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• บินตรงลงเมืองกวางเจา เขาชมงานแฟร 2 วันเต็ม 

• งานเทรดแฟร คร้ังที่ 115 (China Import And Export Fair Complex) 

• นําทุกทานลองเรือที่แมนํ้าจูเจียง ชมทัศนียภาพเมืองกวางเจายามคํ่าคืน 

• ล้ิมลองอาหารสไตลกวางตุงแทๆ “อาหารจีนแคระ” พรอมเมนูเด็ดอ่ืนๆ มากมาย 

อาทิเชน  เปดปกกิ่ง และ อาหารบุฟเฟตนานาชาติ 

• ชอปปงยานดังใจกลางกวางเจาที่ “ถนนปกกิ่ง” 

• พิเศษสําหรับลูกคาทุกทาน รับ Sim Card ทานละ 1 อัน 

 
กําหนดการเดินทาง  15-18, 16-19, 17-20 เม.ย. 2014  26,900.- 

 
1. กรุงเทพฯ-กวางเจา-ซางเซ่ียจ่ิว 

2. กวางเจา-เขางานแฟรเต็มวัน-ลองแมนํ้าจู

เจียง 

3. กวางเจา-เขางานแฟรเต็มวัน 

4. กวางเจา-อนุสาวรีย 5 แพะ-ดร.ซุนยัดเซ็นต-

ถนนปกกิ่ง-สนามบิน-กรุงเทพฯ 

กวางเจาเทรดแฟร-ลองแมนํ้าจูเจียง 
4 วัน 3 คืน 

โดยสายการบินไทย (บินเชา-กลับคํ่า) 
(ชมงาน 2 วันเต็ม) 
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วันแรก        กรุงเทพฯ-กวางเจา-ชอปปงซางเซี่ยจิ่ว 

 

08.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร 

D การบินไทย โดยมีเจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง

และสัมภาระใหกับทาน 

 

10.45 น. ออกเดินทางสู เมืองกวางเจา  โดยเที่ยวบินที TG668   

14.35 น. เดินทางถึงสนามบินกวางเจา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)เดินทางถึง

สนามบิน ไปหยุน เมืองกวางเจา   เมืองหลวงของมณฑลกวางตุงมีประชากรประมาณ2 

ลานคนและมีประวัติศาสตรยาวนานตั้งแตกอนราชวงศฉินมีแมนํ้าจูเจียงไหลผานกลาง

เมืองจึงทําใหมีการจราจรทางนํ้าที่สะดวกย่ิงและไดกลายเปนเมืองทาที่มีชื่อเสียงของ

โลกในเวลาตอมาจนไดรับขนานนามวาเปนประตูดานใตของประเทศจีนเมืองหนาดาน

ทางตอนใตของจีนใหทานไดผานพิธีการศุลกากรตรวจคนเขาเมืองหลังผานข้ันตอน

พิธีศุลกากร   จากน้ันนําทานสูแหลงชอปปง ถนนซางเซ่ียจ่ิว เปนยานการคาที่มีชื่อมา

แตโบราณประมาณ150 ปกอนสมัยสงครามฝนปค.ศ.1840 ที่พระราชสํานักราชวงศชิง

อนุมัติใหเปนศูนยการคาระหวางประเทศในสมัยน้ันจัดเปนยานการคาที่ติดตอกับยุโรป

โดยเฉพาะชมตึกแถวยุคเกาและอาคารตางๆยังคงรักษาไวแบบทรงโบราณอยาง

สวยงามซ่ึงตอนหลังคนจีนนํามาสรางแถวเยาวราชในประเทศไทยและปจจุบันก็ยังเปน

ยานชอปปงที่มีความนิยมอยูซ่ึงมีสินคาอันทันสมัยตางๆใหทานไดเลือกซ้ือมากมาย

อาทิเสื้อผา,กระเปา,สินคาแบรนดเนมจีน ฯลฯ.. 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 เขาสูที่พัก กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สอง      กวางเจา-กวางเจาเทรดแฟร (เต็มวัน)-ลองแมนํ้าจูเจียง   

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทานเดินทางสู ศูนยแสดงสินคานานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร” เพ่ือมอง

หาชองทางทางธุรกิจผูประกอบการ มากกวา 8,000 ราย มารวมกันซ่ึงเปนงานที่ผูผลิต

รายใหญ พบกับผูประกอบการในแตละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกใหความ

สนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลงรวมสินคาทุกประเภท  

**ทานที่เคยมีบัตรเขางานแลว กรุณาเตรียมบัตรไปดวย เน่ืองจากทางผูจัด

งานจะไมทําบัตรเขางานใหใหมคะ ตองทําบัตรแยกจากคณะ และตองเสียคา

ทําบัตรเขางานใหม อีกทานละ 200 หยวน สวนทานที่ยังไมมีบัตรเขางาน 

บริษัทจะดําเนินการทําบัตรเขางานใหคะ** 

***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) *** 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    ~~เมนูพิเศษ...เปดปกกิ่ง  

 
หลังรับประทานอาหารค่ําเรียบรอย..ลองเรือชมแมนํ้าจูเจียงหรือแมนํ้าไขมุก แหง

มณฑลกวางตุง มีความยาวประมาณ 2,000 กม. และเปนแมนํ้าที่ยาวเปนอันดับ 3 ของ
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ประเทศโดยมีแมนํ้า 4 สายไหลมารวมกันเปนแมนํ้าจูเจียง ที่กวางโจว ผานใจกลาง

เมืองมีความยาว 70 กม. ชื่อของแมนํ้าไขมุกน้ีเชื่อวาเกิดจากหินกอนใหญกอนหน่ึงที่

อยูกนแมนํ้า เชื่อวาเปนหินไขมุกทะเล มีลักษณะกลมมน ผิวเรียบเนียน มีขนาดใหญ

และสองแสงประกายออกมาคลายไขมุก ปจจุบัน มีสะพานขามแมนํ้า สองฝากฝงเต็ม

ไปดวย โรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารสูง แหลงชอปปง เปนตน 

 เขาสูที่พัก กวางเจา  Foshan Fortuna Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สาม       กวางเจา-กวางเจาแฟร (เต็มวัน) 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 หลังรับประทานอาหารเชาเรียบรอย ..นําทุกทานเดินทางเขาสู กวางเจาเทรดแฟร เพ่ือ

ชมสินคา(ตอ) ***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)***  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 พิเศษ !!!! บุฟเฟต นานาชาติ  ไทย เกาหลี ญี่ปุน จีน ฯลฯ และอื่นๆใหทานจะไดชิม

อาหารกวา 800 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเตกเน้ือ เปด ไกงวง 

แพะยาง กุงทอด ติ่มซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เคร่ืองดื่มไมอั้น เชน 

ชาเขียวหลงจ่ิง ชาอวูหลง นํ้าผลไม เบียรทองถิ่น ไวนแดงทองถิ่น และ ไอศกรีม เปน

รานอาหารที่ใหญที่สุดในเอเชียตกแตงเปนรูปเรือไมที่เกาแก   

 

 เขาสูที่พัก กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่ส่ี         กวางเจา-พิพิธภัณฑ ดร.ซุนยัดเซ็น-อนุสาวรีย 5 แพะ-ชอปปงถนนปกกิ่ง-กรุงเทพฯ 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทานเขาสู พิพิธภัณฑ ดร.ซุนยัดเซ็น ซ่ึงถือเปนบิดาของจีนยุคใหมเปนผูที่มีพระคุณ

กับชาวจีนอยางใหญหลวงเพราะเปนผูที่ปลดปลอยชาวจีนใหรอดพนจากสังคมเดิมที่

ลาหลังและระบบกษัตริยราชวงศชิง..ชม อนุสาวรีย 5 แพะ สัญลักษณแหงเมืองกวาง

เจา ตั้งอยูใจกลางเมืองกวางเจา สรางโดยใชหินแกรนิต 120 กอนแกะสลักประกอบ

เปนแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญคาบรวงขาว 6 รวง ยืนสงาอยูบนดอย มีเร่ือง

เลาวา สมัยโจวหยีหยาง เม่ือ 4,500 ปกอน มีเทวดา 5 องคสวมเสื้อสีสันที่แตกตางกัน 

ข่ีแพะ 5 ตัวลงมาและคาบรวงขาวมา 6 รวง สูเมืองมนุษยคือเมือง กวางเจา เดิมชื่อ 

ฉูถิง และไดมอบพันธุเมล็ดขาวใหแกชาวกวางเจา พรอมอวยพรใหพนจากความอด

อยากตลอดกาล เม่ือสิ้นคําพูดเทวดาก็หายไป และแพะที่ข่ีมาก็กลายเปนหิน 5 กอน 

และนักประติมากรรมก็ไดแกะสลักแพะ 5 ตัวตามตํานานที่กลาวไวและจากน้ันกวางเจา

ก็ไดกลายเปนเมืองเศรษฐกิจที่เจริญรุงเรืองอยางมาก และเชื่อวาเปนเพราะแพะของ

เทวดาที่ทําใหบานเมืองเจริญรุงเรือง จึงได แพะ 5 ตัวน้ีเปนสัญลักษณของเมืองกวาง

เจาตลอดมาจากน้ันนําทานเลือกซ้ือผลิตภัณฑสมุนไพรจีน ยาบัวหิมะ ยาประจําบานที่

มีชื่อเสียง หยก ครีมไขมุก ที่ข้ึนชื่อของกวางเจาและสินคาที่ระลึกของทางรัฐบาลจีน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   ~~เมนูพิเศษ..อาหารจีนแคระ  

 จากน้ันนําทานจากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนปกกิ่ง (ถนนคนเดิน) ใหทานเลือกซ้ือ  
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สินคาฝากคนทางบาน  **(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) *** 

17.30 น. สมควรแกเวลาพรอมกันที่จุดนัดหมาย เพ่ือนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน  

20.55 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG679  

22.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….                                

 

โปรแกรม : กวางเจาเทรดแฟร-ลองแมนํ้าจูเจียง 4D 3N (TG) 

** กรุปน้ี ตองเก็บเลมพาส+รูปถายเพื่อยื่นวีซาจีนคะ** 

กําหนดการเดินทาง 
ราคา 
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 
(มีเตียง) 

นอนกับ 2 ผูใหญ 

ราคาเด็ก 
(ไมมีเตียง) 

นอนกับ 2 ผูใหญ 

พักเด่ียว 
เพิ่ม 

15-18 เม.ย. 2014 
16-19 เม.ย. 2014 
17-20 เม.ย. 2014 

26,900 26,900 24,900 5,000.- 

 

เอกสารจําเปนที่ตองนําติดตัวไปดวย     
1. นามบัตร (ควรนําติดตอมาจํานวนมากเพื่อสะดวกในการแลกนามบัตรกับผูประกอบการ)                

2. รูปถาย 2 น้ิว 2 รูป (เพื่อทําบัตรเขางาน) 

3. ทานใดที่เคยเขางานกวางเจาแฟร สามารถใชบัตรเขางานอันเกาไดคะกรณีที่ทานไมไดนําบัตรเกามา 

จะตองเสียคาธรรมเนียมในการทําบัตรใหม 200 หยวน/ทานทั้งน้ีทางบริษัทไมไดเปนผูเรียกเก็บแต

เปนกฎของงานแฟร  

 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 6 ขอ 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม

อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ 

ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน  

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

5. คณะผูเดินทางจํานวน  15 ทาน ข้ีนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูเดินทางไมถึง 15   ทานไม

มีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางดวยโดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 7 วันกอนการเดินทาง  

6. สําหรับผูมีบัตรเชิญแลวทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาบัตรเขางานเน่ืองจากทางบริษัทไดรับ

สิทธิ์พิเศษในการเขาชมงานเทรดแฟรกวางเจา  

 

*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน ***  

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับภาวะอากาศ  

และเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา  

โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 
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อัตราน้ีรวม 

� คาตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นนักทองเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด) 

� คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

� คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 

� คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  

� คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

� คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 

� คายกกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแหงอาจไมมีคนขนกระเปา) 

� คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท ทั้งน้ียอมอยู ในขอจํากัดที่มีการตกลง

ไวกับบริษัทประกันชีวิต 

� คาทําวีซาจีนแบบเด่ียวสําหรับพาสสปอรตไทย ย่ืนธรรมดา 4 วันทําการ (สามารถเขาออกได 1 คร้ัง) 

 

อัตราน้ีไมรวม 

• คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

• คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา 

• คาธรรมเนียมการทําวีซากรณีที่ลูกคาเปนพาสตางชาติ เชน พาสสปอรตคูเวต พาสสปอรตลาว เปนตน 

• คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

• คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

• คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 

• คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

 

เง่ือนไขการจอง 

วางเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 

  
หมายเหตุ 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 

ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท พรอมกับเตรียม

เอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว  

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวร

ใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะน้ัน

จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน   คืนคาใชจายทั้งหมด  

 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน    เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 

 สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและ

ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 

คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว  ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

 กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

หักคาใชจายบางสวนที่เกิดข้ึนจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวน

ของทางเมืองนอก เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดข้ึนแลวกับ

ทานเปนกรณีไป 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ 

ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดย

สายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ

ไดดําเนินการ ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสาย

การบินเทาน้ัน 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
 

� เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และ

หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

� กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกะทัดรัต ซ่ึงข้ึนอยูกับการ

ออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย  

การเดินทางเปนครอบครัว 
 

หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง

ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 

หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
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ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดใน

การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, 

สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ

เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงาน

ที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล 

เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทาง

ทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่

รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ 

มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ 

จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ

เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึง

ผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 

China Import and Export Fair Complex (Pazhou)  
PHASE 1: 15-19 เมษายน 2014 (09.30 – 18.00 น.) 
PHASE 2: 23-27 เมษายน 2014 (09.30 – 18.00 น.) 
PHASE 3: 01-05 พฤษภาคม 2014 (09.30 – 18.00 น.) 
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