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NT450
ทวัรจ์นี กวางเจาเทรดแฟร ์ลอ่งแมน่ ้าํจเูจยีง 4 วัน 3 คนื (TG)
ทัวรจ์นี , 4 วัน 3 คนื ,

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

กวางเจาแฟรค์รงัท ี125th (China Import And Export Fair Complex) บนิตรงลงเมอืงกวางเจาเขา้ชมงานแฟร ์2 วนัเต็ม
นําทกุทา่นลอ่งเรอืทแีมน่้าํจูเจยีงชมทศันยีภาพเมอืงกวางเจายามค่าํคนื

ลมิลองอาหารสไตลก์วางตุง้แท้ๆ “อาหารจนีแคระ”พรอ้มเมนูเด็ดอนืๆมากมายอาทเิป็ดปักกงิ,หมหูนัและอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ
ชอ้ปปิงยา่นดงัใจกลางกวางเจาท“ีซ่างเซยีจวิและถนนอเีต๋อลู”่ รวมคา่ทาํบตัรเขา้งานครงัแรกสาํหรบัพาสปอรต์ไทยแลว้

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - กวางเจา (สนามบนิกวางเจาไป่หยุน)( TG668 : 10.40-14.30) - ซา่งเซยีจวิ

08.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เคานเ์ตอร ์D การบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที
คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น

10.40 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงกวางเจา โดยเทยีวบนิท ีTG668

14.30 น.



เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตไิป๋หยุน กวางเจา (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง)
นําทา่นผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมอืง เดนิทางถงึเมอืงกวางเจาเมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้ มปีระชากรประมาณ2
ลา้นคนและมปีระวัตศิาสตรย์าวนานตังแตก่อ่นราชวงศฉ์นิมแีม่น ้าํจเูจยีงไหลผา่นกลางเมอืงจงึทําใหม้กีารจราจรทางน ้าํทสีะดวกยงิและไดก้ลายเป็นเมอืงทา่ทมีชีอืเสยีงของโลกในเวลาตอ่มาจนไดรั้บขนานนามวา่เป็นประตดูา้นใตข้องประเทศจนีเมอืงหนา้ดา่นทางตอนใตข้องจนีใหท้า่นไดผ้า่นพธิกีารศลุกากรตรวจคนเขา้เมอืงหลังผา่นขันตอนพธิศีลุกากร

จากนันนําทา่นสูแ่หลง่ชอ้ปปิง ถนนซา่งเซยีจวิ เป็นย่านการคา้ทมีชีอืมาแตโ่บราณประมาณ150 ปีกอ่นสมัยสงครามฝินปีค.ศ.1840
ทพีระราชสํานักราชวงศช์งิอนุมัตใิหเ้ป็นศนูยก์ารคา้ระหวา่งประเทศในสมัยนันจัดเป็นย่านการคา้ทตีดิตอ่กับยุโรปโดยเฉพาะชมตกึแถวยุคเกา่และอาคารตา่งๆยังคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอย่างสวยงามซงึตอนหลังคนจนีนํามาสรา้งแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจบัุนก็ยังเป็นย่านชอ้ปปิงทมีคีวามนยิมอยู่ซงึมสีนิคา้อันทันสมัยตา่งๆใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืมากมายอาทเิสอืผา้,กระเป๋า,สนิคา้แบรนดเ์นมจนี
ฯลฯ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
ฮอลเิดย ์อนิน ์เอ็กซเ์พรส กวางโจว ไป่หยุน แอรพ์อรต์ (Holiday Inn Express Guangzhou Baiyun Airport) หรือ ระดับเดยีวกัน

วนัท ี2
กวางเจา - เขา้งานแฟรเ์ต็มวนั - ลอ่งแมน่้าํจเูจยีง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพัีก 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์เพอืมองหาชอ่งทางทางธรุกจิผูป้ระกอบการ มากกวา่ 8,000 ราย
มารวมกันซงึเป็นงานทผีูผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแตล่ะมณฑลของจนี รวมทังนักธรุกจิทัวโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export
Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท *** (สําคญั.!!) เอกสารสําหรบัทําบตัรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์***
ลกูคา้ทไีม่เคยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรจ์ะตอ้งสง่เอกสารเพมิเตมิมาใหท้างบรษัิทดังนี (นําตดิตัวไปดว้ย ณ วันเดนิทาง)
รูปถ่าย 1 ใบ หนา้ตรง (พนืหลังสฟ้ีา , ขาว)
นามบัตร (ตัวจรงิ)
อเีมลผ์ูเ้ขา้งาน(ทสีามารถใชไ้ดจ้รงิ)
ลกูคา้ทเีคยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรแ์ลว้ สงิทจีะตอ้งนําตดิตัวไปดว้ย
บัตรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์(บัตรแข็งสฟ้ีา)(หากทําสญูหายหรือลมืนําไปดว้ยลกูคา้จะตอ้งไปชําระคา่ทําบัตรใหม่เองทงีานแฟรป์ระมาณ
200หยวน/ทา่น )

เทยีง
อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เป็ดปกักงิ 

หลังรับประทานอาหารค่าํเรียบรอ้ย ลอ่งเรอืชมแมน่้าํจเูจยีง หรือแม่น ้าํไขมุ่ก แหง่มณฑลกวา่งตุง้ มคีวามยาวประมาณ 2,000 กม.
และเป็นแม่น ้าํทยีาวเป็นอันดับ 3 ของประเทศโดยมแีม่น ้าํ 4 สายไหลมารวมกันเป็นแม่น ้าํจเูจยีง ทกีวา่งโจว ผา่นใจกลางเมอืงมคีวามยาว 70 กม.
ชอืของแม่น ้าํไขมุ่กนีเชอืวา่เกดิจากหนิกอ้นใหญ่กอ้นหนงึทอียู่กน้แม่น ้าํ เชอืวา่เป็นหนิไขมุ่กทะเล มลัีกษณะกลมมน ผวิเรียบเนียน
มขีนาดใหญ่และสอ่งแสงประกายออกมาคลา้ยไขมุ่ก ปัจจบัุน มสีะพานขา้มแม่น ้าํ สองฝากฝังเต็มไปดว้ย โรงแรมระดับ 5 ดาว
อาคารสงูแหลง่ชอ้ปปิง เป็นตน้

ทพีกั
ฮอลเิดย ์อนิน ์เอ็กซเ์พรส กวางโจว ไป่หยุน แอรพ์อรต์ (Holiday Inn Express Guangzhou Baiyun Airport) หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี3
กวางเจา - เขา้งานแฟรเ์ต็มวนั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพัีก 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์เพอืมองหาชอ่งทางทางธรุกจิผูป้ระกอบการ มากกวา่ 8,000 ราย
มารวมกันซงึเป็นงานทผีูผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแตล่ะมณฑลของจนี รวมทังนักธรุกจิทัวโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export
Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท *** (สําคญั.!!) เอกสารสําหรบัทําบตัรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์***
ลกูคา้ทไีม่เคยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรจ์ะตอ้งสง่เอกสารเพมิเตมิมาใหท้างบรษัิทดังนี (นําตดิตัวไปดว้ย ณ วันเดนิทาง)



รูปถ่าย 1 ใบ หนา้ตรง (พนืหลังสฟ้ีา , ขาว)
นามบัตร (ตัวจรงิ)
อเีมลผ์ูเ้ขา้งาน(ทสีามารถใชไ้ดจ้รงิ)
ลกูคา้ทเีคยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรแ์ลว้ สงิทจีะตอ้งนําตดิตัวไปดว้ย
บัตรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์(บัตรแข็งสฟ้ีา)(หากทําสญูหายหรือลมืนําไปดว้ยลกูคา้จะตอ้งไปชําระคา่ทําบัตรใหม่เองทงีานแฟรป์ระมาณ
200หยวน/ทา่น )

เทยีง
อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

พเิศษ !!!! บุฟเฟ่ต ์นานาชาต ิไทย เกาหล ีญปีุ่ น จนี ฯลฯ และอนืๆใหท้า่นจะไดช้มิอาหารกวา่ 800 ชนดิ อาท ิหฉูลามรังนก หอยนางรม ปลาดบิ
สเตก๊เนือ เป็ด ไกง่วง แพะย่าง กุง้ทอด ตมิซํา รวมถงึเคก้หลากหลายชนดิ พเิศษ!! เครืองดมืไม่อัน เชน่ ชาเขยีวหลงจงิ ชาอวูห่ลง น ้าํผลไม ้
เบยีรท์อ้งถนิ ไวนแ์ดงทอ้งถนิ และไอศกรีม เป็นรา้นอาหารทใีหญ่ทสีดุในเอเชยีตกแตง่เป็นรูปเรือไมท้เีกา่แก่

ทพีกั
ฮอลเิดย ์อนิน ์เอ็กซเ์พรส กวางโจว ไป่หยุน แอรพ์อรต์ (Holiday Inn Express Guangzhou Baiyun Airport) หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
กวางเจา - รา้นบวัหมิะ + รา้นหยก - อนุสาวรยี ์5 แพะ - ดร.ซุนยดัเซ็นต ์- ถนนอเีตอ๋ลู ่- สนามบนิ - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพัีก 

นําทา่นเดนิทางสู ่อนุสาวรยี ์5 แพะ สญัลักษณ์แหง่เมอืงกวางเจา ตังอยู่ใจกลางเมอืงกวางเจา สรา้งโดยใชห้นิแกรนติ 120
กอ้นแกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สงู 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงขา้ว 6 รวง ยืนสงา่อยู่บนดอย มเีรืองเลา่วา่ สมัยโจวหยีหยาง เมอื 4,500
ปีกอ่น มเีทวดา 5 องคส์วมเสอืสสีนัทแีตกตา่งกัน ขแีพะ 5 ตัวลงมาและคาบรวงขา้วมา 6 รวง สูเ่มอืงมนุษยค์อืเมอืง กวางเจา เดมิชอื ฉู่ถงิ
และไดม้อบพันธุเ์มล็ดขา้วใหแ้กช่าวกวางเจา พรอ้มอวยพรใหพ้น้จากความอดอยากตลอดกาล เมอืสนิคําพดูเทวดาก็หายไป
และแพะทขีมีาก็กลายเป็นหนิ 5 กอ้น และนักประตมิากรรมก็ไดแ้กะสลักแพะ 5 ตัวตามตํานานทกีลา่วไวแ้ละ
จากนันกวางเจาก็ไดก้ลายเป็นเมอืงเศรษฐกจิทเีจรญิรุ่งเรืองอย่างมาก และเชอืวา่เป็นเพราะแพะของเทวดาททํีาใหบ้า้นเมอืงเจรญิรุ่งเรือง จงึได ้
แพะ 5 ตัวนีเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงกวางเจาตลอดมา 

นําทา่นเขา้สู ่พพิธิภณัฑ ์ดร.ซุนยดัเซ็น
ซงึถอืเป็นบดิาของจนียุคใหม่เป็นผูท้มีพีระคณุกับชาวจนีอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผูท้ปีลดปลอ่ยชาวจนีใหร้อดพน้จากสงัคมเดมิทลีา้หลังและระบบกษัตรยิร์าชวงศช์งิ

จากนันนําทา่น เลอืกซอืผลติภณัฑส์มุนไพรจนี ยาบัวหมิะ ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีง หยก ครีมไขมุ่ก
ทขีนึชอืของกวางเจาและสนิคา้ทรีะลกึของทางรัฐบาลจนี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางไปยัง ถนนอเีตอ๋ลู ่เป็นศนูยค์า้สง่สนิคา้ทใีหญ่ทสีดุของมณฑลกวางตุง้ สนิคา้บางอย่างทปีระเทศไทยไม่มี
เสมอืนสําเพ็งของประเทศไทย เพราะทนีีมขีายของทมีคีวามหลากหลายแทบจะทกุอย่าง
และในย่านเดยีวกันมตีกึตา่งๆมากมายทรีวมรา้นขายสนิคา้ เครืองใช ้กฟิช็อป กระเป๋า ของเลน่
เป็นตน้ใหท้า่นเลอืกซอืชอ้ปกันอย่างเพลดิเพลนิจใุจ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ อาหารจนีแคระ 

สมควรแกเ่วลาพรอ้มกันทจีดุนัดหมาย นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตไิป๋หยุน กวางเจา

21.05 น.
ออกเดนิทางโดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG679

23.05 น.



เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์นี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี19 มนีาคม 2562 เวลา 14:41 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์นี

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด ( Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทสีามารถโหลดไดท้่านละ 1 ใบ (น ้าํหนัก 30 กโิลกรมั)

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท  ์,คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30
ก.ก. และมากกวา่ 1 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 800 บาท/ทา่น

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษสีนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่ทําวซีา่จนีแบบเดยีวสําหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นนั ยนืธรรมดา 4 วนัทําการ (สามารถเขา้ออกได ้1 ครงั) ทา่นละ 1,500 บาท

เงอืนไขการจอง

•  กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3
วันหลงัจากทําการจองแลว้

• การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15
วันท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนดเนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีกัและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

•  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด



• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29วันเกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้
(15ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวัในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณที่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้
แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณไีป (อาท  ิกรณอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้
หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัท่านเป็นกรณไีป

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสําหรับผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย

•  **ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดงัน ี**
• ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท

• ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์มช่ํารดุ

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
**พนืหลงัขาวเท่านัน** และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง

• กรณเีดก็, นักเรยีน, นักศกึษา
• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเดก็ฉบับแปล (โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี
http://www.consular.go.th/)

• กรณทีเีดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนญุาตใหเ้ดนิทางขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททีํางาน ตาํแหนง่งาน ทอียูปั่จจุบัน
ทอียูท่ทีํางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉีกุเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ททีํางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ
อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวัน)

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC
ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ

• ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC
กรณุาดแูลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน

• หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี



คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

•  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 3,560 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จ่ายเพมิ 100 บาท

• เอกสารทตีอ้งเตรยีม
• พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลงัขาวเท่านัน** และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• ใบอนญุาตการทํางาน

• หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน

• สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รบัรองตราประทับรา้นทแีปลสถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้
พาสปอรต์ของท่าน ในกรณดีงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

อัตราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑูตจนี เมอืทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้
• ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพมิท่านละ 1,050 บาท

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีมสาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส
เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล  ีลทิวัเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน
สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ

เนอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึในอนาคต
ซงึทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ


	NT450
	ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG)
	กำหนดการเดินทาง
	รายละเอียดการเดินทาง
	อัตราค่าบริการทัวร์จีน
	เงื่อนไขการให้บริการทัวร์จีน



