้สาย
การบนิจะสง่กําหนดการออกบัตรโดยสารอตัโนมัตผิ่านระบบเขา้มา ปกตแิลว้จะประมาณ 2-7 วนั หลงัทําการใสช่ือ่จอง

เขา้ไปในระบบ  ดว้ยเหตนุี้ทางบรษัิทฯ จําเป็นตอ้งเรยีกเก็บยอดใหค้รอบคลุมราคาของบัตรโดยสารนัน้ๆ ขอ้ดคีอื ทา่น

จะไดร้าคาทีถ่กูกวา่ปกต ิแตจ่ะมเีวลาตดัสนิใจตามระยะเวลาทีส่ายการบนิกําหนดสว่นรายละเอยีดเงือ่นไขตา่งๆ ทา่น
สามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดก้อ่นยนืยันสํารองทีน่ั่ง  

2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิรั์บเฉพาะผูร้่วมเดนิทางทีป่ระสงคก์ารทอ่งเทีย่วตา่งประเทศเทา่นัน้  ดังนัน้จะไม่รับผดิชอบและคนื
ค่าบริการใดๆ จากการที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ประเทศไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางออกหรือเขา้

ประเทศ ดว้ยเหตผุลทีเ่กีย่วกบัตวัของทา่นเอง 
3. คณะทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4. จํานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ผูใ้หญ ่15 ทา่น ขึน้ไป (ในกรณีทีท่า่นจองกรุ๊ปหนา้รา้นทีไ่มใ่ชก่รุ๊ปสว่นตวั) 
5. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านนับจากวนัทีท่า่นเดนิทาง เหลอือยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 180 วนั  

6. ตารางเทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัปัจจัยตา่งๆ ทีไ่ม่
สามารถควบคมุได ้เชน่ การจลาจล สภาพแวดลอ้ม การเมอืง ฯลฯ อนัเป็นสาเหตกุอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ ทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคัญ 

7. กรณีทา่นทีอ่ยูต่า่งจังหวดัจําเป็นตอ้งโดยสารเครือ่งบนิ กอ่นจองตัว๋ในประเทศโปรดเช็คเวลาและไฟลทบ์นิและการยนืยันจาก
พนักงานขายอกีครัง้เพือ่ความมั่นใจวา่ วนัเวลาทีท่า่นจะทําการจองตัว๋ภายในประเทศนัน้ตรงกับคณะทีท่า่นไดช้ําระไวก้ับทาง

บรษัิทฯ และไมม่ขีอ้ผดิพลาดใดๆ ออกเดนิทางไดต้ามปกตอิย่างแน่นอน 
8. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการรับผดิชอบต่อความเสยีหายอันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เชน่ สภาพดนิฟ้า

อากาศ การก่อจลาจล การเมอืง สงคราม การประทว้ง ความลา่ชา้จากสายการบนิ การหยุดบนิของสายการบนิหรือเหตุผล
จําเป็นสว่นตวัของทา่นเอง ฯลฯ เป็นตน้ 

9. ทา่นไม่สามารถเรียกคนืคา่บรกิารตา่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการทีท่า่นไม่ใช ้ณ ตา่งประเทศ อาท ิ ไม่เทีย่วบางรายการ ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ ฯลฯ  เนือ่งจากทางบรษัิทฯ ไดช้าํระโดยเป็นทีส่ ิน้สดุแลว้ 
10. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของตวัทา่นเอง 
 

เอกสารจ าเป็นทีต่อ้งใชส้ าหรบัการท าบตัรเขา้งาน 

- นามบตัรผูเ้ดนิทาง  ***ภาษาองักฤษ  ทา่นละ 2 ใบ 

- รูปถา่ยหนา้ตรง  ***พืน้หลงัสขีาวหรอืฟ้า ขนาด 2 นิว้ ทา่นละ 2 รูป (ยอ้นหลังไมเ่กนิ 180 วนั) 

- ทา่นใดทีเ่คยเขา้งานกวางเจาแฟรแ์ละมอีายุบตัรงานไมเ่กนิ 3 ปีนับจากครัง้ลา่สดุ  

สามารถใชบ้ตัรเขา้งานอนัเกา่ได ้กรณีหากทา่นเคยมบีตัรเขา้งานแลว้ แตไ่มส่ามารถนํามาแสดงไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ  

จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการทําบตัรใหมท่า่นละ 200 หยวน  

 

เอกสารส าหรบัยืน่วซีา่ 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี อายุการใชง้านเหลอืนับจากวนัทีเ่ดนิทางออกจากประเทศไทยอย่างนอ้ย 180 วนั  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี หนา้วา่งเหลอืสําหรับประทบัตราอย่างนอ้ย 3 หนา้เต็ม    

3. รูปถา่ยส ี   พืน้หลงัสขีาวหรอืสฟ้ีาขนาด 2 นิว้ ทา่นละ 2 ใบ  หนา้ตรง หา้มใสเ่สือ้สขีาว                                      

 ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 180 วนั  

 อดัภาพดว้ยกระดาษปกต ิ

 รูปถา่ยตอ้งไมม่เีครือ่งประดับใดๆ แมแ้ตต่า่งห ู 



รายการดงูานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเทีย่ว คร ัง้ท ี ่127 บนิ TG 

 

 
 

*** สถานทูตจนีปฎเิสธการพจิารณารูปถา่ยในกรณีตอ่ไปนี ้

- คํานําหนา้ชือ่ ขัดแยง้กบัรูปถา่ยทีแ่นบมา 

เชน่ คํานําหนา้ชือ่เป็น นาย แตรู่ปถา่ยทีแ่นบมาดเูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก  

- นํารูปเกา่ทีถ่า่ยไวน้านเกนิกวา่ 180 วนั 

- นํารูปถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลงั ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตดัตอ่ใชเ้พือ่ใชแ้นบประกอบยืน่วซีา่ 

- นํารูปทีเ่ป็นกระดาษสติ๊กเกอร์ หรอื รูปทีใ่ชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

โปรดแจง้เจา้หนา้ที ่

 
 หากมบีัตรเขา้ชมงาน รบกวนถ่ายสําเนาบัตรมาใหค้นละ 1 ชดุนะคะ 

!! หากมบีตัรแตทํ่าหาย ลกูคา้จะตอ้งไปจา่ยหนา้งาน ทา่นละ 200 หยวน !! 

 หากมวีซีา่จนีทียั่งไมห่มดอาย ุรบกวนแจง้ใหท้ราบดว้ยนะคะ 

 หากมบีัตร APEX รบกวนถา่ยสง่ใหท้างเราดว้ยนะคะ  

 หากมปีระวตัแิพอ้าหารรบกวนแจง้ใหท้ราบดว้ยนะคะ 

 

“ เงือ่นไขและขอ้กําหนดตา่งๆ ทีร่ะบไุวข้า้งตน้นัน้ เพือ่เป็นกรอบและขอบเขตแสดงใหเ้ห็นวา่ ทางบรษัิทฯ ดําเนนิธรุกจิภายใตค้วาม

ถกูตอ้ง ไมม่จีดุประสงคใ์ดๆ เพือ่เอาเปรยีบหรอืคดโกงทา่น  นอกเหนอืจากผลกําไรนัน้คอื การนําผูร้่วมเดนิทางทกุทา่นสมัผัส

ประสบการณ์ตา่งแดน ไดเ้รยีนรูแ้ละเปิดรับความสขุ ความประทบัใจอย่างคุม้คา่กับคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดไ้วว้างใจกับเราทัง้นี ้เราหวงัเป็น

อยา่งยิง่ทีจ่ะไดม้โีอกาสใหบ้รกิาร และไดรั้บความร่วมมอืจากผูร้่วมเดนิทางทุกทา่น ” 
 
 

 
 

 




