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วนัแรก กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้       (-/-/D) 

 
10.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู9 
เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ Emirate Airlines  

 
14.05 น. ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดยสายการบนิ Emirate Airlines เทีย่วบนิที ่EK 384 (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 
18.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)ซึง่ตัง้ยูบ่นเกาะลันเตา 

ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ 
ประกอบดว้ย เกาะฮอ่งกง นวิเทอรร์ทิอรสีเ์กาลนู และเกาะเล็กๆ อกี 235 เกาะ หลังจากผา่นการ
ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้..น าทา่น เดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจ ิน้ โดยรถโคช้ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
(ขึน้อยูก่ับสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทาง) ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระดว้ยตัวของทา่นเองใน
การเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 นาท ี
จากนัน้เดนิทางเขา้สูเ่มอืงเซนิเจ ิน้ ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑล
กวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคัญของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละ
ความทันสมัยอกีดว้ย 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 
 

เขา้สูท่ ีพ่กั เซนิเจ ิน้  century plaza หรอื  Perthden  Hotel or CAA Holy Hotel 
 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – รา้นยาบวัหมิะ – รา้นหยก -  กวางเจา - ชอ้ปป้ิงถนนจาวเซีย่จ ิว๋ (B/L/D) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรจนีหรอืบวัหมิะ ใหท้า่นรับฟังการบรรยายถงึสรรพคณุของ
สมนุไพรจนี และน าทา่นชมสนิคา้รา้นหยก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกวางเจา  ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง  (ขึน้อยูก่ับสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทาง) 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

กวางเจา เมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ มชีือ่เสยีงทางดา้นวฒันธรรมและประวตัศิาสตรท์ีส่ าคัญ
แหง่หนึง่ของจนีและเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิในภาคใตข้องจนีตัง้อยูป่ากแมน่ ้าจเูจยีง มี
ประวตัศิาสตร ์ยาวนานกวา่ 2,800 ปี ครัง้อดตีและยงัเคยเป็นเมอืงทา่เสรแีหง่แรกและแหง่เดยีวที่
เปิดตอ้นรับชาว ตะวนัตกทีเ่ขา้มาตดิตอ่คา้ขายกวางเจามอีกีชือ่หนึง่วา่ “ เมอืงแพะ” ” เลา่กันวา่เคย
มเีซยีนหา้องคข์ีแ่พะทีป่ากคาบรวงขา้วเดนิทางมาถงึเมอืงกวางโจวและอวยพรใหถ้ิน่นี ้“ ไมม่คีวาม
อดอยากชัว่นรัินดร”์ หลังจากทีเ่ซยีนหายตัวไป แพะทัง้หา้ก็กลายเป็นหนิหลงัจากนัน้เป็นตน้มา 
กวางเจาก็ไดช้ือ่วา่ “เมอืงแพะ”   
จากนัน้น าทา่นสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนซา่งเซีย่จ ิว่ เป็นถนนคนเดนิทีม่คีวามยาว ถงึ 1,218 เมตร ตัว
อาคาร บา้นเรอืนสว่นใหญย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่สถาปัตยกรรมแบบโบราณ เป็นยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่มา
แตโ่บราณประมาณ150 ปีกอ่น สมัยสงครามฝ่ิ นปีค.ศ.1840 ทีพ่ระราชส านักราชวงศช์งิอนุมัตใิห ้
เป็นศนูยก์ารคา้ระหวา่งประเทศในสมัยนัน้จัดเป็นยา่นการคา้ทีต่ดิตอ่กับยโุรปโดยเฉพาะชมตกึแถว
ยคุเกา่และอาคารตา่งๆยังคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอยา่งสวยงามซึง่ตอนหลังคนจนีน ามาสรา้ง
แถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจบุันก็ยังเป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่คีวามนยิมอยูซ่ ึง่มสีนิคา้อันทันสมัย
ตา่งๆใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายอาทเิสือ้ผา้,กระเป๋า,สนิคา้แบรนดเ์นมจนี ฯลฯ 
 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 
 

เขา้สูท่ ีพ่กักวางเจา HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHAN หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่าม ดงูาน กวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่122 – พเิศษอาหารเย็น  บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ  (B/-/D) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวาง
เจา “กวางเจาเทรดแฟร”์เพือ่มองหาชอ่งทางทาง
ธรุกจิงาน ผูป้ระกอบการ มากกวา่ 5,000 รายมารวมกัน 
ซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ ่พบกับผูป้ระกอบการ ในแต่
ละมณฑลของจนีรวมทัง้นักธรุกจิท่ัวโลก ใหค้วามสน  ใจ 
China Import and Export Fair Complex แหลง่รวม
สนิคา้ทกุประเภท อาทเิชน่ สนิคา้ทางดา้นเทคโนโลย,ี 
การเกษตร, อตุสาหกรรมหนักเบาตา่งๆ  มากกวา่ 100 
หมวดหมู ่ 
 
ใหท้า่นไดอ้สิระกับการดงูาน (อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชม
งาน)  
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) ***พเิศษ บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขา้สูท่ ีพ่กักวางเจา HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHAN หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
 

วนัทีส่ ี ่  ดงูาน กวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่122 – เซนิเจ ิน้ – โชวห์มูบ่า้นวฒันธรรม  (B/-/D) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (7) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์เพือ่มองหา
ชอ่งทางทางธรุกจิงาน ผูป้ระกอบการ มากกวา่ 5,000 รายมารวมกัน ซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ ่
พบกับผูป้ระกอบการ ในแตล่ะมณฑลของจนีรวมทัง้นักธรุกจิท่ัวโลก ใหค้วามสน  ใจ China Import 
and Export Fair Complex แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท อาทเิชน่ สนิคา้ทางดา้นเทคโนโลย,ี 
การเกษตร, อตุสาหกรรมหนักเบาตา่งๆ  มากกวา่ 100 หมวดหมู ่ใหท้า่นไดอ้สิระกับการดงูาน 
(อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชมงาน)  
หลังจากทานอาหารค า่เรยีบรอ้ย  น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่ซนิเจ ิน้โดยรถ  ใชเ้วลาในการเดนิทาง
ประมาณ  3 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่ับสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทาง) 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 
พาทา่นดโูชวส์วยงามอลังการของเมอืงเซิน้เจ ิน้ ณ หมบูา้นวฒันธรรม  
 
เขา้สูท่ ีพ่กั เซนิเจ ิน้  century plaza หรอื  Perthden  Hotel or CAA Holy Hotel 
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วนัทีห่า้ เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน      (B/L/-) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 

สมควรแกเ่วลาพรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย น าทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยรถโคช้ 1 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่ับ
สภาพจราจร ณ วนัเดนิทาง)  
 
จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั เป็นวัดเก่าแกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 
300 ปี คนท่ัวไปและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบ
ผลส าเร็จในทกุประการ   แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวดัเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของ
เราและครอบครัว  ใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนที่
ดวงไมด่ ี  มเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปให ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ
า
ก
นัน้น าท่านนมัสการ เทพเจา้หวงัตา้เซยีน  วดัหวงัตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกง 
เทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ   น าชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีง
ทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบจวิเวอรร์ี ่  ทีน่ี่ทา่นสามารถเลอืกซือ้เครือ่งประดับตา่ง ๆ ไดใ้น
ราคาพเิศษ  
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (10) 
จากนัน้ ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  เชน่  OceanTerminal,  Harbour City สนิคา้แบ
รนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , 
Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเลน่ทีห่า้ง Toy r’us แหลง่ชอ้ป
ป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS Galleria  เชน่  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , 
Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 
 
**อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอัธยาศัย ** 
สมควรแกเ่วลาพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

21.50 น.       ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ Emirate Airlines เทีย่วบนิที ่EK 385  
                   (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 
23.45 น.       เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก มเีตยีง + 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง พักเดีย่ว 

15 – 19 ตลุาคม 2017 20,900 20,900 20,900 5,500 
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อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพ – ฮ่องกง ไป – กลับ โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE 

 ค่าภาษีสนามบิน / ค่าภาษีน า้มัน 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระ 30 KG 

 ค่าโรงแรมที่พัก / พักเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

 ค่ามัคคุเทศกอ์าชีพท้องถิ่น 

 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ 

 น า้ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 ค่าประกนัการเดินทาง 1,000,000 บาท 

 ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน 

 ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  (ส าหรับท่านที่ไม่เคยมีบัตรเข้างานมาก่อน) 

 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุป๊ 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) กรณีท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วทางบริษัทไม่

สามารถท าคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการบริการแบบทั้งกรุป๊ 

 

*** กรณีทา่นมีวีซ่าเด่ียวจีน ที่ยังไม่ใช้งานอยู่ในเล่มพาสปอร์ต โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทวัร์รับทราบก่อนจองทวัร์  

เน่ืองจากทา่นจะไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าจีนได้  เจ้าหน้าที่ตม.จีนจะใช้วีซ่าที่อยู่ในเล่มของทา่น หากเกดิความเสียหาย

ใดๆ ภายหลัง  ทางบริษัทไม่สามารถท าคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ได้เน่ืองจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว  เป็นการบริการแบบวีซ่า

ทั้งกรุ๊ป 

 

 *** ส าหรับทา่นที่มีบัตรเอเปค ไม่ต้องท าวีซ่าเข้าจีน โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับจองทวัร์ทราบ 

 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม 

 ค่าธรรมเนียมทปิพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 150 หยวน / ลูกค้า 1ท่าน/ตลอดทริป 

 ค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิข้ึนเน่ืองจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว น า้ท่วม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบก ากบัภาษีเตม็รูปแบบ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

- กรุณาช าระเงินค่ามัดจ าทวัร์ ท่านละ 10,000 บาท หลังจากท าการจอง พร้อมส่งเอกสารส าเนาพาสปอร์ต

ผู้เดินทาง 

- การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน ท่านควรจัดเตรียม

ค่าทวัร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตัว๋

เคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

เอกสารจ าเป็นทีต่อ้งใชส้ าหรบัท าบตัรเขา้งาน  

1.นามบัตรภาษาองักฤษ  ท่านละ 2 ใบ (มีช่ือ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อเป็นภาษาองักฤษ ) 

2.รูปถ่าย 2 นิ้ ว 2 รูป พ้ืนขาวหรือฟ้า (เพ่ือท าบัตรเข้างาน) 

ท่านใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกนิ 3 ปีนับจากคร้ังล่าสดุ สามารถใช้บัตรเข้างาน

อนัเก่าได้ค่ะ แล้วกรณีที่ท่านไม่ได้น าบัตรเก่ามาจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการท าบัตรใหม่ 200 หยวน

ต่อท่าน ณ วันเข้างาน  พร้อมทั้งโชว์ตัวที่เคานเตอร์ท าบัตร  ทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เรียกเกบ็แต่เป็น

กฎของงานแฟร์  

หมายเหตุ 

- กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจ าทุกกรณี 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยี หรือได้รับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของหัวหน้าทวัร์และอุบัติเหตุสดุวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การ

จลาจลต่างๆ เป็นต้น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้

เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลิกของท่าน 

- กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

- กรณีท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์

ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกดิข้ึนจริงเป็นกรณีไป(อาทกิรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้วหรือได้ช าระ

ค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหักเกบ็

ค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิข้ึนแล้วกบัท่านเป็นกรณีไป 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมอืงได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่า

เหตุผลใดๆ กต็ามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับใน

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 


