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 ชมมหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติย่ิงใหญ่ระดับเอเชีย 2 วันเต็ม 

 ชม จัตรัุสฮวาเฉิง – CANTON TOWER – อนสุาวรีย์ 5 แพะ   

 ช้อปป้ิงถนนคนเดินซ่ังเซียจ่ิว , อิเต๋อลู่ 

 อาหารพเิศษ เป็ดปักก่ิง ห่านย่าง กุ้งมังกร และบฟุเฟ่ต์นานาชาติ  
 

4 วัน 3 คืน  โดยสายการบินไทย  (TG)  
           
ก าหนดการเดินทาง   
วนัแรก      กรงุเทพฯ – กวางเจา – อนุสาวรีย ์5 แพะ 
08.00 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว D  เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย 
  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแก่ท่าน  
10.45 น. ออกเดนิทางไปนครกวางเจา เมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ โดยเทีย่วบนิที ่TG 668  
14.35 น.     เดนิทางถงึนครกวางเจา หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบักระเป๋าสมัภาระ

แลว้ นําท่านไปเทีย่วชม อนุสาวรีย ์5 แพะสญัลกัษณ์ของเมอืงกวางเจาตัง้อยู ่ณ 
สวนสาธารณะเยยีะซิว่ ใจกลางเมอืงสรา้งดว้ยหนิแกรนิต 120 กอ้นแกะสลกัเป็น
แพะ 5 ตวัสงู 11 เมตรคาบรวงขา้ว 6 รวงตามต านานเล่าว่า เมือ่สมยั โจวหยหีวาง 
(4,500 ปีก่อน) มเีทวดา 5 องคข์ีแ่พะมา 5 ตวัคาบรวงขา้ว 6 รวงจากสวรรคล์งมา  
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เมอืงมนุษย ์และมอบเมลด็พนัธข์า้วอนัเป็นสริมิงคลใหช้าวกวางเจาและอวยพรใหค้นกวางเจาพน้จากความ
ทุกขย์าก สิน้ค าพดูเทวดาหายไป แพะกลายเป็นกอ้นหนิ 5 กอ้น ตัง้แต่นัน้มาเมอืงกวางเจาเลยม ี2 ชื่อคอื 
เมอืง รวงขา้ว หรอื เมอืงแพะ  

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (1)  เมนูเป็ดปกักิง่ 
นําท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั ARGOS HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 
วนัท่ีสอง กวางเจาเทรดแฟร ์ ครัง้ท่ี 116 ( CANTON FAIR)  

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ  โรงแรม (2)  นําท่านไปยงัสถานทีจ่ดังาน กวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่116 เพื่อให้
ท่านไดช้มศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาต ิซึง่รวบรวมเอาสนิคา้ทุกสาขามาไว ้ณ ทีน่ี่โดยเฉพาะ นบัตัง้แต่ สนิคา้
อุตสาหกรรมหนกั, อุตสากรรมเบา, เครือ่งนุ่งห่ม, สิง่ทอ, เกษตร, เทคโนโลยแีละเครือ่งจกัรกล เป็นตน้ แบ่ง
ออกเป็น 3 เฟส (ระยะเวลาจดัแสดงในแต่ละวนั เริม่ตัง้แต่ 09.30 –18.00 น.) 

 เฟสแรก วนัท่ี  15 – 19 ตลุาคม 2557    
เครือ่งจกัรกลขนาดใหญ่ –ขนาดเลก็, เครือ่งจกัรกลก่อสรา้ง, ชิน้ส่วนและอะไหล่, รถจกัรยานยนต,์ รถ
จกัรยาน,เครือ่งไฟฟ้า, คอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทม์อืถอื, เคมภีณัฑ,์ 

 เฟสท่ีสอง วนัท่ี  23 – 27  ตลุาคม 2557  
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น, เครือ่งเซรามคิ,เครือ่งแกว้ สุขภณัฑแ์ละอุปกรณ์เครือ่งใชใ้นหอ้งน้ํา,
เครือ่งครวั,เฟอรน์ิเจอรแ์ละของตกแต่งบา้น-สวน, ของเล่นเดก็, ของขวญัและของชาํรว่ย, นาฬกิาและ
ชิน้ส่วน   

 เฟสท่ีสาม วนัท่ี 31 ตลุาคม – 4 พฤศจิกายน 2557  
เครือ่งแต่งกาย บุรษุ,สตรแีละเดก็, ชุดชัน้ใน, เครือ่งประดบัแฟชัน่, เครือ่งแต่งกายชุดกฬีาและอุปกรณ์
, รองเทา้, กระเป๋าเดนิทางและแฟชัน่, ผา้ผนื, อุปกรณ์เครือ่งใชส้าํนกังาน, ยาและเวชภณัฑอ์าหาร
เสรมิ, อาหาร  

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชมงาน  
........  พรอ้มกนั ณ จดุนดัพบ นําท่านไปยงัภตัตาคาร 
คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (3)  บรกิารท่านดว้ยเมนู บุฟเฟตน์านาชาต ิกว่า 300 ชนิด  

ของ ญีปุ่น่ เกาหล ีจนี อติาล ีบราซลิ  ฯลฯ เช่น ปลาแซลมอล หอยนางรม สเตก็เนื้อ บาบคีวิแบบบราซลิ 
อาหารทะเล และเครือ่งดื่มต่างๆ พรอ้มเสริฟ์ เช่น ชาเขยีว น้ําผลไม ้เบยีร ์ไวน์ 
นําท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั ARGOS  HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
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วนัท่ีสาม กวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ท่ี 116 ( CANTON FAIR) – ร้านหยก – ถนนซัง่เซียจ่ิว  

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ  โรงแรม (4)  นําท่านไปยงัสถานทีจ่ดังาน กวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่116 
เพื่อใหท้่านไดช้มศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาต ิซึง่รวบรวมเอาสนิคา้ทุกสาขามาไว ้ณ ทีน่ี่โดยเฉพาะ 
นบัตัง้แต่ สนิคา้อุตสาหกรรมหนกั, อุตสาหกรรมเบา, เครือ่งนุ่งห่ม, สิง่ทอ, เกษตร, เทคโนโลยี  

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชมงาน  
........ พรอ้มกนั ณ จดุนดัพบ  

น าท่านแวะชมและเลอืกซือ้ หยก และผลติภณัฑจ์ากหยก เช่น แหวน สรอ้ยคอ ต่างห ูก าไลขอ้มอื และอื่นๆ 
ซึง่หยก เป็นอกีหนึ่งสนิคา้โอทอ็ปของจนี ทีค่นไทยนิยมซือ้หาเป็นของฝากแก่คนทางบา้น   

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (5)  เมนูกุง้มงักร 
น าท่านชอ้ปป้ิง ถนน ซัง่เซ่ียจ่ิว ซึง่เป็นถนนคนเดนิทีม่คีวามยาว ถงึ 1,218 เมตร ตวัอาคาร บา้นเรอืนส่วน
ใหญ่ยงัคงอนุรกัษ์ไวซ้ึง่สถาปตัยกรรมแบบโบราณ ใหท้่านไดซ้มึซบักบับรรยากาศอดตี อกีทัง้ยงัเป็นแหล่ง
จาํหน่ายสนิคา้มากมาย เช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ กระเป๋า อญัมณ ีและเครือ่งประดบั ฯลฯ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ นํา
ท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั ARGOS HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัท่ีส่ี กวางเจา – จตัรุสัฮวาเฉิง – บวัหิมะ – ช้อปป้ิงอิเต๋อลู่ – กรงุเทพฯ    
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ  โรงแรม (6) นําท่านชม จตัรุสัฮวาเฉิง (เมอืงแห่งดอกไม)้ จตุัรสัทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

เมอืงกวางเจา ศูนยก์ลางแห่งใหมข่องเมอืง มพีืน้ทีก่ว่า 5.6 แสนตารางเมตร รวบรวมสิง่ก่อสรา้งหลายแห่ง
อยูใ่นทีเ่ดยีวกนั มากกว่า 39 อาคาร ใหท้่านถ่ายรปูดา้นนอกกบั Canton Tower หอส่งสญัณาณทวีทีวีทีีส่งู
ทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูถงึ 600 เมตร และถ่ายรปูดา้นนอกกบัอาคาร Guangzhou International Finance 
Center หรอื Guangzhou West Tower ตกึทีส่งูทีสุ่ดเป็นลาํดบัที ่9 ของโลก มคีวามสงูถงึ 103 ชัน้ หรอื 
440.20 เมตร ....นําท่านแวะชม บวัหิมะ หรอื เป่าฝู่ หลิง ซึง่เป็นยาทาแกไ้ฟไหม ้น้ํารอ้นลวกทีค่นไทยรูจ้กั
และนิยมใชก้นัมาก สามารถซือ้หาเป็นของฝากแก่คนทางบา้นได้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) เมนูห่านยา่ง 
บ่าย น าท่านสู่ อิเต๋อลู่  (Yi De Lu) แหล่งขายส่งสนิคา้กฟิตช์อ้ปหลากชนิด และสนิคา้อื่นๆ มากมาย กว่า 200-

300 รา้นคา้ อสิระกบัการเดนิชมและเลอืกซือ้สนิคา้จนถงึเวลานดัหมาย  
คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (8)  
.......... นําท่านไปยงัสนามบนิ 
21.00 น.    ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 679 
23.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ   

********************************************** 
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รายการทวัรน้ี์มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มกุ นวดฝ่าเท้า ผา้ไหม เป็นต้น  
อตัราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่  

 
เดก็อาย ุ2-12 
ปีพกักบั
ผูใ้หญ่ 
1 ท่าน 

เดก็อาย ุ2-12
ปีพกักบั
ผูใ้หญ่  
2 ท่าน มีเตียง 

เดก็อาย ุ2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่  
2 ท่าน 
 ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว
เพ่ิม 

16 – 19 ตลุาคม 2557  25,900 25,900 24,900 23,900 3,000 
 
อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครือ่งบนิ เสน้ทาง กรงุเทพฯ – กวางเจา - กรงุเทพฯ   
2. ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว  3  คนื  
3. ค่าอาหาร  8 มือ้ตามรายการ 
4. ค่ารถนําเทีย่วตามรายการ  
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่ 
6. ค่าวซี่า ปกต ิ4  วนัทาํการ (พาสปอรต์ไทย)  
7. ค่าภาษสีนามบนิไทย , ภาษสีนามบนิจนี, ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิ  
8. ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาท  
 *** ทัง้นี้ยอ่มขึน้อยูใ่นขอ้จาํกดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัภยั *** 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีก่ําหนด  
2. ค่าน้ําหนกัเกนิ  20  ก.ก.  
3. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่  7%  และ ภาษบีรกิาร 3%(กรณนีิตบิุคคล)  
4. ค่าภาษนีกัท่องเทีย่ว (ถา้ม)ี  
5. ค่าทิปคนขบัรถ10 หยวนต่อวนั ต่อคน และทิปไกดท้์องถ่ินคนละ 10 หยวนต่อวนั ต่อคน 

(2 คน x 10 หยวน x 4 วนั  = 80 หยวน) 
***หมายเหต*ุ** 
1. ในวนัเดนิทางหากลกูคา้ท่านใด อยากจะเดนิชมงานกวางเจาเทรดแฟรเ์พิม่ กรณุาแจง้หวัหน้าทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่ให้
ทราบล่วงหน้า เนื่องจากในรายการเทีย่ว มกีารเขา้รา้นรฐับาล ถา้ลกูคา้ท่านใดไมเ่ขา้รา้นรฐับาลตามทีใ่นโปรแกรมแจง้ไว ้
จะตอ้งมกีารเสยีค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ประมาณ 200 หยวน / รา้น  
 
เอกสารท่ีต้องเตรียมส าหรบัการเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์  
1. ในกรณทีีล่กูคา้มบีตัรเขา้งานแลว้ ใหล้กูคา้นําตดิตวัไปดว้ยพรอ้มกบันามบตัรทีเ่ป็นภาษาองักฤษ  
2. ในกรณทีีล่กูคา้ไมเ่คยเขา้งาน ใหล้กูคา้เตรยีมเอกสาร ดงัต่อไปนี้  
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    2.1 รปูถ่าย 2 นิ้ว 2 รปู พืน้หลงัสขีาว หรอื พืน้หลงัสฟ้ีาน้ําเงนิ 
    2.2 นามบตัรทีเ่ป็นชื่อของลกูคา้เอง(เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) เตรยีมไปอยา่งน้อย 10 ใบ 
    2.3 กรณทีีม่เีดก็ เอกสารกเ็ตรยีมเช่นเดยีวกบัผูใ้หญ่ 
 
เอกสารใช้ย่ืนวีซ่า          
1. หนงัสอืเดนิทางมอีายนุบัจนถงึวนัเดนิทางตอ้งไมต่ํ่ากว่า 6 เดอืน  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จาํนวน  2 ใบ  รปูภาพสเีท่านัน้ พืน้หลงัสฟ้ีาหรอืสขีาว และตอ้งเป็นภาพทีถ่่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน 
โดยอดัดว้ยกระดาษสาํหรบัถ่ายภาพเท่านัน้ 
4. สาํหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้ ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 2 ปี ขอสาํเนาหน้าวซี่าจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้ล่าสุด (กรณวีซี่า
จนีอยูใ่นหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ขอสาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าและหน้าวซี่าจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้ล่าสุดแนบมาดว้ย)  
 
อตัราค่าวีซ่าด่วน   

*ปกตแิลว้การขอวซี่าเขา้ประเทศจนีรวมอยูใ่นค่าทวัรแ์ลว้ซึง่เป็นการขอปกติ 4 วนัทาํการ  หากท่านใดยืน่ขอ 
วซี่าล่าชา้ สถานทตูจนีมกีารคดิราคาดงันี้ กรณเีรง่ด่วน  2-3 วนัคดิเพิม่ 1,000 บาท หากกรณดี่วนทีสุ่ด 1 วนั 
1,400 บาทต่อท่าน 

ข้อห้ามในการส่งรปูถ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศจีน   
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายทีด่เูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แต่งหน้า ทาปาก  
2. นํารปูเก่าทีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้ 
3. นํารปูถ่ายเล่นๆ มวีวิดา้นหลงั ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซี่า  
4. นํารปูทีเ่ป็นกระดาษสตคิเกอร ์หรอื รปูทีใ่ชก้ระดาษพมิพจ์ากคอมพวิเตอร์  

 เง่ือนไขการจอง 
1. กรณุาวางเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท  
2. หลงัการโอนกรณุานําส่งเอกสารการโอนมาที ่02-318-6768 
3. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทาง 15 วนั  
4. กรณุาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สปัดาหก่์อนเดินทาง  

การยกเลิกการเดินทาง  
1. สงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจาํทุกกรณี 
2. กรณทีีท่่านไมไ่ดช้าํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืภายในวนัเวลาทีก่ําหนด ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธใินการเดนิทาง  

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิใดๆทัง้สิน้   
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 80 %ของราคาทวัรใ์นทุกรณี 
4. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 6 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 
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เง่ือนไขการออกเดินทาง 
1. คณะเดนิทางขัน้ต ่า 30 ท่านมหีวัหน้าทวัรเ์ดนิทางดว้ย  
2. หากสมาชกิจองไมค่รบ 30  ท่าน ไมม่หีวัหน้าทวัรเ์ดนิทางกบัคณะดว้ย โดยรายการท่องเทีย่วยงัคงเดมิโดยไกด์

ทอ้งถิน่ดแูลคณะ 
หมายเหตุ 

1. รายการและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าขึน้อยูก่บัประกาศเปลีย่น 
แปลงราคาของสายการบนิและอตัราแลกเปลีย่น 

2. หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงดว้ยเหตุผลทางการเมอืง หรอืการเมอืงระหว่างประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใหแ้ก่ท่านไมว่่ากรณใีดๆ (ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน) 
รวมทัง้เหตุสุดวสิยั เช่น ภยัธรรมชาตต่ิางๆ การนดัหยดุงาน การสไตรค ์การล่าชา้ของสายการบนิ  และปญัหาอนั
เนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล 

3. ค่าบรกิารทีท่่านช าระเป็นการช าระแบบเหมาขาด และบรษิทัไดช้ าระใหก้บัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนัหากท่านมไิดท้่องเทีย่วตามรายการ หรอืไมใ่ชบ้รกิารส่วนหน่ึงส่วนใด ท่านจะขอค่าบรกิารคนืไมไ่ด้  

4. กรณทีีม่กีารยกเลกิในช่วงหน้าเทศกาล ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้า่ยทัง้หมดไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้
ทุกกรณ ีเวน้แต่ทางบรษิทัจะไดร้บัเงนิมดัจ าคนืจากสายการบนิ และบรษิทัแลนดใ์นต่างประเทศจงึจะสามารถคนื
เงนิค่าเสยีหายใหก้บัผูจ้องทวัรไ์ดโ้ดยไมค่ดิค่าเสยีหายทีร่ะบุไวข้า้งตน้  และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสมกรณเีกดิเหตุหรอืสุดวสิยั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
ก่อน 

 


