
                                              

 

 

 

 

  

 

 

 

 บนิดว้ยเครือ่ง A380  ทุกทีน่ั่ง มจีอทวี ี

 กวางเจาแฟร ์ครัง้ที ่118th (China Import And Export Fair Complex) 

 เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์2 วนัเต็ม 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้ 2 ย่านดงั TsimshaTsui ทีฮ่อ่งกงและถนนปักกิง่ทีก่วางเจา 

 ไหวอ้งคเ์จา้พ่อแชกงหมวิ ณ วดักงัหัน เพือ่ปัดเป่าสิง่ไม่ดอีอกจากชวีติ หมุนแตส่ ิง่ทีด่เีขา้มาแทน 

 ลิม้ลองเมนูพเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง, ห่านย่าง  

 พเิศษส าหรับลกูคา้ทุกท่าน รับ Sim Card ท่านละ 1 อนั 

 

 

 

 

 

 

ฮอ่งกง-เซนิเจิน้-กวางเจาเทรดแฟร ์
5 วนั 4 คนื   

โดยสายการบนิ Emirate Airline (EK) 



                                              

ก าหนดการเดนิทาง  

15-19 ต.ค. 2015 ราคา  21,900.- 
     

1. กรุงเทพฯ-ฮอ่งกง-เซนิเจิน้ 

2. เซนิเจิน้-กวางเจา-ชอ้ปป้ิงถนนซา่งเซยีจิว่ 

3. เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์

4. เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร-์เซนิเจิน้ 

5. เซนิเจิน้-ฮอ่งกง-วดัแชกงหมวิ-อริะชอ้ปป้ิง

ถนนนาธาน-สนามบนิฮอ่งกง-กรุงเทพฯ 

 

วนัแรก        กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-เซนิเจ ิน้ 

 

10.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบนิ Emirate Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกดา้นเอกสารเดนิทางและ

สมัภาระ 

 

14.00 น. ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดยสายการบนิ Emirate Airlines เทีย่วบนิที ่EK384  

18.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)ซึง่ตัง้ยู่บนเกาะลนัเตา 

ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑลกวางตุง้ 

ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอรร์ทิอรีสเ์กาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่าน

การตรวจคนเขา้เมืองแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B. ..น าท่านเดนิทางสู่เมืองเซนิเจิ้น 

โดยรถใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง (ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทาง) ท่านจะตอ้งลาก

กระเป๋าสมัภาระดว้ยตวัของท่านเองในการเดนิทางขา้มด่านและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใช ้

เวลาในการเดนิประมาณ 45-60นาที   จากนัน้เดนิทางเขา้สูเ่มืองเซนิเจิน้ ซึง่เป็นเมือง 1 ใน 4 

เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคญัของจีนทาง

ตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมัยอกีดว้ย 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ...เมนูพเิศษ  เป๋าฮ ือ้+ไวนแ์ดง  

 เขา้สูท่ ีพ่กั เซนิเจ ิน้ Vienna Hotel or Perthden  Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่อง     เซนิเจ ิน้-กวางเจา-อสิระชอ้ปป้ิงถนนซา่งเซีย่จ ิว่ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ศูนยส์มุนไพรจีนหรือบัวหิมะ ใหท้่านรับฟังการบรรยายถงึสรรพคุณ

ของสมุนไพรจนี   และน าท่านชมสนิคา้พื้นเมอืงของเมอืง อาท ิเชน่ ใบชา หยก ครมีไข่มุก ผา้

ไหม ฯลฯ  ฝากคนที่ท่านรัก   จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองกวางเจา  ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง  (ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทาง) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

กวางเจา เมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ มีชือ่เสยีงทางดา้นวฒันธรรมและประวตัศิาสตรท์ีส่ าคัญ

แห่งหนึ่งของจีนและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิในภาคใตข้องจีนตัง้อยู่ปากแม่น ้าจูเจียง มี

ประวตัศิาสตร ์ยาวนานกวา่ 2,800 ปี ครัง้อดตีและยังเคยเป็นเมอืงท่าเสรแีห่งแรกและแห่งเดยีว

 



                                              

ทีเ่ปิดตอ้นรับชาว ตะวนัตกทีเ่ขา้มาตดิต่อคา้ขายกวางเจามีอกีชือ่หนึง่ว่า “ เมอืงแพะ” ” เลา่กัน

วา่เคยมีเซยีนหา้องคข์ีแ่พะทีป่ากคาบรวงขา้วเดนิทางมาถงึเมอืงกวางโจวและอวยพรใหถ้ิน่น้ี “ 

ไม่มคีวามอดอยากชัว่นิรันดร”์ หลงัจากทีเ่ซยีนหายตวัไป แพะทัง้หา้ก็กลายเป็นหนิหลงัจากนัน้

เป็นตน้มา กวางเจาก็ไดช้ือ่วา่ “เมืองแพะ” จากนัน้น าท่านสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนซา่งเซีย่จิว่ เป็น

ย่านการคา้ที่มีชื่อมาแต่โบราณประมาณ150 ปีก่อนสมัยสงคราม ฝ่ินปีค.ศ.1840 ที่

พระราชส านักราชวงศช์งิอนุมัตใิหเ้ป็นศนูยก์ารคา้ระหวา่งประเทศในสมัยนัน้จัดเป็นย่านการคา้

ที่ตดิต่อกับยุโรปโดยเฉพาะชมตกึแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณ

อย่างสวยงามซึง่ตอนหลังคนจีนน ามาสรา้งแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็น

ย่านชอ้ปป้ิงทีม่คีวามนยิมอยู่ซ ึง่มสีนิคา้อนัทันสมัยตา่งๆใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร       

 เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา  FORTUNA  FOSHAN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่าม  เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินคา้นานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหา

ชอ่งทางทางธุรกจิผูป้ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึง่เป็นงานที่ผูผ้ลติรายใหญ่ 

พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese 

Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทุกประเภท  

**ทา่นทีเ่คยมบีตัรเขา้งานแลว้ กรุณาเตรยีมบตัรไปดว้ย เนือ่งจากทางผูจ้ดังานจะไม่

ท าบตัรเขา้งานใหใ้หม่ค่ะ ตอ้งท าบตัรแยกจากคณะ และตอ้งเสยีค่าท าบตัรเขา้งาน

ใหม่ อ ีกท่านละประมาณ 200 หยวน ส่วนท่านที่ยงัไม่มีบตัรเข ้างาน บรษิ ัทจะ

ด าเนนิการท าบตัรเขา้งานใหค้่ะ**              ***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 

*** 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร       

 เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา  FORTUNA  FOSHAN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ ี ่    เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์–เซนิเจ ิน้ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินคา้นานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหา

ชอ่งทางทางธุรกจิผูป้ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึง่เป็นงานที่ผูผ้ลติรายใหญ่ 

พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese 

Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทุกประเภท  

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร       

 
หลงัจากทานอาหารค า่เรยีบรอ้ย  น าทา่นเดนิทางกลบัสู่เซนิเจ ิน้โดยรถ  ใชเ้วลาในการ

เดนิทางประมาณ  3 ช ัว่โมง (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทาง) 

 

 เขา้สูท่ ีพ่กั เซนิเจ ิน้  Vienna Hotel or Perthden  Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

 



                                              

วนัทีห่า้    เซนิเจ ิน้-ฮอ่งกง-วดัแชกงหมวิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 สมควรแกเ่วลาพรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย ประมาณ 09.00 น. น าท่านเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยรถโคช้ 

1 ชั่วโมง (ขึน้อยู่กับสภาพจราจร ณ วันเดนิทาง) จากนัน้เดนิทางไป วัดแชกงหมวิ หรอื วัด

กังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิส์ทิธิม์าก มีอายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วัดแชกง

สรา้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เน่ืองจากมี

เหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้น

ทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะ

ประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันน าโชคที่ตัง้อยู่ในวัดเพื่อจะได ้

หมุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ที่การงาน โชคลาภ ยศ

ศกัดิ ์และถา้หากคนที่ดวงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดี

ออกไปใหห้มด ในองคก์ังหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สุขภาพร่างกายแข็งแรง, 

เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที ่2 ของเดอืนแรก

ตามปฎทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวัดน้ีเพื่อถวายกังหันลมเพราะเชือ่วา่กังหันจะช่วย

พัดพาสิง่ชั่วรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแต่ความโชคดเีขา้มาแทน  น าชม

โรงงานTSLซึง่เป็นโรงงานที่มีชือ่เสยีงที่สดุของฮอ่งกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดบัท่าน

สามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   เมนูพเิศษ..หา่นยา่ง  

บา่ย ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย เชน่  OceanTerminal,  Harbour City สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่

ดงัต่างๆระดบัโลกกว่า 700 รา้นคา้ เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel 

, Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเลน่ที่หา้ง Toy r’us แหลง่ชอ้ปป้ิง

สินคา้ปลอดภาษีที่  DFS Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , 

Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

**อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

 

 สมควรแกเ่วลาพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง  

22.10 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ Emirate Airlines เทีย่วบนิที ่EK385  

00.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูมกิรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ….                            

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จู

ไห่ เซนิเจ ิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของ

รา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรม

ทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื้อหรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีาร

บงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 



                                              

โปรแกรม : ฮอ่งกง-เซนิเจิน้-กวางเจาเทรดแฟร ์5 วนั 4 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

15-19 ต.ค. 2015 21,900. 21,900. 19,900. 5,500.- 

 

กรณุาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหตุ 1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง 

ของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

  3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน  15 ทา่น ขีน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15   

ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ยโดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง  

*** ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ ***  

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้นักท่องเทีย่ว (Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

   ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนั จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม) / (โรงแรมทีพ่ักบางแห่งอาจไม่มคีนขนกระเป๋า) 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท ทัง้น้ีย่อมอยู่ ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไว ้

กบับรษัิทประกนัชวีติ  

 คา่วซีา่กรุป๊แบบ 144 ช ัว่โมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลูกคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และส าหรบัพาสปอรต์

ไทยเทา่น ัน้) 

 

 

 

 

 

 



                                              

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

 คา่ธรรมเนียมการท าวซีา่กรณีทีล่กูคา้เป็นพาสตา่งชาต ิเชน่ พาสสปอรต์เยอรมัน พาสสปอรต์ลาว 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

 คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคุเทศก ์) 

 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

เง ือ่นไขการจอง 

1. วางเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3.  หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

   คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

 

หมายเหตุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 

ท่าน ในกรณีน้ีบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้  

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอื

วา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

 

 



                                              

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั    เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋  ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

 กรณีท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่น

ของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบั

ท่านเป็นกรณีไป 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุล

ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

1.  ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่

สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ คา่ใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย    และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

4.ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวนัเดนิทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดนิทางและไดด้ าเนนิการ

ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

 

 

 

 

 



                                              

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

++   เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) และหอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่ง

ประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 

1 เตยีงพบัเสรมิ 

++  กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

++  โรงแรมในฮอ่งกงมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งมขีนาดกะทัดรัต ซึง่ขึน้อยู่กบัการ

ออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย  

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดร้ับการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนัท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  

อันเน่ืองจากอุบัตเิหตุรวมถึงภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที่เกีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอคัรราชทูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็น

สทิธพิิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวทัง้ใน 

หรอื ต่างประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบัตเิหต ุตามเงือ่นไขที่บรษัิทฯ ทีร่ับประกนัในกรณีที่

ผูร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก 

หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบียบดา้นการความคุม

โรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่ีการปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่าย

ใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน

ความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
Welcome to the 118th Canton Fair 2015 October 

 Phase 1: 15th-19th October 2014 9:30-18:00  
 Phase 2: 23rd-27th October 2014 9:30-18:00 
 Phase 3: 31st Oct.-4th Nov. 2014 9:30-18:00 

Address: No. 380, Yuejiang Zhong Road, Guangzhou, China 
 
 
 
 



                                              

 

Sections of the 118th Canton Fair (2015 Autumn) 

Phase 1 (Oct.15 - 19, 2015) 

9:30 - 18:00 

(Details & Layout) 

Phase 2 (Oct.23 - 27, 2015) 

9:30 - 18:00 

(Details & Layout) 

Phase 3 (Oct.31-Nov.4, 2015) 

9:30 - 18:00 

(Details & Layout) 

 -- Electronics & Household  

   Electrical Appliances 

 -- Lighting Equipment 

 -- Vehicles & Spare Parts 

 -- Machinery 

 -- Hardware & Tools 

 -- Building Materials 

 -- Chemical Products 

 -- Energy 

 -- International Pavilion 

 -- Consumer Goods 

 -- Gifts 

 -- Home Decorations 

 -- Pet Products & Food 

 -- Textiles & Garments 

 -- Shoes 

 -- Office Supplies, Cases 

&  

   Bags, and Recreation 

   Products 

 -- Medicines, Medical  

   Devices and Health 

   Products 

 -- Food 

 -- International Pavilion 

  

 

** ขอ้มูลการจัดแสดงงานขา้งตนั อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

** ท่านสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี:่   www.cantonfair.org.cn 
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