
 

ทวัรพ์อ่คา้แมค่า้ พาเขา้ถงึแหลง่ขายสง่ช ัน้น าของ "เมอืงจนี" 
บรกิารเป็นกนัเอง มไีกดช์ านาญทาง บรกิารรถ รบั-สง่ ทีส่นามบนิ 
ทวัรจ์นีส าหรบั พอ่คา่แมค่า้ ราคาเร ิม่ตน้ที ่24,900 บาท /ทา่น 

พเิศษ!! ไมจ่ าเป็นตอ้งไปเป็นกรุป๊ ไปคนเดยีว ก็สามารถ เดนิทางไดค้ะ่ 
(มไีกดส์ว่นตวัใหด้ว้ย) 

=================================== 

 

ท าไมตอ้งไปกบัเรา? 

1. ปกตเิเลว้ทัวรท่ั์วไปจะจัดให ้ไกด ์1 คน ตอ่ 1กรุป๊ทัวรเ์ทา่นัน้ ท าใหก้ารดเูเลไมท่ั่วถงึ เสีย่งตอ่

การพลัดหลงเเละอาจเกดิเหตรุา้ยได ้ดังนัน้เราจงึตอ้งมไีกด ์ใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื 

1.1. เป็นคนไทย ทีม่คีวามช านาญเรือ่งภาษาจนี 

1.2. ไกด ์จนี ทีส่ามารถพดูภาษาไทยได ้

      เพราะฉะนัน้ ลกูทัวร ์สบายใจไดใ้นเรือ่งของการสือ่สาร การเดนิทางหรอืสถานทีย่อ่มรูจั้กเป็น

อยา่งด ีตดิตอ่โรงงานก็เขา้ถงึไดง้า่ยกวา่ มคีวามรู ้สามารถระวงัและป้องกันภัย ใหล้กูคา้ไดเ้ชน่ การ

พลัดหลง หรอืเดนิทางไปในสถานทีท่ีไ่มค่วรจะไป พรอ้มทัง้ใหค้วามรูท่ั้วไปเกีย่วกับเมอืงจนี การ

อยูก่ารกนิ รวมถงึขอ้มลูตา่งๆทีจ่ าเป็นตา่งๆ ตลอดทรปิการเดนิทาง 

3. ไมจ่ าเป็นตอ้งไปเป็นหมูค่ณะ หรอืกรุ๊ปใหญ ่ๆ  1 ทา่น ก็สามารถเดนิทางไดโ้ดยมไีกดท์อ้งถิน่ที่

พดูภาษาไทยคอยดแูลทา่นตลอดการเดนิทาง 

4. บรษัิทมกีารสบืคน้สนิคา้ใหก้อ่นทีล่กูคา้จะเดนิทางไปดสูนิคา้ดว้ยตัวเอง เพือ่ท าใหล้กูคา้ได ้

สนิคา้ทีต่อ้งการอยา่งแทจ้รงิ 

5. บรษัิทสามารถเป็นตัวแทนในการจัดและน าเขา้สนิคา้ทีล่กูคา้มคีวามตอ้งการได ้(มคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ) 



 
 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู/ิดอนเมอืง - กวางโจว - ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

XX.XX น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิหรอื ดอนเมอืงตามรายการ AIR ASIA  / THAI 

AIRWAYS / KENYA AWAYS / CHINA SOUTHERN AIRLINES / CHINA EASTERN 

AIRLINES | 

โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในเรือ่งของเอกสารตลอดจนสมัภาระ

ของทา่น (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรต์ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีใ่นวันเดนิทาง) หลังจากเชค็อนิและ

โหลดสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสูป่ระเทศจนี 

 

วนัทีส่อง อสิระชอ้ปป้ิงตามแหลง่สนิคา้ทีล่กูคา้ตอ้งการ - เขา้โรงแรมทีพ่กั   

เวลา 8.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ 

เวลา 9.00 น.     เดนิทางไปแหลง่ขายสง่พรอ้มไกดส์ว่นบคุคล 

เวลา 18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น 

 

วนัทีส่าม อสิระชอ้ปป้ิงตามแหลง่สนิคา้ทีล่กูคา้ตอ้งการ - เขา้โรงแรมทีพ่กั   

เวลา 8.00 น.    รับประทานอาหารเชา้ 

เวลา 9.00 น.    เดนิทางไปแหลง่ขายสง่พรอ้มไกดส์ว่นบคุคล 

เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 

 

วนัทีส่ ี ่อสิระชอ้ปป้ิงตามแหลง่สนิคา้ทีล่กูคา้ตอ้งการ -  ทา่นอากาศยานกวางโจว - ทา่

อากาศยานสวุรรณภมู ิ

เวลา 8.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ 

เวลา 9.00 น.   เดนิทางไปแหลง่ขายสง่พรอ้มไกดส์ว่นบคุคล 

เวลา XXXX      พรอ้มกันที ่ ทา่นอากาศยาน กวางโจว 

เวลา XXXX      เดนิทางกับ ถงึ ทา่กาศยาน สวุรรณภมู ิ

 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก 

ก าหนดวนัเดนิทางไดด้ว้ยตวัเอง 24,900.- 22,900.- 

 
 

อตัราคา่บรกิาร *รวม* 

1. ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป – กลับ 

2. ทีพั่กโรงแรม 4 ดาว 3 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพั้กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 

3. คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุในโปรแกรม 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถ

จัดหาหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศจนี 1,500.- บาท/ทา่น 

5. คา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็น

อัตราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่12 ธันวาคม 2560 (หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่จากสายการบนิ ทา่นตอ้งช าระ

เพิม่) 

6. คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 1 ใบ จ ากัดไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม 



 
7. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์   ** 

คุม้ครองตัง้แต ่อาย ุ16 – 69 ปี เทา่นัน้ ** 

หมายเหต:ุ  กรณีผูเ้ดนิทางมอีาย ุ1 เดอืน-15 ปี และผูเ้ดนิทาง อาย ุ70 ปี ขึน้ไป คุม้ครองเพยีง 

50% ของวงเงนิคุม้ครอง และ ส าหรับผูเ้ดนิทาง อายไุมถ่งึ 1 เดอืน กรมธรรมไ์มรั่บคุม้ครองใดๆ 

ทัง้ส ิน้ ** 

ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**ทัง้นีอ้ตัราเบีย้ประกันเริม่ตน้ที ่330 บาท ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการ

เดนิทาง** 

การประกันไมคุ่ม้ครอง กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, 

ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บ

จากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของสรุายาเสพตดิ, 

บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนือ่งมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัด

หยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) 

และ อืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

 

อตัราคา่บรกิาร *ไมร่วม* 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่

โทรศัพทท์างไกล 

คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ  

(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรห์รอืไกดท์อ้งถ ิน่กอ่นการใชบ้รกิาร) 

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากับภาษี) 

3. คา่ธรรมเนยีมไกด ์ทอ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

4. คา่ทปิส าหรับพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/ครัง้ 

5. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ซงึใหต้ามความพงึพอในบรกิารของลกูคา้) 

5. คา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาต ิซึง่ไมไ่ดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่กรุ๊ป  

(กรณีตา่งชาต ิจา่ยเพิม่จากคา่ทัวร ์1000 หยวน และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง) 

 

เง ือ่นไขในการจอง 

1. กรณุาช าระมัดจ าขัน้ต า่ 15,000.- บาท / ทา่น ภายหลังจากวนัจองภายใน 3 วนั 

2. กรณุาช าระเงนิสว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

3. กรณีทีม่คีวามตอ้งการเดนิทางในทันที ่กรณุาช าระเงนิเต็มจ านวน กอ่นการเดนิทาง 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

. ตอ้งยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนัเทา่นัน้ คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที่

ช าระแลว้ 

. หากยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์กุกรณี 

. ในกรณีกรุ๊ปสว่นตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรยีน กรุ๊ปดงูาน เมือ่ช าระแลว้ไมส่ามารถคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ 

· กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง 

บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่

ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีก

เก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้



 
· ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมี

การการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสายการบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER 

FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

· กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

· เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่

เดนิทาง  พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

· กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 

มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อค

ปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

· สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

· หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย 

   (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้

และใบหทัูง้สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 

เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่น

เอง) 

5. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  

5.1.1 ส าเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทัง้นีก้รณีเด็กอายตุ า่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตัวจรงิ 

5.1.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่

5.1.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่

5.1.4 กรณีชือ่ไมต่รงกับสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 ส าเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทัง้นีก้รณีเด็กอายตุ า่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตัวจรงิ 

5.2.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่

5.2.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่

5.2.4 กรณีชือ่ไมต่รงกับสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเทา่นัน้ 

6. กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

6.1 ใบอนุญาตกิารท างาน ตัวจรงิเทา่นัน้ ! ! ตอ่อายกุารท างานแลว้ไมต่ า่กวา่ 3 – 6 เดอืน 



 
6.2 หนังสอืรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจรงิ มตีราประทับและลายเซ็นต ์

6.3 ส าเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อัพเดทยอดปัจจบุัน ขัน้ต า่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 

 

 

 

สถานทีแ่นะน า ส าหรบัลกูคา้สามารถเลอืกความตอ้งทีอ่ยากจะไปดสูนิคา้ได ้ดงันี ้

1. กวางโจว 

2. เซนิเจิน้ 

3. อีอ๋ ู
 




