
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กวางเจาแฟร ์คร ัง้ที ่117th (China Import And Export Fair Complex) 

 บนิตรงลงเมอืงกวางเจา  เขา้ชมงานแฟร ์2 วนัเต็ม 

 น าทกุทา่นลอ่งเรอืทีแ่มน่ า้จูเจยีง ชมทศันยีภาพเมอืงกวางเจายามค า่คนื 

 ลิม้ลองอาหารสไตลก์วางตุง้แท้ๆ  “อาหารจนีแคระ” พรอ้มเมนูเด็ดอืน่ๆมากมาย 

อาทเิชน่  เป็ดปักกิง่ และ อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ

 ชอ้ปป้ิงยา่นดงัใจกลางกวางเจาที ่“ถนนปักกิง่” 

 พเิศษส าหรบัลูกคา้ทกุทา่น รบั Sim Card ทา่นละ 1 อนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง   

 

 16-19 , 23-26 ตลุาตม 2558  ราคา 20,900 บาท 
     

1. กรุงเทพฯ-กวางเจา 

2. กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวนั-ลอ่งแม่น ้าจู

เจยีง 

3. กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวนั 

4. กวางเจา-อนุสาวรยี ์5 แพะ-ดร.ซนุยัดเซ็นต-์

ถนนปักกิง่-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 

 

กวางเจาเทรดแฟร-์ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง 
4 วนั 3 คนื (ชมงาน 2 วนั) 

 

โดยสายการบนิKenya Airways (KQ) 



 

 

วนัแรก        กรงุเทพฯ-กวางเจา 

 

12.00 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4เคานเ์ตอร ์T 

สายการบนิ KENYA AIRWAYS  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีม

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

 

14.05 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ KENYA AIRWAYS  เทีย่วบนิท ีKQ886   

18.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิกวางเจา (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)เดนิทางถงึ

สนามบนิ ไป๋หยุน เมอืงกวางเจา   เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้มปีระชากรประมาณ2 

ลา้นคนและมปีระวตัศิาสตรย์าวนานตัง้แตก่อ่นราชวงศฉ์ินมแีม่น ้าจูเจยีงไหลผ่านกลาง

เมอืงจงึท าใหม้กีารจราจรทางน ้าทีส่ะดวกยิง่และไดก้ลายเป็นเมอืงท่าทีม่ชี ือ่เสยีงของ

โลกในเวลาต่อมาจนไดร้ับขนานนามวา่เป็นประตดูา้นใตข้องประเทศจีนเมอืงหนา้ดา่น

ทางตอนใตข้องจนีใหท้่านไดผ้่านพธิกีารศลุกากรตรวจคนเขา้เมอืงหลงัผ่านขัน้ตอนพธิี

ศลุกากร    

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่อง      กวางเจา-กวางเจาเทรดแฟร ์(เต็มวนั)-ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง   

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพือ่มองหา

ชอ่งทางทางธุรกจิผูป้ระกอบการ มากกวา่ 8,000 ราย มารวมกนัซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติราย

ใหญ่ พบกบัผูป้ระกอบการในแตล่ะมณฑลของจนี รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วาม

สนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทุกประเภท  

**ทา่นทีเ่คยมบีตัรเขา้งานแลว้ กรณุาเตรยีมบตัรไปดว้ย เนือ่งจากทางผูจ้ดังาน

จะไมท่ าบตัรเขา้งานใหใ้หมค่ะ่ ตอ้งท าบตัรแยกจากคณะ และตอ้งเสยีคา่ท า

บตัรเขา้งานใหม ่อกีทา่นละ 200 หยวน สว่นทา่นทีย่งัไมม่บีตัรเขา้งาน บรษิทัจะ

ด าเนนิการท าบตัรเขา้งานใหค้ะ่** 

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    ~~เมนูพเิศษ...เป็ดปกักิง่  

 

หลงัรับประทานอาหารค า่เรยีบรอ้ย..ลอ่งเรอืชมแมน่ า้จเูจยีงหรอืแมน่ า้ไขมุ่ก แห่ง

มณฑลกวา่งตุง้ มคีวามยาวประมาณ 2,000 กม. และเป็นแม่น ้าทีย่าวเป็นอนัดบั 3 ของ

ประเทศโดยมแีม่น ้า 4 สายไหลมารวมกนัเป็นแม่น ้าจูเจยีง ทีก่วา่งโจว ผ่านใจกลาง

เมอืงมคีวามยาว 70 กม. ชือ่ของแม่น ้าไขมุ่กน้ีเชือ่วา่เกดิจากหนิกอ้นใหญ่กอ้นหนึง่ที่

อยู่กน้แม่น ้า เชือ่วา่เป็นหนิไขมุ่กทะเล มลีกัษณะกลมมน ผวิเรยีบเนียน มขีนาดใหญ่

และสอ่งแสงประกายออกมาคลา้ยไขมุ่ก ปัจจุบัน มสีะพานขา้มแม่น ้า สองฝากฝ่ังเต็ม

ไปดว้ย โรงแรมระดบั 5 ดาว อาคารสงู แหลง่ชอ้ปป้ิง เป็นตน้ 

 

 
เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา  Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

 



 

 

 

วนัทีส่าม        กวางเจา-กวางเจาแฟร ์(เต็มวนั) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 หลงัรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ย ..น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู ่กวางเจาเทรดแฟร ์เพือ่

ชมสนิคา้(ตอ่)  

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 พเิศษ !!!! บุฟเฟ่ต ์นานาชาต ิ ไทย  เกาหล ีญีปุ่่ น จนี ฯลฯ และอืน่ๆใหท้่านจะไดช้มิ

อาหารกวา่ 800 ชนดิ อาท ิหูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดบิ สเตก๊เน้ือ เป็ด ไกง่วง  

แพะย่าง กุง้ทอด ติม่ซ า รวมถงึเคก้หลากหลายชนดิ พเิศษ!!!!! เครือ่งดืม่ไม่อัน้ เชน่ 

ชาเขยีวหลงจิง่ ชาอวูห่ลง น ้าผลไม ้เบยีรท์อ้งถิน่ ไวน์แดงทอ้งถิน่ และ ไอศกรมี เป็น

รา้นอาหารทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตกแตง่เป็นรูปเรอืไมท้ีเ่กา่แก ่  

 

 เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ ี ่      กวางเจา-พพิธิภณัฑ ์ดร.ซุนยดัเซ็น-อนุสาวรยี ์5 แพะ-ชอ้ปป้ิงถนนปกักิง่-กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเขา้สู ่พพิธิภัณฑ ์ดร.ซนุยัดเซ็น ซึง่ถอืเป็นบดิาของจนียุคใหม่เป็นผูท้ีม่พีระคณุ

กบัชาวจนีอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผูท้ีป่ลดปลอ่ยชาวจนีใหร้อดพน้จากสงัคมเดมิที่

ลา้หลงัและระบบกษัตรยิร์าชวงศช์งิ..ชม อนุสาวรยี ์5 แพะ สญัลกัษณแ์ห่งเมอืงกวาง

เจา ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงกวางเจา สรา้งโดยใชห้นิแกรนติ 120 กอ้นแกะสลกัประกอบ

เป็นแพะ 5 ตวั สงู 11 เมตร แพะตวัใหญ่คาบรวงขา้ว 6 รวง ยนืสง่าอยู่บนดอย มเีรือ่ง

เลา่วา่ สมัยโจวหยหียาง เมือ่ 4,500 ปีกอ่น มเีทวดา 5 องคส์วมเสือ้สสีนัทีแ่ตกตา่งกนั 

ขีแ่พะ 5 ตวัลงมาและคาบรวงขา้วมา 6 รวง สูเ่มอืงมนุษยค์อืเมอืง กวางเจา เดมิชือ่ 

ฉู่ถงิ และไดม้อบพันธุเ์มล็ดขา้วใหแ้กช่าวกวางเจา พรอ้มอวยพรใหพ้น้จากความอด

อยากตลอดกาล เมือ่ส ิน้ค าพูดเทวดาก็หายไป และแพะทีข่ีม่าก็กลายเป็นหนิ 5 กอ้น 

และนักประตมิากรรมก็ไดแ้กะสลกัแพะ 5 ตวัตามต านานทีก่ลา่วไวแ้ละจากนัน้กวางเจา

ก็ไดก้ลายเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีเ่จรญิรุ่งเรอืงอย่างมาก และเชือ่วา่เป็นเพราะแพะของ

เทวดาทีท่ าใหบ้า้นเมอืงเจรญิรุ่งเรอืง จงึได ้แพะ 5 ตวัน้ีเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงกวาง

เจาตลอดมาจากนัน้น าท่านเลอืกซือ้ผลติภัณฑส์มุนไพรจนี ยาบัวหมิะ ยาประจ าบา้นที่

มชีือ่เสยีง หยก ครมีไขมุ่ก ทีข่ ึน้ชือ่ของกวางเจาและสนิคา้ทีร่ะลกึของทางรัฐบาลจนี 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   ~~เมนูพเิศษ..อาหารจนีแคระ  

 จากนัน้น าท่านจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถนนปักกิง่ (ถนนคนเดนิ) ใหท้่านเลอืกซือ้

สนิคา้ฝากคนทางบา้น   

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 สมควรแกเ่วลาพรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย เพือ่น าทุกท่านเดนิทางสูส่นามบนิ  

22.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ KENYA AIRWAYS  เทีย่วบนิท ีKQ887  



00.20+1 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ….                                

 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซนิเจิน้) 

ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ัก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, 

ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนใหก้ับ

นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจ

ของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 
โปรแกรม : กวางเจาเทรดแฟร-์ลอ่งแมน่ า้จูเจยีง 4D 3N   (KQ) 

** กรุป๊นี ้ตอ้งเก็บเลม่พาส+รปูถา่ยเพือ่ยืน่วซี่าจนีคะ่** 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

16-19 ,23-26 OCT 2015 20,900 20,900 19,900 4,500 

 

เอกสารจ าเป็นทีต่อ้งน าตดิตวัไปดว้ย     

1. นามบตัร (ควรน าตดิตอ่มาจ านวนมากเพือ่สะดวกในการแลกนามบตัรกบัผูป้ระกอบการ)                

2. รปูถา่ย 2 *1.5 นิว้ 2 รปู (เพือ่ท าบตัรเขา้งาน) 

3. ทา่นใดทีเ่คยเขา้งานกวางเจาแฟร ์ สามารถใชบ้ตัรเขา้งานอนัเกา่ไดค้ะ่ กรณีทีท่า่นไมไ่ดน้ าบตัรเกา่มา 

จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมในการท าบตัรใหม ่ 200 หยวน/ทา่นท ัง้นีท้างบรษิทัไมไ่ดเ้ป็นผูเ้รยีกเก็บแตเ่ป็นกฎ

ของงานแฟร ์ 

 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 6 ขอ้ 

หมายเหต ุ 1.บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย 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  

6.ส าหรบัผูม้บีตัรเชญิแลว้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่บตัรเขา้งานเนือ่งจากทาง

บรษิทัไดร้บัสทิธิพ์เิศษในการเขา้ชมงานเทรดแฟรก์วางเจา  

 

*** ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุุดวสิยัตา่ง 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) / (โรงแรมทีพ่ักบางแห่งอาจไมม่คีนขนกระเป๋า) 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท ทัง้น้ีย่อมอยู่ ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บั

บรษัิทประกนัชวีติ  

 คา่ท าวซีา่จนีแบบเดีย่วส าหรบัพาสสปอรต์ไทย ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ (สามารถเขา้ออกได ้1 คร ัง้) 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

 คา่ธรรมเนียมการท าวซีา่กรณีทีล่กูคา้เป็นพาสตา่งชาต ิเชน่ พาสสปอรต์คเูวต พาสสปอรต์ลาว เป็นตน้ 

 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% 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

 

เง ือ่นไขการจอง 

วางเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้ 

  

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน 

ในกรณีน้ีบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

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 ท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่

ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั    เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 



 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

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 

-  ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวนัเดนิทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     

ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

++   เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนั 

++  กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

++  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 ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตหุรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  

อันเน่ืองจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็น



สทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกนัในกรณีทีผู่ร้่วม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบดา้นการความคุม

โรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่าย

ใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน

ความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
Welcome to the 117th Canton Fair 2015 April 

 Phase 1: 15th-19th April 2015 9:30-18:00  

 Phase 2: 23rd-27th April 2015 9:30-18:00 

 Phase 3: 1st May-5th May 2015 9:30-18:00 

Phase 1: April 15 – 19, 2015 
Electronics and Electrical Household Appliance; Machinery Equipment; Building Material & 
Hardware 
Phase 2 (Apr.23 - 27, 2015) 

Consumer Goods,Gifts,Home Decorations, Pet Products & Food 
Phase 3: May 1 - 5, 2015 
Food & Drink; Household Items; Fabrics & Home Textiles 

For further information, please contact the project team 
 

Sections of the 117th Canton Fair (2015 Spring) 

Phase 1 (Apr.15 - 19, 2015) 

9:30 - 18:00 

(Details & Layout) 

Phase 2 (Apr.23 - 27, 2015) 

9:30 - 18:00 

(Details & Layout) 

Phase 3 (May 1-5, 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 

 
 
** ขอ้มูลการจดัแสดงงานขา้งตนั อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

** ทา่นสามารถเขา้ไปดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี:่   www.cantonfair.org.cn 
 
 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

NAME....................................................SURNAME..................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

http://www.cantontradefair.com/images/canton_fair_phase1.jpg
http://www.cantontradefair.com/images/canton_fair_phase2.jpg
http://www.cantontradefair.com/images/canton_fair_phase3.jpg
http://www.cantonfair.org.cn/


  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

...........................................................................................................................................................

.................................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................มอืถอื 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

...........................................................................................................................................................

.............................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ

ตวัพมิพห์ญ่)……………………………………………………………………… 

...........................................................................................................................................................

...................................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทร

เช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME....................................................................

..RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME....................................................................

.. 

RELATION........................................................ 

 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

**  แผนกกงสุล สถานทตูจนี สามารถสอบถามได  ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033  

 

 

 
 


