
 

 
 
 

เขา้ชมงาน CANTON  FAIR  ครัง้ท่ี 126 th  ***อยา่งเต็มอ่ิม 3 วนั*** 
 

มองหาแนวทางธรุกิจแห่งใหม ่เพ่ิมโอกาสทางธรุกิจท่ีมากกว่าคําว่าค ุม้ 
 

ชอ้ปป้ิง ณ แหลง่คา้สง่ท่ีใหญ่ท่ีสดุของมณฑลกวางต ุง้ ถนนอ้ีเตอ๋ล ู ่
 

ลอ่งเรอืชมสีสนัเมืองกวางเจายามค่ําคืน   ณ  แมน้ํ่าจเูจียง 
 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ถนนคนเดินช่ือดงัใจกลางเมืองกวางเจา ถนนซา่งเซ่ียจ่ิว 
 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว ในกวางเจา 3 คืน 
 

เต็มอ่ิมหลากหลายเมนสูดุพิเศษ  ก ุง้มงักร + ห่านยา่ง + อาหารเสฉวน 
 

ฟร!ี!  บตัรเขา้ชมงานสําหรบัผ ูเ้ดินทางเขา้งานแฟรเ์ป็นครัง้แรก 
 

โดยสายการบินหร ูระดบั 5 ดาว  
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) 

 

 

 
 

 
 



 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ – กวางเจา                             (-/-/D)  

 

 

 

 

 
 

 

 

07.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  ประตู 2  เคาน์เตอร์ D  สายการบิน THAI AIRWAYS 

INTERNATIONAL (TG)  โดยมีเจา้หน้าท่ีและหัวหน้าทวัร์จากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวย

ความสะดวกแก่ท่านในดา้นเอกสาร ตัว๋เคร่ืองบิน และสัมภาระในการเดินทาง 

10.40 น.  นาํท่านบินลัดฟ้า เพื่อเดินทางสู่  เมืองกวางเจา  สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยสายการบิน THAI 

AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)  เทีย่วบินที ่TG 668  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

14.30 น.  เดินทางถึง สนามบินไป๋หยุน เมืองกวางเจา ( เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) นาํท่านผา่นพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร “กวางเจา” เป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ มีประชากรประมาณ 2 ลา้นคน

และมีประวติัศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่นํ้ าจูเจียงไหลผ่านใจกลางเมือง จึงทาํให้มีการ

คมนาคมทางนํ้าท่ีสะดวกอยา่งยิง่ และไดก้ลายเป็นเมืองท่าท่ีมีช่ือเสียงของโลกในเวลาต่อมา จนไดรั้บการ

ขนานนามวา่เป็นประตูดา้นใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)  ( พเิศษ...กุ้งมังกร ) 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้เช็คอินสู่ท่ีพกัหรู สุดสบาย ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั ::   HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 http://haoyingloriaplazahotel.com/ 

 

**เพือ่ความสะดวกในการทาํบัตรเข้าชมงานในวนัรุ่งขึน้ รบกวนท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี*้* 

1. หนังสือเดินทางเล่มจริง 

2. รูปถ่ายหน้าตรง พืน้หลงัสีขาว ขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รูป 

3. นามบัตรภาษาองักฤษ จํานวน 2 ใบ 

http://haoyingloriaplazahotel.com/


 

วนัทีส่อง ร้านบัวหิมะ – **งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่126th** – ล่องเรือแม่นํา้จูเจียง            (B/-/D)      

 

 

 

 

 
 

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

จากนั้น นาํท่านเลือกซ้ือสินคา้ประเภทยาแก้นํ้ าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิงหรือ บัวหิมะ สมุนไพรท่ีถือเป็นยา

สามญัประจาํบา้นท่ีมีช่ือเสียง มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม,้ นํ้าร้อนลวก, แมลงสัตวก์ดัต่อย, แพ,้ คนั, 

แผลสด, ผืน่, เป็นหนอง, สิวอกัเสบ, บวมแดง, ผวิหนงัอกัเสบ, กลาก, เกล้ือน และโรคผวิหนงัต่างๆ ฯลฯ 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 126th  เพื่อเขา้ชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่ง

รวมสินคา้ทุกประเภท อาทิ สินคา้ทางดา้นเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนกัเบาต่างๆ มากกวา่ 

100 หมวดหมู่ เป็นงานท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกบัผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้ง

นกัธุรกิจทัว่โลกท่ีใหค้วามสนใจ ใหท้่านอิสระกบัการดูงานตามอธัยาศยั 

กลางวนั ***อสิระอาหารกลางวนั  เพือ่ให้ท่านเยีย่มชมงานได้อย่างเต็มที*่** 

***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  เพือ่เดินทางสู่ภัตตาคารอาหารมือ้คํ่า*** 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3)  ( พเิศษ!!!  เมนู ห่านย่าง )  

  

 

 

 

  

 พิเศษ Night Life!!!!!  นาํท่าน ล่องเรือแม่นํ้าจูเจียงหรือแม่นํ้าไข่มุก ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าสายหลกัของมณฑล

กวางตุง้ ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศแสง สี เสียง ยามคํ่าคืนอนัตระการตา ตลอดทั้ง 2 ฟากฝ่ังของแม่นํ้ าจู

เจียง ท่ีทางรัฐบาลกวางเจาไดต้ั้งขอ้กาํหนดให้พฒันาทิวทศัน์ให้ทนัสมยัและสวยงาม ปัจจุบนัสองฟากฝ่ัง

ของแม่นํ้าจูเจียงสายน้ีลว้นเตม็ไปดว้ยอาคารสูง โรงแรมระดบั 5 ดาว และแหล่งชอ้ปป้ิงอีกมากมาย ตลอด 

ระยะเวลาในการล่องเรือนั้น ท่านจะไดพ้บเห็นการยิงเลเซอร์ลาํแสงยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ เมือง

อีกดว้ย ถือเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์สุดประทบัใจท่ีทาํใหไ้ดรู้้จกัเมืองกวางเจายคุใหม่มากยิง่ข้ึน  

ที่พกั ::   HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 http://haoyingloriaplazahotel.com/ 

http://haoyingloriaplazahotel.com/


 

วนัทีส่าม  ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่126th *** (ต่อ)  – ถนนคนเดินซ่างเซ่ียจิ่ว                 (B/-/D)  

 

 

 

 

 
 

 

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์  คร้ังที่ 126th  มอบอิสระท่าน ในการเยี่ยมชมงาน พร้อม

กบัพบปะผูป้ระกอบการในหมวดหมู่ธุรกิจท่ีท่านสนใจ กบัสุดยอดงานแสดงสินคา้ถูกจบัตามองจากนกั

ธุรกิจทัว่โลก  ***ต่อเป็นวนัทีส่อง*** 

กลางวนั ***อสิระอาหารกลางวนั  เพือ่ให้ท่านเยีย่มชมงานได้อย่างเต็มที*่** 

***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  เพือ่เดินทางสู่ถนนคนเดินซ่างเซ่ียจ่ิว*** 

  

  

 

 

 

  

  

 จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนคนเดินซ่างเซ่ียจ่ิว (Shang Xia Jiu Street) เดิมเป็นถนนโบราณท่ี

เช่ือมไปยงัท่าเรือ แต่ตอนน้ีกลายมาเป็นถนนคนเดินช่ือดงัของกวางเจาท่ีมีของขายมากมาย ตลอดสองขา้ง

ทางจะมีกิจกรรมทางวฒันธรรมของชาวทอ้งถ่ินใหไ้ดเ้ห็นตลอดสาย โดยประกอบดว้ยถนนสองสายสั้นๆ

มาเช่ือมต่อกนั บรรยากาศจะคลา้ยๆกบัยา่นชอ้ปป้ิงในฮ่องกง มีการเปิดไฟสวา่งไสวสวยงาม ถนนคนเดิน

แห่งน้ีมีร้านอาหารอร่อยๆเยอะแยะมากมาย รวมถึงร้านคา้ต่างๆ ทั้งเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ให้เลือกซ้ือ

มากมาย ซ่ึงจะคึกคกัมากในช่วงเวลากลางคืน 

***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  เพือ่เดินทางสู่ภัตตาคารอาหารมือ้คํ่า*** 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5) ( พเิศษ!!!! เมนูอาหารเสฉวน ) 

           จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัสู่ทีพ่กั มอบอสิระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

 ที่พกั ::   HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 http://haoyingloriaplazahotel.com/ 

http://haoyingloriaplazahotel.com/


 

วนัทีส่ี่  ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่126h*** (ต่อ) – อสิระช้อปป้ิงย่านอีเ้ต๋อลู่ – กวางเจา –  

  กรุงเทพฯ                   (B/L/-)      

 

 

 

 

 

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (6) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่126th พร้อมมอบอิสระแก่ท่าน ในการเยี่ยมชมงาน 

และพบปะกบัผูป้ระกอบการในกลุ่มสินคา้และธุรกิจท่ีท่านสนใจตามอธัยาศยั  ***ต่อเป็นวนัสุดท้าย*** 

***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  เพือ่เดินทางสู่ภัตตาคารอาหารกลางวนั*** 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิงย่านดงัของเมืองกวางเจา ย่านอีเ้ต๋อลู่  (Yi De Lu) แหล่งคา้ส่งท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของมณฑลกวางตุง้ ซ่ึงเป็นลกัษณะของยา่นคา้ส่งสําเพง็ของเมืองไทยเรานัน่เอง ยา่นอ้ีเต๋อลู่ถือ

เป็นยา่นการคา้ท่ีเก่าแก่ มีประวติัมาอยา่งยาวนาน และเป็นยา่นท่ีขายของกระจุกกระจิกทัว่ไป ไม่ไดมี้ให้

เลือกช้อปเพียงเส้ือผา้อยา่งเดียวเท่านั้น เพราะยงัมีทั้งของตกแต่งบา้น ก๊ิฟช้อป เคร่ืองเขียน ของเล่นเด็ก 

ของใช้ภายในบา้น รวมถึงสินคา้อ่ืนๆท่ีหาซ้ือไดย้าก หรือหาซ้ือท่ีไหนไม่ได ้ก็สามารถมาซ้ือไดท่ี้ย่านน้ี 

จึงเป็นยา่นคา้ส่งท่ีรวบรวมสินคา้ไวอ้ยา่งครบวงจรเลยทีเดียว ทั้งยงัมีราคาส่งท่ีถูกกวา่เมืองไทยอีกดว้ย 

***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  เพือ่เดินทางสู่สนามบิน*** 

21.05 น.  นาํท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) 

  เทีย่วบินที ่TG 679  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

23.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้าช้ัน 2 โดยสวสัดิภาพ. 

 

 

***ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ  เป็นผู้นําพาการเดินทางในคร้ังนีค่้ะ*** 

 



 

กาํหนดการเดนิทาง & อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการดินทาง รายละเอยีดเทีย่วบิน 
ผู้ใหญ่  

2-3 ท่าน/ห้อง 

เด็ก 

(เสริมเตยีง) 

เด็ก 

(ไม่เสริมเตยีง) 
พกัเดี่ยว ทารก 

14-17  ตุลาคม 2562 
ขาไป    TG668 (10.40-14.30) 

ขากลบั TG679 (21.05-23.05) 
23,900 22,900 21,900 6,000 10,000 

15-18  ตุลาคม 2562 
ขาไป    TG668 (10.40-14.30) 

ขากลบั TG679 (21.05-23.05) 
23,900 22,900 21,900 6,000 10,000 

16-19  ตุลาคม 2562 
ขาไป    TG668 (10.40-14.30) 

ขากลบั TG679 (21.05-23.05) 
23,900 22,900 21,900 6,000 10,000 

 
 
 

*** อตัราค่าบริการข้างต้นนี ้ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน *** 
 
 
 

 อตัราค่าบริการนีร้วม 
 

 ค่าธรรมเนียมทาํบัตรเข้างาน ในกรณีที่ท่านไม่เคยทาํบัตรเข้างานมาก่อน 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศจีน (เฉพาะท่านท่ีถือหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น) กรณีท่านท่ีมีวซ่ีาจีนอยูแ่ลว้ กรุณา

แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทางบริษทัฯ รับทราบ ก่อนทาํการสาํรองท่ีนัง่ 

*** สาํหรับท่านท่ีมีบตัร APEC ท่านจะไดสิ้ทธิพิเศษ โดยไม่ตอ้งทาํวซ่ีา ดงันั้น ทางบริษทัฯ จึงขอความร่วมมือ

ท่านแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทางบริษทัฯ รับทราบ ก่อนทาํการสาํรองท่ีนัง่ 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะชั้นทศันาจรตามรายการ  

 (กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือตอ้งซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน) 

 ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง 

 ค่านํ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ  

 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท  

(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนีย่้อมอยู่ในข้อจํากดัทีม่ีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวติ 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

 ค่าธรรมเนียมทาํบตัรเขา้งาน ในกรณีท่ีท่านเคยมีบตัรแลว้สูญหาย ตอ้งจ่ายเพิ่ม 200 หยวน 

 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด  

(สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL จาํกดันํ้าหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองท่านละไม่เกิน 

20 กิโลกรัม ไม่จาํกดัจาํนวนช้ิน และถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม) 

 ค่าภาษีนํ้ามนั, ค่าภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง  



 

 ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ อาทิเช่น  ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ฯลฯ 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าแจง้เขา้-ออก, ค่าวซ่ีาสาํหรับคนต่างดา้ว หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีพึงใช ้ 

 ค่าปรับ ค่าเสียหายต่างๆ อนัเกิดจากการกระทาํและการละเมิดกฎหมายในทอ้งถ่ินนั้นๆ โดยตวัของท่านเอง  

อาทิเช่น การทิ้งขยะ สูบบุหร่ี ในสถานท่ีตอ้งหา้มท่ีมีการแจง้เตือนโดยป้ายหรือสัญลกัษณ์ใดๆ อยา่งชดัเจน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

(บวกราคาเพิ่มในกรณีท่ีท่านตอ้งการใบกาํกบัภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในช่ือบริษทั หา้งร้าน องคก์ร ฯลฯ) 

 ค่าธรรมเนียมมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 120 หยวน/ท่าน/ทริป เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั ยกเวน้เฉพาะทารก 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะ แต่ไม่บงัคบัทิป) 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

 
 

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน*** 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
 

 ***สํารองทีน่ั่งพร้อมชําระค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท*** หากท่านยงัไม่ชาํระค่ามดัจาํ บริษทัฯ จะถือวา่การจอง

ของท่านไม่สมบูรณ์ และบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรับผูท่ี้วางมดัจาํก่อน ส่วนทีเ่หลอืชําระก่อนวนัเดินทาง 25 วนั 

 กรุ๊ปจอยหนา้ร้านจาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่า ผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางในกรณีท่ีผูเ้ดินทาง (บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป) ไม่ครบ 15 ท่าน 

 เท่ียวบิน, ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

ร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อการ

ท่องเท่ียวเท่านั้น ( บริษัทฯ จะ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากหนังสือเดินทางของท่านมีอายุเหลือใช้งานไม่ถึง 6 เดือน  

นับจากวนัเดินทางกลบั และส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้) 

 ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวเมืองจีนทุกเมือง มีขอ้กาํหนดใหมี้การประชาสมัพนัธ์สินคา้พ้ืนเมืองแก่

นกัท่องเท่ียว คือ บวัหิมะ  ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นรายการทวัร์ และขอความร่วมมือในการนาํพาทุก

ท่านแวะชม และเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองดงักล่าวตามความพึงพอใจของท่าน โดยไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใด 

***ในกรณีท่ีท่านไม่ประสงคล์งร้านคา้รัฐบาล ทางบริษทัฯ มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม ตาม

เง่ือนไขของทางร้านคา้ฯ ท่านละ 500 หยวน/ร้าน 

 เมนูอาหารท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ ทางบริษทัฯ จดับริการใหแ้ก่ท่านโดยยดึตามมาตรฐานทวัร์ทัว่ไป หากท่านมี

ความจาํเป็นตอ้งรับประทานอาหารเมนูพิเศษ อาทิเช่น อาหารเจ, มงัสวรัิติ,  มุสลิม, ฮาลาล หรือแพอ้าหารชนิดใด 

ขอความกรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีรับทราบก่อนการเดินทางทุกคร้ัง 

 



 

 กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า

ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 

การก่อจลาจล  หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  

ไม่ทานอาหารบางม้ือ เน่ืองจากบริษทัฯ ไดท้าํการชาํระค่าใชจ่้ายทุกอยา่งให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  

ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของท่านเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเดินทางเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ  ในกรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ จะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัเดินทาง, คืนเงิน 

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงิน ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีโดยทั้งส้ินแลว้ 

 

เอกสารทีต้่องใช้ในการเดินทาง  
 

 หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ โดยถ่ายเอกสารสําเนาหน้า

หนังสือเดินทางแบบเต็ม ส่งแฟกซ์หรือสแกนมายงับริษัทฯ 

 

เอกสารทีต้่องใช้สําหรับการทาํบัตรเข้างาน  
 

• รูปถ่ายหน้าตรง  **พืน้หลงัสีขาว** ขนาด 2 น้ิว ท่านละ 2 รูป (ยอ้นหลงัไม่เกิน 180 วนั) 

• นามบัตรผู้เดินทาง **ภาษาองักฤษ (ต้องมีช่ือบริษัท, ช่ือ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail)**  ท่านละ 2 ใบ 

• ท่านใดท่ีเคยเขา้งานกวางเจาแฟร์และมีอายุบตัรงานไม่เกิน 3 ปีนบัจากคร้ังล่าสุด สามารถใช้บัตรเข้างานอันเก่าได้ 

กรณีหากท่านเคยมีบตัรเขา้งานแลว้ แต่ไม่สามารถนาํมาแสดงไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการทาํ

บตัรใหม่ท่านละ 200 หยวน  

 

หมายเหตุ 
 

 รายละเอยีดด้านการเดนิทางและราคา  อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความจําเป็น  หรือเพือ่ความเหมาะสมทั้งปวง  

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธ์ิดังกล่าวทางบริษทัฯ จะยดึถือและคํานึงผลประโยชน์ตลอดจน

ความปลอดภัยของท่านผู้มเีกยีรต ิ ซ่ึงร่วมเดนิทางเป็นสําคัญ   

 

**ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมดัจํา เพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มกีาร ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้า

เกดิการชํารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมอืง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 33 x 44 มม. 2 ใบ มีพืน้หลงัสีขาวเท่าน้ันตามกฎใหม่สถานทูตจีน อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั้น 

และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ **รูปถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน และห้ามถ่ายรูปเอง **   **  ชุดสุภาพค่ะ  ** 

ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่วซ่ีา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนังสือเดนิทาง 

หมายเหตุ : รูปถ่ายห้ามใส่ เส้ือแขนกุด เส้ือที่โชว์ตั้งแต่ไหล่ลงมา ( เส้ือซีทรู, เส้ือลูกไม้ ฯลฯ) ชุดหน่วยงานราชการ (เช่น ชุด

ข้าราชการ, นักบิน, ทนาย ฯลฯ )  และ ชุดครุย  ** กรณีเร่ืองรูปถ่าย รบกวนใช้ตวัที่แจ้งอพัเดทจากทางสถานทูต ** 

4. กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี  

- เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด), สาํเนาสมรส 

- เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ,สาํเนาสมรส, สาํเนาบตัรประชาชน ของพ่อและแม่, 

สาํเนาทะเบียนบา้น ของพ่อและแม่ 

- เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด), สาํเนาบตัรประชาชน ของพ่อและแม่, สําเนาทะเบียนบา้น 

ของพ่อและแม่, หนงัสือยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธ์วา่ เก่ียวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร ตอ้งมีลายเซ็นตข์อง

พ่อและแม่ ออกโดยท่ีวา่การอาํเภอหรือสาํนกังานเขตเท่านั้น  

- สําเนาบัตรประชาชน 

- สําเนาทะเบียนบ้าน    

- ใบเปลีย่นช่ือ หรือ เปลีย่นนามสกลุ (ถ้ามี) 

- ในกรณีเดก็อายุตํา่กว่า 5 ปี ขอสูตบัิตร (ใบเกดิ) ตวัจริง 

5. ขอ้มลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทาํงาน ตาํแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ทาํงาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมกีารระงบัการ

ออกวซ่ีา   เล่มที่มปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั)  รบกวนกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะ 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ทํางาน หรือ ศึกษาอยู่ที่เดียวกัน รบกวนขอหนังสือรับรองการทํางาน หรือ รับรองสถานศึกษา เป็น

ภาษาองักฤษ ตวัจริง พร้อมลายเซ็นต์ และ ประทับตรา ค่ะ ถ้าในเอกสารระบุว่าไปดูงาน หรือไป ธุรกิจ ต้องมีหนังสือเชิญจากทาง

เมอืงจนี เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง พร้อมลายเซ็นต์ และ ประทับตรา ด้วยนะคะ 

6. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 10 วนัทาํการ 

7.  โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

หมายเหตุ 

** วซ่ีาผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึน้อยู่กบัดุจพนิิจของสถานฑูตเป็นผู้พจิารณาทั้งหมด 

** การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การยืน่วซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  

ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

**   แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และเป็นความจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

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

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส.....................................................................................................................  

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)....................................................................................................................     

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

.................................. ............รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน.................................. มือถือ.................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................   

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

............................................... .............................................  รหัสไปรษณย์ี .......................โทรศัพท์บ้าน..................................  

ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).............................................. .......................................................  

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

ที่อยู่สถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….............................................................................................  

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

............................. .................... ...................................... ......................รหัสไปรษณย์ี .........................โทร................................  

(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรง
กับท่าน  ** กรณี RETIRED หรือ HOUSE WIFE รบกวนใส่ ช่ือ ที่อยู่ และ เบอร์โทร ที่ทํางานเก่า แนบมาให้ด้วยนะ
คะ ) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เม่ือวันที่................ เดือน.............................ปี...........................   ถึง วันที่....................... เดือน...........................ปี..................... 

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

เม่ือวันที่................ เดือน.............................ปี...........................   ถึง วันที่....................... เดือน...........................ปี..................... 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

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

ความสัมพันธ์......................... ..............................................................................เบอร์โทร....................................................... 

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

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

ความสัมพันธ์......................... ..............................................................................เบอร์โทร....................................................... 

เดินทางไปประเทศจีนที่เมือง.....................................................................................................................................................  

ระหว่างวันที่...............................................................................................................................................................................  

สายการบิน เที่ยวบินขาไป..................................................................เที่ยวบินขากลับ...............................................................  

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

หมายเหตุ 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  
 


