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 กวางเจาแฟร ์คร ัง้ที ่119th (China Import And Export Fair Complex) 

 บนิตรงลงเมอืงกวางเจา  เขา้ชมงานแฟร ์2 วนัเต็ม 

 น าทกุทา่นลอ่งเรอืทีแ่มน่ า้จเูจยีง ชมทศันยีภาพเมอืงกวางเจายามค า่คนื 

 ลิม้ลองอาหารสไตลก์วางตุง้แท้ๆ  “อาหารจนีแคระ” พรอ้มเมนเูด็ดอืน่ๆมากมาย 

อาทเิชน่  เป็ดปกัก ิง่ และ อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

 ชอ้ปป้ิงยา่นดงัใจกลางกวางเจาที ่“ถนนปกักิง่” 

 พเิศษส าหรบัลกูคา้ทกุทา่น รบั Sim Card ทา่นละ 1 อนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง  
14-17,17-20 เม.ย. 59  ราคา  27,900  บาท 

15-18 ,16-19  เม.ย. 59  ราคา  28,900 บาท 

 

 

 

 

 

กวางเจาเทรดแฟร-์ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง 
4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิไทย (บนิเชา้-กลบัค า่) 
(ชมงาน 2 วนัเต็ม) 
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1. กรงุเทพฯ-กวางเจา-ซา่งเซีย่จิว่ 

2. กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวัน-ลอ่งแมน่ ้าจู

เจยีง 

3. กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวัน 

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

ถนนปักกิง่-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 

วนัแรก        กรงุเทพฯ-กวางเจา-ชอ้ปป้ิงซา่งเซีย่จ ิว่ 

 

08.30 น. พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์

D การบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง

และสมัภาระใหก้บัทา่น 

 

10.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกวางเจา  โดยเทีย่วบนิท ีTG668   

14.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิกวางเจา (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)เดนิทางถงึ

สนามบนิ ไป๋หยนุ เมอืงกวางเจา   เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้มปีระชากรประมาณ2 

ลา้นคนและมปีระวัตศิาสตรย์าวนานตัง้แต่กอ่นราชวงศฉ์นิมแีมน่ ้าจเูจยีงไหลผ่านกลาง

เมอืงจงึท าใหม้กีารจราจรทางน ้าทีส่ะดวกยิง่และไดก้ลายเป็นเมืองท่าทีม่ชี ือ่เสยีงของ

โลกในเวลาตอ่มาจนไดรั้บขนานนามว่าเป็นประตูดา้นใตข้องประเทศจนีเมอืงหนา้ด่าน

ทางตอนใตข้องจนีใหท้่านไดผ้่านพธิกีารศุลกากรตรวจคนเขา้เมอืงหลังผ่านขัน้ตอน

พธิศีลุกากร   จากนัน้น าทา่นสูแ่หล่งชอ้ปป้ิง ถนนซา่งเซีย่จิว่ เป็นยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่มา

แต่โบราณประมาณ150 ปีกอ่นสมัยสงครามฝ่ินปีค.ศ.1840 ทีพ่ระราชส านักราชวงศช์งิ

อนุมัตใิหเ้ป็นศูนยก์ารคา้ระหว่างประเทศในสมัยนัน้จัดเป็นยา่นการคา้ทีต่ดิต่อกับยโุรป

โดยเฉพาะชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอย่าง

สวยงามซึง่ตอนหลังคนจนีน ามาสรา้งแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบนัก็ยงัเป็น

ย่านชอ้ปป้ิงที่มคีวามนยิมอยู่ซ ึง่มสีนิคา้อันทันสมัยต่างๆใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย

อาทเิสือ้ผา้,กระเป๋า,สนิคา้แบรนดเ์นมจนี ฯลฯ.. 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่อง      กวางเจา-กวางเจาเทรดแฟร ์(เต็มวนั)-ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง   

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพือ่มอง

หาชอ่งทางทางธรุกจิผูป้ระกอบการ มากกวา่ 8,000 ราย มารวมกันซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติ

รายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแตล่ะมณฑลของจนี รวมทัง้นักธรุกจิทั่วโลกใหค้วาม

สนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท  

**ท่านทีเ่คยมบีตัรเขา้งานแลว้ กรุณาเตรยีมบตัรไปดว้ย เนือ่งจากทางผูจ้ดั

งานจะไมท่ าบตัรเขา้งานใหใ้หมค่ะ่ ตอ้งท าบตัรแยกจากคณะ และตอ้งเสยีคา่

ท าบตัรเขา้งานใหม่ อกีท่านละ 200 หยวน ส่วนท่านที่ยงัไม่มีบตัรเขา้งาน 

บรษิทัจะด าเนนิการท าบตัรเขา้งานใหค้ะ่** 

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

 

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



CANTON FAIR 4D 3N (TG)                                                  หนา้ 3 จาก 9 

 

หลังรับประทานอาหารค ่าเรยีบรอ้ย..ลอ่งเรอืชมแมน่ า้จูเจยีงหรอืแมน่ า้ไขมุ่ก แห่ง

มณฑลกวา่งตุง้ มคีวามยาวประมาณ 2,000 กม. และเป็นแมน่ ้าทีย่าวเป็นอนัดับ 3 ของ

ประเทศโดยมแีม่น ้า 4 สายไหลมารวมกันเป็นแม่น ้าจูเจยีง ที่กว่างโจว ผ่านใจกลาง

เมอืงมคีวามยาว 70 กม. ชือ่ของแมน่ ้าไขมุ่กนี้เชือ่ว่าเกดิจากหนิกอ้นใหญ่กอ้นหนึง่ที่

อยูก่น้แม่น ้า เชือ่ว่าเป็นหนิไข่มุกทะเล มลีักษณะกลมมน ผวิเรยีบเนียน มขีนาดใหญ่

และสอ่งแสงประกายออกมาคลา้ยไขมุ่ก ปัจจุบัน มสีะพานขา้มแมน่ ้า สองฝากฝ่ังเต็ม

ไปดว้ย โรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารสงู แหลง่ชอ้ปป้ิง เป็นตน้ 

 

 เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา  Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่าม       กวางเจา-กวางเจาแฟร ์(เต็มวนั) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ย ..น าทกุทา่นเดนิทางเขา้สู ่กวางเจาเทรดแฟร ์เพือ่

ชมสนิคา้(ตอ่)  

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

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

อาหารกว่า 800 ชนดิ อาท ิหูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดบิ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง 

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

ชาเขยีวหลงจิง่ ชาอวู่หลง น ้าผลไม ้เบยีรท์อ้งถิน่ ไวน์แดงทอ้งถิน่ และ ไอศกรมี เป็น

รา้นอาหารทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตกแตง่เป็นรปูเรอืไมท้ีเ่กา่แก ่  

 

 เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

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

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเขา้สู ่พพิธิภัณฑ ์ดร.ซนุยัดเซน็ ซึง่ถอืเป็นบดิาของจนียคุใหมเ่ป็นผูท้ีม่พีระคุณ

กับชาวจนีอยา่งใหญ่หลวงเพราะเป็นผูท้ีป่ลดปล่อยชาวจนีใหร้อดพน้จากสังคมเดมิที่

ลา้หลังและระบบกษัตรยิร์าชวงศช์งิ..ชม อนุสาวรยี ์5 แพะ สัญลักษณ์แห่งเมอืงกวาง

เจา ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงกวางเจา สรา้งโดยใชห้นิแกรนติ 120 กอ้นแกะสลักประกอบ

เป็นแพะ 5 ตัว สงู 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงขา้ว 6 รวง ยนืสง่าอยูบ่นดอย มเีรือ่ง

เลา่วา่ สมยัโจวหยหียาง เมือ่ 4,500 ปีกอ่น มเีทวดา 5 องคส์วมเสือ้สสีนัทีแ่ตกตา่งกัน 

ขีแ่พะ 5 ตัวลงมาและคาบรวงขา้วมา 6 รวง สู่เมอืงมนุษยค์ือเมอืง กวางเจา เดมิชือ่ 

ฉู่ถงิ และไดม้อบพันธุเ์มล็ดขา้วใหแ้ก่ชาวกวางเจา พรอ้มอวยพรใหพ้น้จากความอด

อยากตลอดกาล เมือ่ส ิน้ค าพูดเทวดาก็หายไป และแพะทีข่ีม่าก็กลายเป็นหนิ 5 กอ้น 

และนักประตมิากรรมก็ไดแ้กะสลักแพะ 5 ตัวตามต านานทีก่ล่าวไวแ้ละจากนัน้กวางเจา

ก็ไดก้ลายเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีเ่จรญิรุ่งเรอืงอย่างมาก และเชือ่ว่าเป็นเพราะแพะของ

เทวดาทีท่ าใหบ้า้นเมอืงเจรญิรุง่เรอืง จงึได ้แพะ 5 ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงกวาง

เจาตลอดมาจากนัน้น าท่านเลอืกซือ้ผลติภัณฑส์มนุไพรจนี ยาบวัหมิะ ยาประจ าบา้นที่

มชี ือ่เสยีง หยก ครมีไขม่กุ ทีข่ ึน้ชือ่ของกวางเจาและสนิคา้ทีร่ะลกึของทางรัฐบาลจนี 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   ~~เมนพูเิศษ..อาหารจนีแคระ  
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 จากนัน้น าท่านจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนปักกิง่ (ถนนคนเดนิ) ใหท้่านเลือกซือ้

สนิคา้ฝากคนทางบา้น   

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 สมควรแกเ่วลาพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย เพือ่น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

21.00 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG679  

23.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ….                                

 

** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิ

เจ ิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวั

หมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคา

ทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อ

หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวาม

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 

หยวน / คน / รา้น 

โปรแกรม : กวางเจาเทรดแฟร-์ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง 4D 3N   (TG) 

** กรุป๊นี ้ ตอ้งเก็บเลม่พาส+รปูถา่ยเพือ่ยืน่วซีา่จนีคะ่** 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

15-18 , 16-19 เม.ย.2559 28,900 28,900. 27,900 5,500.- 

14-17 , 17-20 เม.ย.2559 27,900 27,900. 26,900 5,500.- 

  

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหต ุ 1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง 

ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที่

ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

  3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน  15 ทา่น ขีน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 

15   ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ยโดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ ***  
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ยกกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม) / (โรงแรมทีพ่ักบางแหง่อาจไมม่คีนขนกระเป๋า) 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไว ้

กบับรษัิทประกนัชวีติ  

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   

 รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

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

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

 คา่ธรรมเนยีมการท าวซีา่กรณีทีล่กูคา้เป็นพาสตา่งชาต ิเชน่ พาสสปอรต์เยอรมนั พาสสปอรต์ลาว 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

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

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคเุทศก ์) 

 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

  

 

เงือ่นไขการจอง 

1. วางเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย

อตัโนมตั ิ

3.  หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

 กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
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สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล

คณะทัวรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15  

  ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

  แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบ 

  ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม

 เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้  

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวร์

 ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้

 จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

 เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

 เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

 และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ

 เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

 คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

 กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

 การหักคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารใน

 สว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้

 แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุล

 ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท 

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ คา่ใชจ้า่ย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   
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สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย    

และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

4. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดนิทางและได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้(กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ

บนิเทา่นัน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

 หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั

 และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

 ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในฮอ่งกงมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งมขีนาดกะทัดรัต ซึง่ขึน้อยูก่บัการ

 ออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทั ้งนี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เก ิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุตัเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, 

สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล 

เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ที่

รับประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ 

จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความ

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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Welcome to the 119th Canton Fair 2016 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 
 

กวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่119th  (15 เม.ย. – 05พ.ค. 59) 
สถานที ่: China Import and Export Fair Complex (Pazhou Complex) 

เวลา : 09:30 - 18:00 

Phase 1 :(15-19 เม.ย. 2559 ) 
 

Phase 2 :(23-27 เม.ย. 2559) 
 

Phase 3 :(01 พ.ค.- 5 พ.ค. 2559) 
 

   อปุกรณอ์เิลกโทรนกิส ์,    
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น   
   - Consumer Electronics 
   - Electronic & Electrical Products 
   - Computer &Communication 
      Products 
   - Household Electrical Appliances 
 อปุกรณเ์กีย่วกบัแสงสวา่ง 

 ยานพาหนะ และอะไหล ่ 

   - จักรยาน 
   - มอเตอรไ์ซด ์
   - อะไหลร่ถยนต ์
   - ยานพาหนะ (Outdoor)  
 เครือ่งจกัรกล 

   - เครือ่งจักรขนาดเล็ก 
   - Large Machinery & Equipment 
   - Construction Machinery  
 ฮารด์แวร ์& เครือ่งมอื 

 อปุกรณก์อ่สรา้ง 

   - Building & Decorative 
     Materials  
   - Sanitary & Bathroom  
     Equipment  
 เคมภีณัฑ,์วตัถเุคม ี

 International Pavilion 

 ของใชใ้นครัวเรอืน 

   - Kitchenware & Tableware 
   - เซรามคิ 
   - Household Items 
   - Personal Care Products 
   - Toiletries  
 ของขวัญ 

   - นาฬกิา, นาฬกิาขอ้มอื & 
     อปุกรณ์เกีย่วกับสายตา 
   - ของเลน่ 
   - ของขวัญและสนิคา้พรเีมีย่ม 
   - สนิคา้เกีย่วกับเทศกาล  
 อปุกรณ์ตกแตง่บา้น 

   - เครือ่งเซรามคิตกแตง่  
   - เครือ่งแกว้ศลิปะ  
Weaving, Rattan and Iron Arts  

   - อปุกรณ์ตกแตง่บา้น 
   - อปุกรณ์ท าสวน  
   - ผลติภัณฑจ์ากหนิและโลหะ 
      (Outdoor)  
   - เฟอรน์เิจอร ์

  ผลติภณัฑผ์า้และเสือ้ผา้ 

   - เสือ้ผา้บรุษุ และ สตร ี
   - เสือ้ผา้เด็ก 
   - ชดุชัน้ใน 
   - Sports and Casual Wear 
   - Furs, Leather, Downs  
     & Related Products 
   - Fashion Accessories &   Fittings 
   - Home Textiles 
   - Textile Raw Materials & Fabrics 
   - พรม & สิง่ทอ  
 รองเทา้ 

 อปุกรณส์ านกังาน, ถงุและบรรจภุณัฑ ์ 

 ผลติภณัฑก์ฬีา ทอ่งเทีย่ว 

 ผลติภณัฑย์า, เครือ่งมอืแพทย ์

    และผลติภณัฑสขุภาพ 
   - Medicines and Health Products 
   - Medical Devices,  
     Disposables and Dressings 
 ผลติภณัฑอ์าหาร & สนิคา้พืน้เมอืง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ คน้หาไดท้ี ่: www.cantonfair.org.cn   
** ขอ้มลูการจดัแสดงงานขา้งตนั อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 
** ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี:่   
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เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

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

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

ต าแหนง่งาน 

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ

ตัวพมิพห์ญ)่……………………………………………………………………… 

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

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

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทร

เช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

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 ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

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

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

 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

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

 
 

 


