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ลูกค้ามากกว่า 5,000.- ท่าน มั่นใจที่จะเดนิทางไปกับเรา 
 ด้วยประสบการณ์น าทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์มามากกว่า 9 ปี  

บริการท่านด้วยไกด์ และหวัหน้าทวัร์มืออาชีพ 
รายการดงูานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเทีย่ว คร ัง้ที ่126 

เดนิทางวนัที ่ 16-19 ตลุาคม 2562 

  
ไฮไลทร์ายการ 

 

 >>> เทีย่วบนิตรง ไมต่อ้งเดนิทางขา้มดา่น 
 >>> สะสมไมลใ์นเครอื STAR ALLIANCE MEMBER 

>>>  อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิมากมายหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทาน 
>>>  ติม๋ซ า อรอ่ยเลศิ รา้นขึน้ชือ่ของเมอืงกวางเจา 
>>>  ล ิม้ลองอาหารเสฉวน สตูรตน้ต ารบั เผ็ดจดัจา้น กบัสกุ ีเ้สฉวน  
>>>  ลอ่งเรอืแมน่ า้จเูจยีง ต ืน่ตากบัแสงสยีามค า่คนื ชมบรรยากาศรมิแมน่ า้  
>>>  รวมคา่ท าบตัรเขา้งานฟรสี าหรบัทา่นทีเ่ขา้ดงูานคร ัง้แรก 
>>>  อาหารครบทกุมือ้ 

 >>> เขา้ชมงาน 3 วนั  
 

แถมฟร!ี! : หมอนรองคอ + ถงุผา้ (แจกใหท้ีส่นามบนิ )  
 
 

 
 
 
 
 
08.00 น.  คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 3 เคาทเ์ตอรเ์ชค็อนิแถว D สายการบนิ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL AIRWAYS 

(TG)โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

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

เทีย่วบนิที ่ TG 668   
 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 

 
 
 

                วนัแรก   >>>>>   
                สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ- สนามบนินานาชาตไิป่หยนุ กวางเจา  
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14.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตไิป่หยนุ 
 

กวางโจว หรอื กวางเจา เป็นเมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ กว่างโจวเป็นเมอืงใหญ่สดุทางภาคใตข้องจ ีซึง่
เป็นมณฑลซึง่เป็นทีต่ัง้ของเขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้ 3 แห่งของจนีคอื เซนิเจิน้ จูไห่และซวัเถา นอกจากนัน้
เมอืงกวา่งโจวยงัมสํีาเนยีงเฉพาะถิน่ทีถ่อืวา่เป็นมาตรฐานของฮอ่งกงและมาเกา๊ เรยีกวา่ สําเนียงกว่างโจวอกี
ดว้ย 

 
 

เมอืงกวางโจว ตัง้อยู่ปากแม่น้ําจูเจยีงและเป็นเมอืงที่ใหญ่ทีสุ่ดทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจนีมี
ความประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริม่ของเสน้ทางสายไหมนครัง้อดตีและยังเคยเป็นเมอืงท่า
เสรแีหง่แรกและแหง่เดยีวทีเ่ปิดตอ้นรับชาวตะวันตกทีเ่ขา้มาตดิตอ่คา้ขายกวางโจวแมจ้ะเป็นศนูยก์ลางในการ
ปฏริูปเศรษฐกจิจีนแต่กว่างโจวยังมภีูมหิลังทางประวัตศิาสตรท์ี่ยาวนานในรูปสถานทีสํ่าคัญต่างๆ ปัจจุบัน
กว่างโจวมบีทบาทเป็นเมอืงในเขตเศรษฐกจิการคา้ทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากทีส่ดุในภาคใตข้องจนีและยัง
ไดรั้บสถานะเป็นหนึง่ในสามเมอืงทา่ทีสํ่าคัญทีส่ดุของจนี อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ผีลผลติโดยรวมมากทีส่ดุดว้ย 
นอกจากนัน้ยังมกีารคมนาคมขนส่งทีส่ะดวกและทันสมัย มรีะบบรถไฟใตด้นิครอบคลุมเมอืงชัน้ในทัง้หมด 
รวมทัง้ดา้นภมูอิากาศ อาหารและการดํารงชวีติตลอดจนความเป็นอยูก่็มคีวามคลา้ยคลงึกบัประเทศไทย 

 
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทกุทา่นเดนิออกประตทูางออก  พบกบัมคัคเุทศกท์อ้งถิน่รอรับคณะ 

 

 
 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิจางเซีย่จ ิว่  ซึง่เป็นตลาดคา้สง่เสือ้ผา้ราคาถกูซึง่เป็นถนนโบราณ
ทีเ่ชือ่มไปทา่เรอืมากอ่น แตต่อนนีก้ลายมาเป็นถนนคนเดนิทีม่ขีองขายมากมายและสองขา้งทางยงัมกีจิกรรม
ทางวัฒนธรรมของชาวทอ้งถิน่ใหไ้ดเ้ห็นดว้ย ถอืเป็นถนนคนเดนิชือ่ดังของกวา่งโจว เป็นถนนสัน้ๆสองสายมา
เชือ่มตอ่กนั บรรยากาศจะคลา้ยๆยา่นในฮอ่งกง บางชว่งของถนนจะมกีารปิดถนนและมกีารเปิดไฟสวา่งไสว
สวยงามมากและยงัมรีา้นอาหาร รา้นคา้ตา่งๆ มากมายเลยทเีดยีว ทีน่ีเ่ป็นทีข่ายของใหนั้กทอ่งเทีย่วดังนัน้
ราคาจงึสงูกวา่ทีอ่ ืน่ๆ จะคกึคักมากในชว่งกลางคนื 

 
มือ้ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โตะ๊ละ 8-10 ทา่น) 
 

โรงแรมทีพ่กั  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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มือ้เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 
 

จากนัน้นําทา่นเขา้ ชมสนิคา้ทอ้งถิน่ตามนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายใตก้ารควบคมุของรฐับาล
จนี ประกอบไปดว้ย รา้นหยกหยก สนิคา้โอท๊อปของจนีซึง่มปีระวัตแิละตน้กําเนดิมายาวนาน  
จากนัน้แวะชมสนิคา้ยาประจําบา้นของชาวจนี สมนุไพรเป่าฟู่ หลงิ หรอืรูจั้กกนัในชือ่ สมนุไพรบวัหมิะ 
สรรพคณุหลากหลายแกน้ํ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ  

 
*** อสิระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่  ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้
ที ่126 งานออกรา้นระดบัโลก เพือ่ใหท้า่นไดม้องหาชอ่งทางทางธรุกจิจากผูป้ระกอบการมากกวา่ 8,000 ราย 
ทีม่ารวมกนัซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ ่ พบกบัผูป้ระกอบการในแตล่ะมณฑลของจนี รวมทัง้นักธรุกจิทัว่โลก
ใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 
 

 
 
 

มือ้ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ****บรกิารทา่นดว้ยสกุี ้รสชาตจิดัจา้น สไตลเ์สฉวน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังรับประทานอาหารคํ่าเรยีบรอ้ย นําทา่นลอ่งเรอืชมแมน่ า้จเูจยีงหรอืแมน้ํ่าไขม่กุ แหง่มณฑลกวา่งตุง้ มี
ความยาวประมาณ 2,000 กม. และเป็นแมน้ํ่าทีย่าวเป็นอนัดับ 3 ของประเทศโดยมแีมน้ํ่า 4 สายไหลมา
รวมกนัเป็นแมน้ํ่าจเูจยีง ทีก่วา่งโจว ผา่นใจกลางเมอืงมคีวามยาว 70 กม. ชือ่ของแมน้ํ่าไขม่กุนีเ้ชือ่วา่เกดิจาก
หนิกอ้นใหญก่อ้นหนึง่ทีอ่ยูก่น้แมน้ํ่า ปัจจบุนั มสีะพานขา้มแมน้ํ่า สองฝากฝ่ังเต็มไปดว้ย โรงแรมระดับ 5 ดาว 
อาคารสงูทันสมยั ตกแตง่อาคารดว้ยไฟอยา่งงดงาม  
 
 

 

 

 

  

                วนัทีส่อง   >>>>>   
                รา้นสง่เสรมิสนิคา้ทอ้งถิน่ตามนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายใตก้ารควบคมุของรฐับาลจนี     
                - เขา้ชมเขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่126 ตามอธัยาศยั  
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โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Express Foshan Nanhai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มือ้เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่  ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่126 
งานออกรา้นระดับโลก เพือ่ใหท้า่นไดม้องหาชอ่งทางทางธรุกจิจากผูป้ระกอบการมากกวา่ 8,000 ราย ทีม่า
รวมกนัซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ ่ พบกบัผูป้ระกอบการในแตล่ะมณฑลของจนี รวมทัง้นักธรุกจิทั่วโลกให ้
ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 

 
*** อสิระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรพบกนั ณ จดุนัดหมาย 

                วนัทีส่าม   >>>>>   
                เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่126 ตามอธัยาศยั 
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มือ้ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พเิศษ!!! บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตน์านาชาต ิ
 
 

 
 
 
 
 
 

โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Express Foshan Nanhai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 

 
 
 

มือ้เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่  ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่126 
งานออกรา้นระดับโลก เพือ่ใหท้า่นไดม้องหาชอ่งทางทางธรุกจิจากผูป้ระกอบการมากกวา่ 8,000 ราย ทีม่า
รวมกนัซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ ่ พบกบัผูป้ระกอบการในแตล่ะมณฑลของจนี รวมทัง้นักธรุกจิทั่วโลกให ้
ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 

 
*** อสิระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั  
ไดเ้วลาอนัสมควรพบกนั ณ จดุนัดหมาย 

 
มือ้ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  ****บรกิารทา่นดว้ยติม๋ซ า เลศิรส สตูรเมอืงกวางเจา 

                วนัทีส่ ี ่  >>>>>   
                เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่126 ตามอธัยาศยั - สนามบนินานาชาตไิป่หยนุ - เดนิทางกลบัประเทศไทย 
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นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตไิป่หยนุ  
เพือ่ทําการเชค็อนิตัว๋เครือ่งบนิและสมัภาระเพือ่เตรยีมตวักลบัประเทศไทย 
 

 

21.00 น. เหริฟ้ากลบัสู ่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่วบนิที ่ TG 679 
ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารดว้ยเครือ่งบนิรุน่ BOEING 777-300ER 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
23.00 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

   ขอขอบพระคณุทกุทา่นคะ่  
 

อตัราค่าบริการ  *** ส  าหรบั 25 ท่านข้ึนไป (เด็กหมายถึง 2-11 ปี) 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

16-19 ตลุาคม 2562 22,999.- 22,999.- 21,999.- 4,500.- 

 
>>>>  เพือ่ประโยชนข์องทา่นทางบรษัิทฯ ขอรบกวนทา่นไดอ้า่นและทําความเขา้ใจรายละเอยีดรวมไปถงึ 

  เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นทา้ยโปรแกรมนี ้หลังจากทา่นชําระคา่ใชจ้า่ยเพือ่ยนืยนัการใชบ้รกิารเขา้มาแลว้  
 

*** ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั ยนิยอมและยนิดปีฏบิตัติามรายละเอยีดตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้       
  

 อตัราคา่บรกิารนีร้วม   >>>>> 
 

 คา่ธรรมเนยีมทําบตัรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นไมเ่คยทําบตัรเขา้งานมากอ่น 
 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบหมูค่ณะ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) กรณีทา่นทีม่วีซีา่จนีอยูแ่ลว้ทางบรษัิท
ไมส่ามารถทําคนืคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีไ้ดเ้นือ่งจากคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วเป็นการบรกิารแบบหมูค่ณะ         
*** สําหรับทา่นทีม่บีตัร APEC ทา่นจะไดส้ทิธพิเิศษไมต่อ้งทําวซีา่ รบกวนทา่นแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นทําการสํารองทีน่ั่ง 
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 คา่บตัรโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป-กลบั ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มคณะ  
(กรณีตอ้งการไป-กลบั นอกเหนอืจากรายการขา้งตน้ >>>> ตอ้งตรวจสอบคา่ธรรมเนยีมของสายการบนินัน้ๆ)  
 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 

 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
 

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง 
 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่ง *** ทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั ทัง้ขาไป-กลับ ***                         
(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) และสมัภาระหิว้ขึน้เครือ่งน้ําหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่วซีา่ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  >>>>> 
 

 

 คา่ธรรมเนยีมทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 120 หยวน / ทา่น / ทรปิ 
 

 คา่ธรรมเนยีมทําบตัรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นเคยมบีตัรแลว้สญูหาย ตอ้งจา่ยเพิม่ 200 หยวน 
 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ
เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่) 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
(บวกราคาเพิม่ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบกํากบัภาษี VAT หรอืออกใบเสร็จในชือ่บรษัิท หา้งรา้น องคก์ร ฯลฯ)  
 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) 
 

 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  
 

 คา่ปรับ คา่เสยีหายตา่งๆ อนัเกดิจากการกระทําและการละเมดิกฎหมายในทอ้งถิน่นัน้ๆ โดยตัวของทา่นเอง  
เชน่ การทิง้ขยะ สบูบหุรี ่ในสถานทีต่อ้งหา้มทีม่กีารแจง้เตอืนโดยป้ายหรอืสญัลักษณ์ใดๆ อยา่งชดัเจน 
 

 

ขอ้ก าหนด   >>>>> 
 

1. กําหนดการตามรายการขา้งตน้สามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูปั่จจัยตา่งๆ เชน่ สภาพ 
อากาศ การจราจร และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ หรอืขึน้อยูก่บัการทําเวลาในแตล่ะสถานทีข่องผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่น  
ซึง่ตัวแทนของบรษัิทคอืหัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ยนิดทีีจ่ะดําเนนิรายการทีร่ะบไุวต้าม 
กําหนด เพือ่ใหผู้ร้ว่มเดนิทางทกุทา่นเกดิความพอใจและประทับใจมากทีส่ดุโดยจําเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งไดรั้บ 
ความรว่มมอืจากผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่นเป็นสําคัญ 

 

2. ชือ่โรงแรมทีร่ะบไุวนั้น้เป็นโรงแรม **ในมาตรฐานระดับเทยีบเทา่ ทีท่างบรษัิทฯ จดัใหบ้รกิารตามงบประมาณของ
รายการขา้งตน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัทางผูเ้ดนิทางวา่ยนืยนัใชบ้รกิารชา้หรอืเร็ว ในกรณีทีโ่รงแรมทีร่ะบไุวเ้ต็ม  
ทางบรษัิทฯ ตอ้งขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโรงแรมในระดับเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั อนึง่หากทา่นมปีระสงคจ์ดัเป็นคณะ
สว่นตวั (กรุ๊ปเหมา) ทา่นสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีไ่ดต้ลอดเวลา 

 

3. รปูภาพประกอบรายการนัน้ ทางบรษัิทฯ นํามาใชเ้ป็นตวัอยา่งเพือ่ใหท้า่นเห็นภาพวา่สถานทีห่รอือาหารทีจั่ดใหบ้รกิาร
ประมาณนี ้จงึขอเรยีนแจง้ใหท้า่นทราบวา่ ของจรงิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปบา้งไมต่รงตามรปูภาพประกอบทัง้หมด 
100% 

 

4. หากวันเดนิทางตามรายการตรงกบัชว่งวันหยดุยาวหรอืวนัหยดุนักขตัฤกษ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งของการนัด 
 หมายเพือ่ป้องกนัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่น  

ทางบรษัิทฯ ขอรบกวนทา่นยนืยนัใหแ้น่ชดัอกีครัง้จากทางเจา้หนา้ทีท่ีท่า่นไดต้ดิตอ่ 2-3 วันกอ่นเดนิทาง 
 

5. หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของฝ่ังไทย และตา่งประเทศปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ อนัเนือ่ง  
มาจากสาเหตสุว่นบคุคล ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีใ่นการพจิารณา อนัเป็นเป็นเหตกุารณ์ทีอ่ยูน่อกเหนอื 
ความรับผดิชอบ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  
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6. รายการทอ่งเทีย่วตา่งประเทศแตล่ะประเทศจะแตกตา่งกนัไป ตามนโยบายการสง่เสรมิหรอืสนับสนุนสนิคา้
ภายในประเทศภายใตก้ารดแูลของรัฐบาลประเทศนัน้ๆ เนือ่งจากรา้นตา่งๆ ดังกลา่วมสีว่นชว่ยในการสนับสนุน 
คา่ใชจ้า่ยบางสว่นในรายการ ดังนัน้แลว้ทางบรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหผู้ร้ว่มเดนิทางทกุทา่นตอ้งลงรา้นตา่งๆ ทีร่ะบ ุ
ไวใ้นรายการ ทัง้นี ้การตดัสนิใจอดุหนุนสนิคา้เหลา่นัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิ ความพอใจและเต็มใจของแตล่ะทา่น ไมม่ี
การบงัคบัขูเ่ข็ญแตป่ระการใด แตห่ากทา่นยนืยนัทีจ่ะไมล่งรา้นตามรายการ ทา่นจะตอ้งแจง้กบัทางบรษัิทฯ เนือ่งจาก
จําตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ทดแทนในสว่นเดมิทีร่า้นตา่งๆ เหลา่นัน้ตอ้งสนับสนุน โดยปกตทิัว่ไปหากไมล่งรา้น
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ดังนี ้ 

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 ตอ้งขออภยัในการรา้นตา่งๆ อาจ 
เรยีกเก็บทา่นเพิม่ในจํานวนทีม่ากกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ณ ตา่งประเทศ 

 

7. กรณีทีท่า่นจัดเป็นคณะสว่นตัว(กรุ๊ปเหมา) เพือ่ศกึษาดงูานไมว่า่ภาคสว่นใดๆ รบกวนทา่นแจง้กบัทางบรษัิทฯ  
กอ่นยนืยนัสํารองทีน่ั่งทกุครัง้ เนือ่งจากการศกึษาดงูานบางประเภทจําเป็นตอ้งใชม้คัคเุทศกท์อ้งถิน่ทีต่อ้งมคีวาม
ชํานาญเฉพาะดา้น  
 

8. รายการอาหารทีร่ะบไุวใ้นกําหนดการนัน้ ทางบรษัิทฯ จดับรกิารตามมาตรฐานทวัรป์กต ิหากทา่นจําเป็นตน้รับประทาน

อาหารเฉพาะ เชน่ เจ, มงัสวรัิต,ิ มสุลมิ, ฮาลาล หรอืแพอ้าหารชนดิใดๆ รบกวนทา่นแจง้กบัเจา้หนา้ที ่
กอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

 

การยนืยนัส ารองทีน่ ัง่  >>>>> 
 

 

- ชําระยอดมดัจําตามจํานวนทีร่ะบใุน INVOICE (ใบแจง้หนี)้เพือ่ยนืยนัการส ารองทีน่ ัง่ทา่นละ 10,000.-บาท  
 

1. การช าระโดยเงนิสด  
ในกรณีทีท่า่นสะดวกและสามารถเดนิทางเขา้มาชําระยอด ณ บรษัิท ไดด้ว้ยตัวทา่นเอง 

 

2. การช าระโดยการท าธุรกรรมผา่นธนาคาร 
หากทา่นไมส่ะดวกหรอืไมส่ามารถเดนิทางเขา้มาชาํระ ณ บรษัิทได ้ทา่นสามารถทําการโอนผา่นธนาคารหรอืทํา
ธรุกรรมผา่น MOBILE APPLICATION หลังเสร็จสิน้การทําธรุกรรมแลว้ ขอรบกวนทา่นไดส้ง่หลักฐานนัน้ๆ ไมว่า่จะ
เป็น สลปิการโอน, ใบเสร็จจากเคานเ์ตอร ์หรอืรปูถา่ยทีถ่กูบนัทกึจาก MOBILE APPLICATION 

 

3. การช าระโดยบตัรเครดติ (visa/master card) 
- กรณีเขา้ชาํระทีบ่รษัิทฯ เสยีคา่ธรรมเนยีมการใชบ้ตัร 3.5 % ของยอดทีท่า่นตอ้งการชาํระ 

4. การช าระโดยการส ัง่จา่ยเช็ค (CHEQUE) 
ทา่นสามารถชําระโดยการออกเป็น CHEQUE ตา่งๆ โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์ดึถอืวันและเวลาทีจํ่านวนยอด
ทีท่างบรษัิทฯ เรยีกเก็บเขา้สูบ่ญัชขีองบรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

**** การชาํระยอดทกุรายการ ชือ่บญัชผีูรั้บเงนิจะตอ้งเป็นชือ่   บรษิทั อดีซี ีทราเวลิ พลสั จ ากดั  เทา่นัน้  
หากปรากฏ เป็นชือ่อืน่ใดนอกเหนอืจากนี ้ขอใหท้า่นตดิตอ่กบัทางบรษัิทฯ และไดรั้บหลกัฐานยนืยนัโดยผูม้ ี
อํานาจอนุมตัจิากทางบรษัิทฯ เทา่นัน้  

 

**** ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ทกุกรณี หากทา่นไดช้ําระยอดตา่งๆ ใหก้บับญัชอีืน่ 
 นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

 
กรณียกเลกิการส ารองทีน่ ัง่  >>>>> 
 
 

 กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่นืเงนิมดัจ าทกุกรณี 
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รายละเอยีดทีค่วรทราบ เอกสารการท าบตัรเขา้งานและก าหนดการ 
 

 
 

โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) 
 

 
 
>>> เตรยีมตวัอยา่งไรใหไ้มต่ดิขดั? 
 

เนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานและมาตรการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ ทาง
บรษัิทฯ จงึใครข่อรบกวนทกุทา่น โปรดตรวจสอบและปฏบิตัติามคําแนะนําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง 
จะตอ้งมอีายกุารใชเ้หลอือยา่งนอ้ย 180 วัน นับจากวันทีท่า่นจะเดนิทางออกจากประเทศ มเิชน่นัน้แลว้ทา่นอาจ 
ถกูปฏเิสธการขึน้เครือ่งหรอืเดนิทางออกนอกประเทศ 
 
 

 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิทีค่วรทราบ  >>>>> 

 

1. บตัรโดยสารสายการบนิ 
- ประเภทหมูค่ณะ เงือ่นไขสากลเบือ้งตน้คอื ทา่นตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มคณะตามรายละเอยีดวันและ 

เวลาทีร่ะบไุวใ้นรายการเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคใ์ดๆ อนันอกเหนอืจากคณะแลว้ ทา่นตอ้งแจง้กบัทาง
บรษัิทฯ กอ่นยนืยนัสํารองทีน่ั่ง  เนือ่งจากทางบรษัิทฯ ตอ้งทําเรือ่งขออนุมตัเิขา้ไปยงัสายการบนิทัง้นีแ้ลว้ อาจ
มคีา่ธรรมเนยีมหรอืการขอเอกสารตา่งๆ เพือ่ประกอบการพจิารณา  จงึใครข่อความกรณุาจากลกูคา้ทกุทา่นทํา
ความเขา้ใจใหต้รงกนัวา่ เงือ่นไขแตล่ะสายการบนิไมเ่หมอืนกนั บรษัิทฯ เองเป็นตวัแทนจําหน่ายบตัรโดยสาร
สายการบนิ ซึง่ยนิด ีและเต็มใจทีจ่ะดําเนนิการแทนทา่น แตไ่มม่อํีานาจใดๆ ในการอนุมตัทิกุกรณี ขึน้อยูก่บัการ
พจิารณาของสายการบนิ 

- ประเภทราคาพเิศษ เงือ่นไขสากลเบือ้งตน้คอื จําเป็นตอ้งใชช้ือ่-นามสกลุผูเ้ดนิทางมาจองเขา้ไปในระบบ 
จากนัน้สายการบนิจะสง่กําหนดการออกบตัรโดยสารอตัโนมตัผิา่นระบบเขา้มา ปกตแิลว้จะประมาณ 2-7 วัน 
หลังทําการใสช่ือ่จองเขา้ไปในระบบ  ดว้ยเหตนุีท้างบรษัิทฯ จําเป็นตอ้งเรยีกเก็บยอดใหค้รอบคลมุราคาของ
บตัรโดยสารนัน้ๆ ขอ้ดคีอื ทา่นจะไดร้าคาทีถ่กูกวา่ปกต ิแตจ่ะมเีวลาตดัสนิใจตามระยะเวลาทีส่ายการบนิกําหนด 
สว่นรายละเอยีดเงือ่นไขตา่งๆ ทา่นสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีไ่ดก้อ่นยนืยนัสํารองทีน่ั่ง  

2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิร์ับเฉพาะผูร้ว่มเดนิทางทีป่ระสงคก์ารทอ่งเทีย่วตา่งประเทศเทา่นัน้  ดังนัน้จะไม ่
รับผดิชอบและคนืคา่บรกิารใดๆ จากการทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ประเทศไทยและตา่งประเทศปฏเิสธมใิหท้า่น 
เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ดว้ยเหตผุลทีเ่กีย่วกบัตัวของทา่นเอง 
 

3. คณะทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอื 
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

4. จํานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่าผูใ้หญ ่15 ทา่น ขึน้ไป (ในกรณีทีท่า่นจองกรุ๊ปหนา้รา้นทีไ่มใ่ชก่รุ๊ปสว่นตัว) 
 

5. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านนับจากวันทีท่า่นเดนิทาง เหลอือยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 180 วนั  
 

6. ตารางเทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัปัจจัยตา่งๆ  
ทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การจลาจล สภาพแวดลอ้ม การเมอืง ฯลฯ อนัเป็นสาเหตกุอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ดังกลา่ว โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

7. กรณีทา่นทีอ่ยูต่า่งจังหวัดจําเป็นตอ้งโดยสารเครือ่งบนิ กอ่นจองตั๋วในประเทศโปรดเชค็เวลาและไฟลทบ์นิและการ 
ยนืยนัจากพนักงานขายอกีครัง้เพือ่ความมัน่ใจวา่ วันเวลาทีท่า่นจะทําการจองตั๋วภายในประเทศนัน้ตรงกบัคณะที ่
ทา่นไดช้ําระไวก้บัทางบรษัิทฯ และไมม่ขีอ้ผดิพลาดใดๆ ออกเดนิทางไดต้ามปกตอิยา่งแน่นอน 
 

8. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายอนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ สภาพ 
ดนิฟ้าอากาศ การกอ่จลาจล การเมอืง สงคราม การประทว้ง ความลา่ชา้จากสายการบนิ การหยดุบนิของสายการบนิ 
หรอืเหตผุลจําเป็นสว่นตัวของทา่นเอง ฯลฯ เป็นตน้ 
 

9. ทา่นไมส่ามารถเรยีกคนืคา่บรกิารตา่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการทีท่า่นไมใ่ช ้ณ ตา่งประเทศ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ  
ไมท่านอาหารบางมือ้ ฯลฯ  เนือ่งจากทางบรษัิทฯ ไดช้ําระโดยเป็นทีส่ ิน้สดุแลว้ 

 

10. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก 
 ความประมาทของตัวทา่นเอง 
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2. แบตเตอรีส่ ารอง 
จะตอ้งนําขึน้เครือ่ง (ความจไุมเ่กนิอนัละ 32,000 mAh ทา่นละไมเ่กนิ 2 อนั) หา้มเก็บไวใ้นกระเป๋าเดนิทางทีจ่ะ 
โหลดไวไ้ดท้อ้งเครือ่งเด็ดขาด มเิชน่นัน้กระเป๋าเดนิทางของทา่นอาจถกูเปิดโดยเจา้หนา้ที ่
 

 

3. เอกสารเขา้-ออกประเทศ 
รบกวนทา่นลงชือ่ ใหต้รงตามปรากฏในหนังสอืเดนิทาง และตอ้งเก็บเอกสารไวก้บัตัวทา่นเอง หา้มฝากไวก้บัผูอ้ ืน่ 
หรอืเก็บไวใ้นกระเป๋าเดนิทางทีจ่ะโหลดใตท้อ้งเครือ่ง หากมเีด็กทีพ่มิพล์ายนิว้มอืในหนังสอืเดนิทาง บดิา มารดา 
หรอืผูป้กครองตามกฎหมายสามารถลงชือ่แทนไดเ้ลย 
 

 

4. ทา่นทีเ่คยมปีญัหาเกีย่วกบัการถกูปฏเิสธใหเ้ขา้-ออกประเทศ หรอืเคยถกูสง่กลบั 
หากทา่นเคยตดิปัญหาเกีย่วกบัการเขา้-ออกประเทศ ณ กองตรวจคนเขา้เมอืงไมว่า่ประเทศใดก็แลว้แตร่บกวน 
ทา่นแจง้กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทีจ่ะทําการสํารองทีน่ั่งหรอืเดนิทาง เพือ่การตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่ทา่นจะ 
สามารถเดนิทางไป-กลับ พรอ้มคณะไดโ้ดยไมป่ระสบปัญหาใดๆ 
 

5. บรรจภุณัฑข์องเหลว 
สําหรับทา่นไหนทีต่อ้งการนําของเหลวขึน้เครือ่งใสก่ระเป๋าถอืตดิตัวจะตอ้งบรรจใุนบรรจภุณัฑแ์ละมปีรมิาณไม ่
เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ 1 ช ิน้ (สงูสดุไมเ่กนิ 10 ช ิน้) *** เจา้หนา้ทีจ่ะยดึตามตัวเลขปรมิาณทีร่ะบไุวใ้นบรรจภุณัฑ ์
บรรจภุณัฑด์ังกลา่วควรใสใ่นถงุทีโ่ปรง่ใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ยใหนํ้าถงุขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเทา่นัน้การนํา 
ผลติภณัฑข์องสดทีทํ่าจากสตัวไ์มว่า่เนือ้หมเูนือ้วัวผักผลไมส้ดไมอ่นุญาตใหนํ้าเขา้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคตา่งๆ 
เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีคา่ปรับ 
 

6. เวลาเป็นสิง่ส าคญั 
 

ตามกฎการบนิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิใหบ้รกิารเชค็อนิจะปิดใหบ้รกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีฉะนัน้ทา่น 
จําเป็นตอ้งทําการเชค็อนิเพือ่รับ BOARDING PASS และโหลดกระเป๋าสมัภาระใหเ้สร็จสิน้กอ่นเคานเ์ตอรจ์ะปิด  
ผูโ้ดยสารทกุทา่นจําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาท ี
*** หากวันทีท่า่นเดนิทางตรงกบัชว่งวันหยดุนักขตัฤกษ์ ควรเผือ่เวลาเพือ่ป้องกนัการไมท่ันขึน้เครือ่ง 
 

>>> เอกสารจ าเป็นทีต่อ้งใชส้ าหรบัการท าบตัรเขา้งาน  
 

- นามบตัรผูเ้ดนิทาง  ***ภาษาองักฤษ  ทา่นละ 2 ใบ 
- รปูถา่ยหนา้ตรง  ***พืน้หลังสขีาวหรอืฟ้า ขนาด 2 นิว้ ทา่นละ 2 รปู (ยอ้นหลังไมเ่กนิ 180 วัน) 
- ทา่นใดทีเ่คยเขา้งานกวางเจาแฟรแ์ละมอีายบุตัรงานไมเ่กนิ 3 ปีนับจากครัง้ลา่สดุ  

สามารถใชบ้ตัรเขา้งานอนัเกา่ได ้กรณีหากทา่นเคยมบีตัรเขา้งานแลว้ แตไ่มส่ามารถนํามาแสดงไดไ้มว่า่กรณีใดๆ  
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการทําบตัรใหมท่า่นละ 200 หยวน  

 

  
 

การเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศเป็นกําไรของชวีติ หากทา่นจําเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้แนะนําพเิศษตา่งๆ ทีท่างหัวหนา้
ทัวรห์รอืไกดท์อ้งถิน่ไดแ้นะนําทา่น ทา่นก็จะทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งสบายใจ สบายกายและมคีวามสขุ บรกิารในรา้นอาหาร
รวมไปถงึสถานทีต่า่งๆ หรอืบรกิารทกุอยา่งอาจจะไมส่ภุาพออ่นนอ้มเป็นกนัเองเหมอืนอยา่งเชน่เมอืงไทย อาหาร
บางอยา่งทา่นอาจไมช่อบหรอืมรีสชาตไิมอ่รอ่ยถกูปากทา่น ทางบรษัิทตอ้งขออภยัทา่นในความไมส่ะดวกเหลา่นีโ้ปรด
คดิเสยีวา่มาลองเปิดประสบการณ์ตา่งแดนทีแ่ปลกและใหม ่  
 
ทางบรษัิทฯหวังเป็นอยา่งยิง่วา่การเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้ทา่นจะไดรั้บความสนุกสนานมคีวามสขุและไดรั้บความ
สะดวกสบายจากการบรกิารของเราและหวังเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความอนุเคราะหแ์ละความร่วมมอืจากทา่นเป็นอยา่งด ี 
 
ทา้ยทีส่ดุนีท้างบรษัิทยนิดเีป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะรับฟังความคดิเห็นของผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่นเพือ่นํามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรงุคณุภาพเพือ่มโีอกาสจะไดรั้บใชใ้หบ้รกิารทา่นในการทอ่งเทีย่วครัง้ตอ่ไป 
 



 

TG02   CANTON FAIR #126  OCT 2019  
 

 
 

เอกสารส าหรบัยืน่วซีา่  
 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี อายกุารใชง้านเหลอืนับจากวันทีเ่ดนิทางออกจากประเทศไทยอยา่งนอ้ย 180 วัน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี หนา้วา่งเหลอืสําหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 3 หนา้เต็ม    
3. รปูถา่ยส ี   พืน้หลังสขีาวหรอืสฟ้ีาขนาด 2 นิว้ ทา่นละ 2 ใบ  หนา้ตรง  

 ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 180 วัน  
 อดัภาพดว้ยกระดาษปกต ิ
 รปูถา่ยตอ้งไมม่เีครือ่งประดบัใดๆ แมแ้ตต่า่งห ู 

 

*** สถานทตูจนีปฎเิสธการพจิารณารปูถา่ยในกรณีตอ่ไปนี้ 
 

- คํานําหนา้ชือ่ ขดัแยง้กบัรปูถา่ยทีแ่นบมา 
เชน่ คํานําหนา้ชือ่เป็น นาย แตร่ปูถา่ยทีแ่นบมาดเูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก  

- นํารปูเกา่ทีถ่า่ยไวน้านเกนิกวา่ 180 วัน 
- นํารปูถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลงั ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตัดตอ่ใชเ้พือ่ใชแ้นบประกอบยืน่วซีา่ 
- นํารปูทีเ่ป็นกระดาษสติ๊กเกอร ์หรอื รปูทีใ่ชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 
“เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตา่งๆ ทีร่ะบไุวข้า้งตน้น ัน้ เพือ่เป็นกรอบและขอบเขตแสดงใหเ้ห็นวา่ ทางบรษิทัฯ ด าเนนิ 
ธุรกจิภายใตค้วามถกูตอ้ง ไมม่จีดุประสงคใ์ดๆ เพือ่เอาเปรยีบหรอืคดโกงทา่น  นอกเหนอืจากผลก าไรน ัน้คอื  
การน าผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่นสมัผสัประสบการณ์ตา่งแดน ไดเ้รยีนรูแ้ละเปิดรบัความสขุ ความประทบัใจอยา่งคุม้คา่ 
กบัคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดไ้วว้างใจกบัเรา 
 

 
ท ัง้นี ้เราหวงัเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดม้โีอกาสใหบ้รกิาร และไดร้บัความรว่มมอืจากผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่น 

 
 
 

 




