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CANTON FAIR 
กวางเจาเทรดแฟร-์ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง 

โดยสายการบนิไทย 

4 วนั 3 คนื 
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Day 1   

   กรงุเทพฯ-กวางเจา – ซา่งเซีย่จ ิว่ 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-กวางเจา-ซา่งเซีย่จิว่      ✓ Foshan Fortuna 
Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 

2 กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวนั-ลอ่งแมน่ ้าจเูจยีง   ✓        ✓ Foshan Fortuna 
Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 

3 กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวนั   ✓        ✓ Foshan Fortuna 
Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 

4 กวางเจา - อนุสาวรยี ์5 แพะ-ดร.ซนุยัดเซ็นต-์  
ถนนอเีตอ๋ลู-่สนามบนิ-กรงุเทพฯ 

  ✓     ✓   ✓  

  

  

 
 
ไฮไลท ์ทวัรก์วางเจาเทรดแฟร-์ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง  

1. กวางเจาแฟร ์คร ัง้ที ่123th (China Import And Export Fair Complex) 
2. บนิตรงลงเมอืงกวางเจา  เขา้ชมงานแฟร ์2 วนัเต็ม 
3. น าทกุทา่นลอ่งเรอืทีแ่มน่ า้จเูจยีง ชมทศันยีภาพเมอืงกวางเจายามค า่คนื 
4. ลิม้ลองอาหารสไตลก์วางตุง้แท้ๆ  “อาหารจนีแคระ” พรอ้มเมนเูด็ดอืน่ๆมากมาย 

อาท ิเป็ดปกักิง่ , หมหูนั และ อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
5. ชอ้ปป้ิงยา่นดงัใจกลางกวางเจาที ่“ซา่งเซีย่จ ิว่ และถนนอเีตอ๋ลู”่ 
6. รวมคา่ท าวซีา่จนีแบบเดีย่ว ส าหรบัพาสปอรต์ไทย 

7. รวมคา่ท าบตัรเขา้งานคร ัง้แรก ส าหรบัพาสปอรต์ไทยแลว้ 

8. ฟร.ี.!!!  SIM CARD 1 ชิน้ /1 หอ้ง 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

เครือ่ง A330- Boeing777 
ทีน่ ัง่แบบ 2-4-2(ขาไป) 

 ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 (ขากลบั) 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 
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08.30 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์D การบนิไทย โดยมี

เจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

10.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกวางเจา  โดยเทีย่วบนิท ีTG668  

14.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิกวางเจา (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)เดนิทางถงึสนามบนิ ไป๋หยุน 

เมอืงกวางเจา   เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้มปีระชากรประมาณ2 ลา้นคนและมปีระวัตศิาสตรย์าวนาน

ตัง้แต่ก่อนราชวงศ์ฉินมีแม่น ้าจูเจียงไหลผ่านกลางเมอืงจงึท าใหม้ีการจราจรทางน ้าที่สะดวกยิง่และได ้

กลายเป็นเมอืงท่าทีม่ชี ือ่เสยีงของโลกในเวลาต่อมาจนไดรั้บขนานนามว่าเป็นประตูดา้นใตข้องประเทศจนี

เมืองหนา้ด่านทางตอนใตข้องจีนใหท้่านไดผ้่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเขา้เมืองหลังผ่านขัน้ตอนพิธี

ศลุกากร   จากนัน้น าทา่นสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนซา่งเซีย่จิว่ เป็นยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่มาแตโ่บราณประมาณ150 ปี

กอ่นสมยัสงครามฝ่ินปีค.ศ.1840 ทีพ่ระราชส านักราชวงศช์งิอนุมัตใิหเ้ป็นศนูยก์ารคา้ระหวา่งประเทศในสมัย

นัน้จัดเป็นย่านการคา้ทีต่ดิต่อกับยุโรปโดยเฉพาะชมตกึแถวยคุเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไวแ้บบทรง

โบราณอยา่งสวยงามซึง่ตอนหลังคนจนีน ามาสรา้งแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจบุนัก็ยังเป็นยา่นชอ้ป

ป้ิงทีม่คีวามนยิมอยูซ่ ึง่มสีนิคา้อนัทันสมยัตา่งๆใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายอาทเิสือ้ผา้,กระเป๋า,สนิคา้แบรนด์

เนมจนี ฯลฯ.. 

ค า่                   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั             เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

Day 2 

 กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวนั-ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจา
เทรดแฟร”์ เพือ่มองหาชอ่งทางทางธุรกจิผูป้ระกอบการ มากกว่า 
8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผูผ้ลิตรายใหญ่  พบกับ
ผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจนี รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกให ้
ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่ งรวม
สนิคา้ทกุประเภท  

*** (ส าคญั.!!) เอกสารส าหรบัท าบตัรเขา้งานกวางเจาเท
รดแฟร ์*** 

1. ลูกค้าที่ไม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟรจ์ะต้องส่ง
เอกสารเพิม่เตมิมาใหท้างบรษิทัดงันี ้ 

(น าตดิตวัไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 
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 1.1 รปูถา่ย 1 ใบ หนา้ตรง (พืน้หลังสฟ้ีา , ขาว) 

1.2 นามบตัร (ตวัจรงิ) 

1.3 อเีมลผ์ูเ้ขา้งาน(ทีส่ามารถใชไ้ดจ้รงิ) 

2. ลกูคา้ทีเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรแ์ลว้ สิง่ทีจ่ะตอ้งน าตดิตวัไปดว้ย 

2.1  บัตรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร์ (บตัรแข็งสฟ้ีา)  (หากท าสูญหายหรอืลืมน าไปดว้ยลูกคา้
จะตอ้งไปช าระคา่ท าบตัรใหมเ่องทีง่านแฟรป์ระมาณ 200หยวน/ทา่น ) 

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

ค า่                  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  - เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่  

 หลังรับประทานอาหารค ่าเรยีบรอ้ย..ล่องเรอืชมแม่น ้าจูเจยีงหรอืแมน่ ้าไข่มกุ แห่งมณฑลกว่างตุง้ มคีวาม
ยาวประมาณ 2,000 กม. และเป็นแมน่ ้าทีย่าวเป็นอนัดบั 3 ของประเทศโดยมแีมน่ ้า 4 สายไหลมารวมกนัเป็น
แมน่ ้าจูเจยีง ทีก่ว่างโจว ผ่านใจกลางเมอืงมคีวามยาว 70 กม. ชือ่ของแมน่ ้าไขม่กุนี้เชือ่ว่าเกดิจากหนิกอ้น
ใหญก่อ้นหนึง่ทีอ่ยูก่น้แมน่ ้า เชือ่วา่เป็นหนิไขม่กุทะเล มลีักษณะกลมมน ผวิเรยีบเนยีน มขีนาดใหญแ่ละสอ่ง
แสงประกายออกมาคลา้ยไข่มุก ปัจจุบัน มสีะพานขา้มแม่น ้า สองฝากฝ่ังเต็มไปดว้ย โรงแรมระดับ 5 ดาว 
อาคารสงู แหลง่ชอ้ปป้ิง เป็นตน้  

ทีพ่กั          เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

Day 3  

    กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพือ่มองหาชอ่งทางทางธุรกจิ
ผูป้ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึง่เป็นงานที่ผูผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละ
มณฑลของจนี รวมทัง้นักธรุกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสนิคา้
ทกุประเภท  
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 *** (ส าคญั.!!) เอกสารส าหรบัท าบตัรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์*** 

1. ลกูคา้ทีไ่มเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรจ์ะตอ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิมาใหท้างบรษิทัดงันี ้ 

(น าตดิตวัไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

                                  1.1 รปูถา่ย 1 ใบ หนา้ตรง (พืน้หลังสฟ้ีา , ขาว) 

1.2 นามบตัร (ตวัจรงิ) 

1.3 อเีมลผ์ูเ้ขา้งาน(ทีส่ามารถใชไ้ดจ้รงิ) 

2. ลกูคา้ทีเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรแ์ลว้ สิง่ทีจ่ะตอ้งน าตดิตวัไปดว้ย 

2.1  บัตรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร์ (บตัรแข็งสฟ้ีา)  (หากท าสูญหายหรอืลืมน าไปดว้ยลูกคา้
จะตอ้งไปช าระคา่ท าบตัรใหมเ่องทีง่านแฟรป์ระมาณ 200หยวน/ทา่น ) 

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

                   พเิศษ !!!! บุฟเฟ่ต ์นานาชาต ิ ไทย เกาหล ีญี่ปุ่ น จนี ฯลฯ และอืน่ๆใหท้่านจะไดช้มิอาหารกว่า 800 ชนิด 
                   อาท ิหฉูลามรังนก หอยนางรม ปลาดบิ สเต๊กเนือ้ เป็ด ไกง่วง แพะยา่ง กุง้ทอด ติม่ซ า รวมถงึเคก้หลากหลาย 
                   ชนดิ พเิศษ!!!!! เครือ่งดืม่ไมอ่ัน้ เชน่ ชาเขยีวหลงจิง่ ชาอวู่หลง น ้าผลไม ้เบยีรท์อ้งถิน่ ไวนแ์ดงทอ้งถิน่ และ 
                   ไอศกรมี เป็นรา้นอาหารทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตกแตง่เป็นรปูเรอืไมท้ีเ่กา่แก ่

ทีพ่กั          เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

Day 4  

    กวางเจา - อนสุาวรยี ์5 แพะ-ดร.ซุนยดัเซ็นต-์ถนนอเีตอ๋ลู-่สนามบนิ-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

น าท่านเขา้สู ่พพิธิภณัฑ ์ดร.ซนุยัดเซ็น ซึง่ถอืเป็นบดิาของจนียคุใหมเ่ป็นผูท้ีม่พีระคณุกับชาวจนีอยา่งใหญ่
หลวงเพราะเป็นผูท้ี่ปลดปล่อยชาวจนีใหร้อดพน้จากสังคมเดมิที่ลา้หลังและระบบกษัตรยิร์าชวงศช์งิ..ชม 
อนุสาวรยี ์5 แพะ สัญลักษณ์แห่งเมอืงกวางเจา ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงกวางเจา สรา้งโดยใชห้นิแกรนติ 120 
กอ้นแกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สงู 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงขา้ว 6 รวง ยนืสง่าอยูบ่นดอย มเีรือ่ง
เล่าว่า สมัยโจวหยหียาง เมือ่ 4,500 ปีก่อน มเีทวดา 5 องคส์วมเสือ้สสีันทีแ่ตกต่างกัน ขีแ่พะ 5 ตัวลงมา
และคาบรวงขา้วมา 6 รวง สูเ่มอืงมนุษยค์อืเมอืง กวางเจา เดมิชือ่ ฉู่ถงิ และไดม้อบพันธุเ์มล็ดขา้วใหแ้กช่าว
กวางเจา พรอ้มอวยพรใหพ้น้จากความอดอยากตลอดกาล เมือ่สิน้ค าพูดเทวดาก็หายไป และแพะทีข่ีม่าก็
กลายเป็นหนิ 5 กอ้น และนักประตมิากรรมก็ไดแ้กะสลักแพะ 5 ตัวตามต านานทีก่ลา่วไวแ้ละจากนัน้กวางเจา
ก็ไดก้ลายเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีเ่จรญิรุง่เรอืงอยา่งมาก และเชือ่วา่เป็นเพราะแพะของเทวดาทีท่ าใหบ้า้นเมอืง
เจรญิรุง่เรอืง จงึได ้แพะ 5 ตัวนีเ้ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงกวางเจาตลอดมาจากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์
สมุนไพรจนี ยาบัวหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง หยก ครมีไข่มุก ที่ข ึน้ชือ่ของกวางเจาและสนิคา้ที่ระลกึ
ของทางรัฐบาลจนี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ~~เมนพูเิศษ...อาหารจนีแคระ  
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 จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์มนุไพรจนี ยาบวัหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง หยก ครมีไขม่กุ ทีข่ ึน้ชือ่
ของกวางเจาและสนิคา้ทีร่ะลกึของทางรัฐบาลจนี ...จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั ถนนอเีตอ๋ลู ่เป็นศนูยค์า้สง่
สนิคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของมณฑลกวางตุง้ สนิคา้บางอยา่งทีป่ระเทศไทยไม่ม ีเสมอืนส าเพ็งของประเทศไทย 
เพราะทีน่ี่มขีายของทีม่คีวามหลากหลายแทบจะทุกอยา่ง และในย่านเดยีวกันมตีกึต่างๆมากมายทีร่วมรา้น
ขายสนิคา้ เครือ่งใช ้กิ๊ฟชอ็ป กระเป๋า ของเลน่ เป็นตน้ใหท้า่นเลอืกซือ้ชอ้ปกนัอยา่งเพลดิเพลนิจใุจ  

 ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

  สมควรแกเ่วลาพรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย เพือ่น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

21.00 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG679  

23.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ….                        

        

CANTON FAIR 

4D 3N BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่: 14-17 เมษายน 2561          27,999 27,999 27,999 6,000 

วนัที ่: 15-18 เมษายน 2561          27,999 27,999 27,999 6,000 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 6,500 บาท /ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์ 

ทา่นละ 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***   

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-CAN TG01-4D3N-APR-TG-W43 

 
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

 

 

 

Welcome to the 123th Canton Fair 2018 April 

• Phase 1: 15th-19th April 2018 9:30-18:00  

• Phase 2: 23rd-27th April 2018 9:30-18:00 

• Phase 3: 31st April -4th May 2018 9:30-18:00 
Phase 1: April 15 – 19, 2018 

Electronics and Electrical Household Appliance; Machinery Equipment; Building Material & Hardware 

Phase 2 April 23 - 27, 2018 

Consumer Goods, Gifts, Home Decorations, Pet Products & Food 

Phase 3:  April 31 –May 04 , 2018 

Food & Drink; Household Items; Fabrics & Home Textiles 

For further information, please contact the project team 

 

กวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่123th  (15 เม.ย. – 04 พ.ค. 61) 

สถานที ่: China Import and Export Fair Complex (Pazhou Complex) 

เวลา : 09:30 - 18:00 

Phase 1 :(15-19 เม.ย. 2561 ) 

 

Phase 2 :(23-27 เม.ย. 2561) 

 

Phase 3 :(31เม.ย.- 04 พ.ค. 2561) 

 

   อปุกรณอ์เิลกโทรนกิส ์,    

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น   

   - Consumer Electronics 

 ของใชใ้นครัวเรอืน 

   - Kitchenware & Tableware 

   - เซรามคิ 

  ผลติภณัฑผ์า้และเสือ้ผา้ 

   - เสือ้ผา้บรุษุ และ สตร ี

   - เสือ้ผา้เด็ก 
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    - Electronic & Electrical Products 

   - Computer &Communication 

      Products 

   - Household Electrical Appliances 

 อปุกรณเ์กีย่วกบัแสงสวา่ง 

 ยานพาหนะ และอะไหล ่ 

   - จักรยาน 

   - มอเตอรไ์ซด ์

   - อะไหลร่ถยนต ์

   - ยานพาหนะ (Outdoor)  

 เครือ่งจกัรกล 

   - เครือ่งจักรขนาดเล็ก 

   - Large Machinery & Equipment 

   - Construction Machinery  

 ฮารด์แวร ์& เครือ่งมอื 

 อปุกรณก์อ่สรา้ง 

   - Building & Decorative 

     Materials  

   - Sanitary & Bathroom  

     Equipment  

 เคมภีณัฑ,์วตัถเุคม ี

 International Pavilion 

   - Household Items 

   - Personal Care Products 

   - Toiletries  

 ของขวัญ 

   - นาฬกิา, นาฬกิาขอ้มอื & 

     อปุกรณ์เกีย่วกับสายตา 

   - ของเลน่ 

   - ของขวัญและสนิคา้พรเีมีย่ม 

   - สนิคา้เกีย่วกับเทศกาล  

 อปุกรณ์ตกแตง่บา้น 

   - เครือ่งเซรามคิตกแตง่  

   - เครือ่งแกว้ศลิปะ  

Weaving, Rattan and Iron Arts  

   - อปุกรณ์ตกแตง่บา้น 

   - อปุกรณท์ าสวน  

   - ผลติภัณฑจ์ากหนิและโลหะ 

      (Outdoor)  

   - เฟอรน์เิจอร ์

   - ชดุชัน้ใน 

   - Sports and Casual Wear 

   - Furs, Leather, Downs  

     & Related Products 

   - Fashion Accessories &   Fittings 

   - Home Textiles 

   - Textile Raw Materials & Fabrics 

   - พรม & สิง่ทอ  

 รองเทา้ 

 อปุกรณส์ านกังาน, ถงุและบรรจภุณัฑ ์ 

 ผลติภณัฑก์ฬีา ทอ่งเทีย่ว 

 ผลติภณัฑย์า, เครือ่งมอืแพทย ์

    และผลติภณัฑสขุภาพ 

   - Medicines and Health Products 

   - Medical Devices,  

     Disposables and Dressings 

 ผลติภณัฑอ์าหาร & สนิคา้พืน้เมอืง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ คน้หาไดท้ี ่: www.cantonfair.org.cn   

** ขอ้มลูการจดัแสดงงานขา้งตนั อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

** ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี:่   

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

http://www.cantonfair.org.cn/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-CAN TG01-4D3N-APR-TG-W43 

 3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

 

 อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตาม

เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  
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 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่ท าวซีา่จนีแบบเดีย่วส าหรบัพาสปอรต์ไทย ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ (สามารถเขา้ออกได ้1 คร ัง้) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ (วันละ 200บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 หมายเหตุ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้นเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนที ่
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 บรษัิทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่เดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิท 

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

8.  ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า    

 หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

9. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ที่เท่าน ัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละ

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละ 

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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 5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึ้น บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท

ระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อ

ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน และไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-CAN TG01-4D3N-APR-TG-W43 

 15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายสญูหายล่าชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวั

ออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุ

เมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจ ิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไป

ไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุ

ในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีาร

บงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีก

เก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้

เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรด

สอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

17. ในระหว่างท่องเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปและชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสุดทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่ว

ลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

18. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯก่อนทุกครัง้มเิช่นนัน้ทาง 

บรษัิทฯจะ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อนั

เนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาน

เอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษ

ทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ 

แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกู
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*** HAVE A NICE TRIP *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME....................................................SURNAME..................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่ี

การปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่

รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................................

...........................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................มอืถอื 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.......................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 
ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพห์ญ)่……………………………………………………………………… 

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

.............................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................RELAT

ION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME...................................................................... 
RELATION........................................................ 
 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

**  แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033  

 


