
                 
 

 

 

 
 

เขา้ชมงาน CANTON FAIR ครั้งที ่127 
th
  ***เต็มอิม่ 3 วนั*** 

 

มองหาแนวทางธุรกิจใหม่ เพิม่โอกาสทางธุรกิจทีม่ากกว่าค าว่าคุม้ 
 

ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินเป่ยจิงลู่ ถนนคนเดินโบราณพนัปีของเมืองกวางเจา 
 

ล่องเรือชมสีสนัเมืองกวางเจายามค า่คืน ณ แม่น ้ าจูเจียง 
 

ชอ้ปป้ิงจุใจ ถนนคนเดินชื่อดงัใจกลางเมืองกวางเจา ถนนซ่างเซ่ียจ่ิว 
 

ชอ้ปป้ิง ณ แหล่งคา้ส่งทีใ่หญ่ทีสุ่ดของมณฑลกวางตุง้ ถนนอ้ีเต๋อลู่ 
 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว ในกวางเจา 3 คืน 
 

มื้ อค า่หลากหลาย ไม่จ าเจ!!  ซีฟู้ดกุง้มงักร + เป็ดปักกิง่ + ชาบูน ้ าขา้ว 
 

ฟรี!!  บตัรเขา้ชมงานส าหรบัผูเ้ดินทางเขา้งานแฟรเ์ป็นครั้งแรก 
 



                 
 โดยสายการบนิหรู THAI AIRWAYS (TG) 

 

 
 

 
 

 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมหรูระดบั 4 ดาว 

HAOYIN  GLORIA  PLAZA  HOTEL  GUANGZHOU  

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ 
 

เฟส วนัเดินทาง รายละเอียดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ่  

2-3 ท่าน/

หอ้ง 

เด็ก 

(เสริมเตียง) 

เด็ก 

(ไม่เสริม

เตียง) 

พกัเดีย่ว 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 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

 

*** อตัราค่าบริการขา้งตน้นี้  ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผูที้่ถอืหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น *** 
 

 
 

**ส าหรบัท่านที่ท าบตัรเขา้งานครั้งแรก** เพือ่ความสะดวกในการท าบตัรเขา้งานในวนัรุ่งข้ึน 

กรุณาเตรียมเอกสารน าส่งใหห้วัหนา้ทวัรที์่สนามบินกวางเจา ดงันี้  
 

1. หนงัสือเดินทางเล่มจริง 

2. นามบตัรภาษาองักฤษ จ านวน 2 ใบ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

07.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4  ประตูหมายเลข 2  แถว D  เคานเ์ตอร์

สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG)  โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทวัร์จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและ

อาํนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านเอกสาร ตัว๋เคร่ืองบิน และสมัภาระในการเดินทาง 

10.40 น.  นาํท่านบินลัดฟ้าสู่  เมืองกวางเจา  สาธารณรฐัประชาชนจีน  โดย สายการบนิ  THAI AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบนิที ่TG 668  (บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

14.30 น.  เดินทางถงึ สนามบนินานาชาติกวางโจวไป๋หยุน ( เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) นาํท่านผ่านพิธกีารตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากร จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่เมือง “กวางเจา” เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง มีประชากร

ประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานต้ังแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่นํา้จูเจียงไหลผ่านใจกลางเมือง จึง

ทาํให้มีการคมนาคมทางนํา้ที่สะดวกอย่างยิ่ง และได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีช่ือเสยีงของโลกในเวลาต่อมา จนได้รับ

การขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน เป่ยจิงลู่  (北京路) (Beijing Lu) หรือ ถนนคนเดินปักกิง่  

แหล่งช้อปป้ิงที่สะท้อนความทนัสมัยของเมืองกวางเจา ทั้งยังเป็นย่านการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีช่ือเสยีง มี



                 
 

สนิค้าแบรนด์เนมชั้นนาํระดับโลกจาํหน่ายเกอืบทุกแบรนด์ และยังมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คือ 

แต่เดิมถนนคนเดินแห่งน้ีเป็นถนนโบราณสายประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง อยู่ในย่านการค้าใจ

กลางเมืองกวางเจา โดยถูกค้นพบเม่ือคร้ังที่มีการสร้างเมืองน้ีให้เป็นเมืองสมัยใหม่ (ราชวงศ์ซ่งหรือราชวงศ์ซ้อง 

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

เพ่ือให้ลูกหลานได้ช่ืนชม โดยกั้นพ้ืนที่จัดเป็นสวนหย่อม มีกระจกอยู่ด้านบนเพ่ือให้สามารถมองลอดลงไปเหน็

ถนนคนเดินโบราณแห่งน้ีได้น่ันเอง 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย  เพือ่เดินทางสู่ภตัตาคารอาหารค า่*** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)  ( พเิศษ...ซีฟู้ดกุง้มงักร )  

 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้เช็คอินสู่ทีพ่กัหรู สุดสบาย ระดบั 4 ดาว  

พกัที ่:: HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 http://haoyingloriaplazahotel.com/ 

 

วนัที่สอง รา้นบวัหิมะ – **ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่127
th
** – ล่องเรือแม่น ้าจูเจียง  

             (B/-/D)      

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางไปเลือกซ้ือสนิค้าประเภทยาแก้นํา้ร้อนลวกเป่าฟู่หลิง หรือ บวัหิมะ  สมุนไพรที่ถอืเป็นยา

สามัญประจาํบ้านที่มีช่ือเสยีงของจีนมาอย่างช้านาน มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ , แผลนํา้ร้อนลวก , แมลงสตัว์

กดัต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผืน่, เป็นหนอง , สวิอกัเสบ , บวมแดง , ผวิหนังอกัเสบ , กลาก, เกล้ือน ตลอดจน

โรคผวิหนังต่างๆ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร ์ครั้งที ่ 127
th
 สดุยอดงานแสดงสนิค้าของจีนที่ถูกจับตามอง

จากนักธุรกจิทั่วโลก ทั้งยังเป็นงานแสดงสนิค้าเพ่ือการส่งออกและนาํเข้าที่ใหญ่ที่สดุของจีนและเอเชีย โดยได้รับ

http://haoyingloriaplazahotel.com/


                 
 

ความนิยมเป็นอนัดับ  1 ใน 3 ของงานแสดงสนิค้าขนาดใหญ่ของโลก จัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ของจีน และ

เมืองกวางโจวโดยร่วมกนัเป็นเจ้าภาพของงาน  เร่ิมขึ้นต้ังแต่ปี 1957 จนถงึปัจจุบัน  งานกวางเจา เทรดแฟร์ ถอื

เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกจิที่สาํคัญให้กบันักลงทุน รวมถงึ ผู้ประกอบการทั้งรายเก่า และรายใหม่ เพ่ือมองหา

ช่องทางทางธุรกจิใหม่ โดยการพบปะกบัผู้ประกอบการโดยตรงกว่าหลายพันราย ในแต่ละกลุ่มอตุสาหกรรมของ

ประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็น อตุสาหกรรมด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, ยานยนต์, เสื้อผ้า และเคมีภัณฑ ์เป็นต้น 

กลางวนั ***อิสระอาหารกลางวนั  เพือ่ใหท่้านเยีย่มชมงานไดอ้ย่างเต็มที่*** 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย  เพือ่เดินทางไปรบัประทานอาหารเยน็*** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3)  ( พเิศษ!!!  เมนู เป็ดปักกิง่) 

 

  

 

 

 

  

  
  

 พเิศษ Night Life!!!!!  นาํท่าน ล่องเรือแม่น ้ าจูเจียงหรือแม่น ้ าไข่มุก  ซ่ึงเป็นแม่นํา้สายหลักของมณฑล

กวางตุ้ง ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศสดุโรแมนติกและตระการตาของแสง ส ีเสยีง ตลอดทั้ง 2 ฟากฝั่งของแม่นํา้

จูเจียงที่ทางรัฐบาลกวางเจาได้ต้ังข้อกาํหนดให้พัฒนาทวิทศัน์ให้ทนัสมัยและสวยงาม ในปัจจุบันสองฟากฝั่งของ

แม่นํา้จูเจียงสายนี้ ล้วนเตม็ไปด้วยอาคารสงู ระฟ้า โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว และแหล่งช้อปป้ิงอกีมากมาย โดย

ตลอดช่วงเวลาในการล่องเรือน้ัน ท่านจะได้พบเหน็แสงเลเซอร์ลาํแสงยาวๆหลากหลายสสีนั ที่พร้อมใจกนัยิงขึ้น

จากตึกสงูๆหลายๆตึก โดยยิงไปรอบๆ เมืองอกีด้วย ถอืเป็นอกีหน่ึงประสบการณ์สดุประทบัใจที่ทาํให้ได้รู้ จั ก

เมืองกวางเจายุคใหม่มากยิ่งขึ้น 

 จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ทีพ่กั พรอ้มมอบอิสระท่านในการพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

พกัที ่:: HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 http://haoyingloriaplazahotel.com/ 

 

วนัที่สาม  ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่127
th
 *** (ต่อ) – ถนนคนเดินซ่างเซ่ียจ่ิว               

             (B/-/D)  

 

 

 

 

 

 

 

http://haoyingloriaplazahotel.com/


                 
 
 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร ์ ครั้งที ่ 127
th
  งานแสดงสนิค้าเพ่ือการส่งออกและนาํเข้าที่

ใหญ่ที่สดุของจีนและเอเชียแปซิฟิก โดยได้รับรางวัล China’s No.1 Fair มาอย่างต่อเน่ืองหลายปี พร้อมมอบ

อสิระแก่ท่านในการเยี่ยมชมงาน และพบปะ เจรจากบัผู้ประกอบการในหมวดหมู่ธุรกจิที่ท่านสนใจ  

***ต่อเป็นวนัทีส่อง*** 

กลางวนั ***อิสระอาหารกลางวนั  เพือ่ใหท่้านเยีย่มชมงานไดอ้ย่างเต็มที่*** 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย  เพือ่เดินทางสู่ภตัตาคารอาหารเยน็*** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) (พเิศษ!!!! ชาบูน ้ าขา้ว) 

  

  

 

 

 

  

  

 จากน้ันให้ท่านอสิระช้อปป้ิงที่ ถนนคนเดินซ่างเซ่ียจ่ิว (Shang Xia Jiu Street) เดิมเป็นถนนโบราณที่เช่ือมไป

ยังท่าเรือ แต่ตอนน้ีกลายมาเป็นถนนคนเดินช่ือดังของกวางเจาที่มีของขายมากมาย ตลอดสองข้างทางจะมี

กจิกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เหน็ตลอดสาย โดยประกอบด้วยถนนสองสายสั้นๆมาเชื่อมต่อกนั 

บรรยากาศจะคล้ายๆกบัย่านช้อปป้ิงในฮ่องกง มีการเปิดไฟสว่างไสวสวยงาม ถนนคนเดินแห่งน้ีมี ร้านอาหาร

อร่อยๆเยอะแยะมากมาย รวมถงึร้านค้าต่างๆ ทั้งเสื้อผ้า เคร่ืองประดับ ให้เลือกซ้ือมากมาย ซ่ึงจะคึกคักมากใน

ช่วงเวลากลางคืน 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย  เพือ่เดินทางกลบัสู่ทีพ่กั*** 

           จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ทีพ่กั พรอ้มมอบอิสระท่านในการพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั :: HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 http://haoyingloriaplazahotel.com/ 

 

http://haoyingloriaplazahotel.com/


                 
 วนัที่สี่  ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่127

h
*** (ต่อ) – อิสระชอ้ปป้ิงย่านอ้ีเตอ๋ลู่ –  

  กวางเจา – กรุงเทพฯ                 (B/-/D)      

 

 

 

 

 

 

 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (6) 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร ์ครั้งที ่ 127
th
 พร้อมมอบอสิระแก่ท่าน ในการเยี่ยมชมงาน 

และพบปะกบัผู้ประกอบการในกลุ่มสนิค้าและธุรกจิที่ท่านสนใจตามอธัยาศัย  ***ต่อเป็นวนัสุดทา้ย*** 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย  เพือ่เดินทางสู่ย่านคา้ส่งอ้ีเตอ๋ลู่*** 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิงย่านดังของเมืองกวางเจา ย่านอ้ีเตอ๋ลู่ (Yi De Lu) แหล่งค้าส่งที่ใหญ่

ที่สดุของมณฑลกวางตุ้ง ซ่ึงเป็นลักษณะของย่านค้าส่งสาํเพง็ของเมืองไทยเราน่ันเอง ย่านอี้ เต๋อลู่ถอืเป็นย่าน

การค้าที่เก่าแก่ มีประวัติมาอย่างยาวนาน และเป็นย่านที่ขายของกระจุกกระจิกทั่วไป ไม่ได้มีให้เลือกช้อปเพียง

เสื้อผ้าอย่างเดียวเท่าน้ัน เพราะ ยังมีทั้งของตกแต่งบ้าน กิ๊ฟช้อป เคร่ืองเขียน ของเล่นเดก็ ของใช้ภายในบ้าน 

รวมถงึสนิค้าอืน่ๆที่หาซ้ือได้ยาก หรือหาซ้ือที่ไหนไม่ได้ กส็ามารถมาซ้ือได้ที่ย่านน้ี จึงเป็นย่านค้าส่งที่รวบรวม

สนิค้าไว้อย่างครบวงจรเลยทเีดียว ทั้งยังมีราคาส่งที่ถูกกว่าเมืองไทยอกีด้วย 

กลางวนั ***อิสระอาหารกลางวนั  เพือ่ใหท่้านชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างจุใจ*** 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย  เพือ่เดินทางสู่ภตัตาคารอาหารเยน็*** 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (7) (พเิศษ!!!! เมนูจีนแคะตน้ต ารบั) 

***จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบนินานาชาติกวางโจวไป๋หยุน*** 

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

  เทีย่วบนิที ่TG 679  (บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

23.05 น.  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ. 

 

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



                 
 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกนัได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีถอืเป็นเอกสทิธิ์ของผู้จัดโดยยืดถอืตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

 ค่าธรรมเนียมท าบตัรเขา้งาน ในกรณทีีท่่านไม่เคยท าบตัรเขา้งานมาก่อน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน (เฉพาะท่านที่ถอืหนังสอืเดินทางไทยเท่าน้ัน) กรณีท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้ว กรุณาแจ้งให้

เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ รับทราบ ก่อนทาํการสาํรองที่น่ัง 

*** สาํหรับท่านที่มีบัตร APEC ท่านจะได้สทิธพิิเศษ โดยไม่ต้องทาํวีซ่า ดังน้ัน ทางบริษัทฯ จึงขอความร่วมมือท่านแจ้ง

ให้เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ รับทราบ ก่อนทาํการสาํรองที่น่ัง 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทศันาจรตามรายการ  

 (กรณีอยู่ต่อต้องเสยีค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขสายการบิน) 

 ค่าภาษีสนามบินไทย – กวางเจา 

 ค่านํา้หนักสมัภาระในการเดินทาง 30 กโิลกรัม / 1 ท่าน 

 ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ  

 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่ีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

 ค่าธรรมเนียมทาํบัตรเข้างาน ในกรณีที่ท่านเคยมีบัตรแล้วสญูหาย ต้องจ่ายเพ่ิม 200 หยวน 

 ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินกาํหนด  

(สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL จาํกดันํา้หนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองท่านละไม่เกนิ 30 

กโิลกรัม ไม่จาํกดัจาํนวนชิ้น และถอืขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกนิท่านละ 7 กโิลกรัม) 

 ค่าภาษีนํา้มัน, ค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมก่อนการเดินทาง  

 ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทเิช่น  ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ฯลฯ 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าแจ้งเข้า-ออก, ค่าวีซ่าสาํหรับคนต่างด้าว หรือเอกสารอืน่ๆ ที่พึงใช้  

 ค่าปรับ ค่าเสยีหายต่างๆ อนัเกดิจากการกระทาํและการละเมิดกฎหมายในท้องถิ่นน้ันๆ โดยตัวของท่านเอง  

อาทเิช่น การทิ้งขยะ สบูบุหร่ี ในสถานที่ต้องห้ามที่มีการแจ้งเตือนโดยป้ายหรือสญัลักษณ์ใดๆ อย่างชัดเจน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

(บวกราคาเพ่ิมในกรณีที่ท่านต้องการใบกาํกบัภาษี VAT หรือออกใบเสรจ็ในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ) 

 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ 120 หยวน/ท่าน/ทริป เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเท่ากนั ยกเว้นเฉพาะทารก 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสนินํา้ใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทปิ) 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 

 

***กรุป๊เดินทางในโปรแกรมทวัรก์วางเจาเทรดแฟร ์กุญแจสู่ประตูเศรษฐี 4 วนั 3 คืน 

รวมถงึกรุป๊ทีแ่จง้ปิดกรุป๊ไปแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้ น*** 
 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
 

 ***ส ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท*** หากท่านยังไม่ชาํระค่ามัดจาํ บริษัทฯ จะถอืว่าการจอง

ของท่านไม่สมบูรณ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์สาํหรับผู้ที่วางมัดจาํก่อน ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนวนัเดินทาง 25 วนั 

 กรุ๊ปจอยหน้าร้านจาํนวนผู้เดินทางขั้นตํ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลที่มีอายุต้ังแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 15 ท่าน 

 เที่ยวบิน, ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผู้ร่วม

เดินทางเป็นสาํคัญ 

 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุ เหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือการ

ท่องเที่ยวเท่าน้ัน ( บริษทัฯ จะ ไม่รบัผดิชอบใดๆ หากหนงัสอืเดินทางของท่านมีอายุเหลือใชง้านไม่ถงึ 6 เดือน  

นบัจากวนัเดินทางกลบั และส่งผลใหท่้านไม่สามารถเดินทางได)้ 

 ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเที่ยวเมืองจีนทุกเมือง มีข้อกาํหนดให้มีการประชาสมัพันธส์นิค้าพ้ืนเมืองแก่

นักท่องเที่ยว คอื บัวหิมะ  ดงัน้ันบริษัทฯ จึงมีความจาํเป็นต้องระบุไว้ในรายการทวัร์ และขอความร่วมมือในการนาํพาทุกท่าน

แวะชม และเลือกซื้อสนิค้าพื้นเมืองดงักล่าวตามความพึงพอใจของท่าน โดยไม่มีการบังคบัซื้อแต่อย่างใด  

***ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ลงร้านค้ารัฐบาล ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นที่จะต้องเรียกเกบ็ค่าบริการเพ่ิม ตามเงื่อนไข

ของทางร้านค้าฯ ท่านละ 500 หยวน/ร้าน 

 เมนูอาหารที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ ทางบริษัทฯ จัดบริการให้แก่ท่านโดยยึดตามมาตรฐานทวัร์ทั่วไป หากท่านมีความ

จาํเป็นต้องรับประทานอาหารเมนูพิเศษ อาทเิช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ,  มุสลิม, ฮาลาล หรือแพ้อาหารชนิดใด ขอความ

กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบก่อนการเดินทางทุกคร้ัง 

 กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุ

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิ น, การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การ

ก่อจลาจล  หรือกรณีท่านถูกปฏเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง

จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ ,  ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ทาํการชาํระค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ /หรือเกิดอบุัติเหตุที่เกดิจาก

ความประมาทของท่านเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเดินทางเกดิสญูหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ  ในกรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ จะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวันเดินทาง , คืนเงิน และ

ไม่สามารถเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้ 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ จะถอืว่า

ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีโดยทั้งสิ้นแล้ว 

 



                 
 
เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการเดินทาง  

 

 หนงัสอืเดินทางไทยทีม่ีอายุการใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั โดยถ่ายเอกสารส าเนาหนา้

หนงัสอืเดินทางแบบเต็ม ส่งแฟกซห์รือสแกนมายงับริษทัฯ 
 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่รีอยขดีเขยีน เปียกน า้ หรอืประทบัตราสญัลกัษณ์อืน่ใด นอกเหนอืจากทีท่างราชการ

ก าหนดลงในหนงัสอืเดนิทางโดยเด็ดขาด เพราะจะสง่ผลใหท้า่นถกูปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศไดท้นัท)ี 

เอกสารทีต่อ้งใชส้ าหรบัการท าบตัรเขา้งาน  
 

 รูปถ่ายหนา้ตรง **พื้ นหลงัสขีาว** ขนาด 2 น้ิว ท่านละ 2 รูป (ย้อนหลังไม่เกนิ 180 วัน) 

 นามบตัรผูเ้ดินทาง **ภาษาองักฤษ (ตอ้งมีชือ่บริษทั, ชือ่-นามสกุล, เบอรโ์ทรศพัท ์และ E-mail)**  ท่านละ 2 ใบ 

 ท่านใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกนิ 5 ปีนับจากคร้ังล่าสดุ สามารถใชบ้ตัรเขา้งานอนัเก่าได้  

กรณีหากท่านเคยมีบัตรเข้างานแล้ว แต่ไม่สามารถนาํมาแสดงได้ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องเสยีค่าธรรมเนียมการทาํบัตรใหม่

ท่านละ 200 หยวน  

 

หมายเหตุ 
 

 รายละเอียดดา้นการเดินทางและราคา  อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น  หรือเพือ่ความเหมาะสมทั้งปวง  

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธ์ิดงักล่าวทางบริษทัฯ จะยึดถือและค านึงผลประโยชนต์ลอดจนความ

ปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ  ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั   

 

 

***ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางใหเ้ขา้ใจอย่างถอ่งแท ้ จนเป็นทีพ่อใจของท่าน  

แลว้จึงวางมดัจ า  เพือ่ประโยชนข์องท่านเอง*** 
 

 



                 
 

 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน 

เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัหนงัสอืเดินทางประเทศไทย 

1. หนังสอืเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนงัสอืเดินทางตอ้งไม่มีการ ช ารุดใดๆ 

ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสอืเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี 33 x 44 มม. 2 ใบ มีพื้ นหลงัสขีาวเท่านั้น ตามกฎใหม่สถานทูตจีน อดัด้วยกระดาษสโีกดักและฟูจิ

เท่าน้ัน และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ **รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและหา้มถ่ายรูปเอง  ชดุสุภาพ** 

ท่านที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 

หมายเหตุ : รูปถ่ายหา้มใส่ เสื้ อแขนกุด เสื้ อทีโ่ชวต์ั้งแต่ไหล่ลงมา ( เสื้ อซีทรู, เสื้ อลูกไม ้ฯลฯ) ชดุหน่วยงานราชการ (เช่น 

ชดุขา้ราชการ, นกับนิ, ทนาย ฯลฯ )  และ ชดุครุย  **กรณเีรื่องรูปถ่าย รบกวนใชต้วัทีแ่จง้อพัเดทจากทางสถานทูต ** 

4. กรณเีด็กอายุต า่กว่า 18 ปี  

- เด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มพ่อและแม่ ขอสาํเนาสติูบัตร(ใบเกดิ), สาํเนาสมรส 

- เด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มพ่อหรือแม่ ขอสาํเนาสติูบัตร(ใบเกดิ) ,สาํเนาสมรส, สาํเนาบัตรประชาชน ของพ่อและ

แม่, สาํเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ 



                 
 
- เด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มญาติ ขอสาํเนาสติูบัตร(ใบเกดิ), สาํเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่ , สาํเนาทะเบียน

บ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสอืยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว่์า เกี่ยวข้องกบัผู้เดินทางอย่างไร ต้องมี

ลายเซน็ต์ของพ่อและแม่ ออกโดยที่ว่าการอาํเภอหรือสาํนักงานเขตเท่าน้ัน  

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น    

- ใบเปลีย่นชือ่ หรือ เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 

- ในกรณเีด็กอายุต า่กว่า 5 ปี ขอสูติบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 

5. ข้อมูลจริงเกี่ยวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทาํงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุก เฉิน 

หมายเลขโทรศัพทบ้์าน ที่ทาํงาน และของญาติ  โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว่้าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงบั

การออกวีซ่า   เล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั)  รบกวนกรอกเป็นภาษาองักฤษนะคะ 

หมายเหตุ : ในกรณทีีท่ างาน หรือ ศึกษาอยู่ทีเ่ดียวกนั รบกวนขอหนงัสอืรบัรองการท างาน หรือ รบัรองสถานศึกษา เป็น

ภาษาองักฤษ ตวัจริง พรอ้มลายเซ็นต ์และ ประทบัตรา ค่ะ ถา้ในเอกสารระบุว่าไปดูงาน หรือไป ธุรกิจ ตอ้งมีหนงัสอืเชิญ

จากทางเมืองจีน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง พรอ้มลายเซ็นต ์และ ประทบัตรา ดว้ยนะคะ 

6. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 10 วันทาํ

การ 

7.  โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

หมายเหตุ 

** วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึ้ นอยู่กบัดุจพนิิจของสถานฑูตเป็นผูพ้จิารณาทั้งหมด 

** การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ถา้เอกสารส่งถงึบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าใหท่้านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ทีน่ี้   (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเคร่งครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์02-207-5888 



                 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 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..................................  
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).............................................. .......................................................  
ต าแหน่งงาน.............................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….............................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................................  
............................. .......................................................... ......................รหัสไปรษณย์ี .........................โทร................................  
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน  ** กรณี RETIRED หรือ HOUSE WIFE รบกวนใส่ ช่ือ ที่อยู่ และ เบอร์โทร ที่ท างานเก่า แนบมาให้ด้วยนะคะ ) 
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  อาจท าให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือ ประโยชน์
ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-5888 


