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• บนิตรงลงเมอืงกวางเจา  เขา้ชมงานแฟร ์3 วนัเต็ม 

• กวางเจาแฟร ์คร ั-งที0 117th (China Import And Export Fair Complex) 

• นําทกุทา่นลอ่งเรอืที0แมน่ํ -าจเูจยีง ชมทศันยีภาพเมอืงกวางเจายามคํ0าคนื 

• ลิ-มลองอาหารสไตลก์วางตุง้แท้ๆ  “อาหารจนีแคระ” พรอ้มเมนเูด็ดอื0นๆ มากมาย 

อาทเิชน่ เป็ดปกัก ิ0ง และ อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

• ชอ้ปปิ- งยา่นดงัใจกลางกวางเจาที0 “ถนนปกัก ิ0ง”  

• พเิศษสาํหรบัลกูคา้ทกุทา่น รบั Sim Card ทา่นละ 1 อนั 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 15-19 เมษายน 2015 25,900.- 
     

1. กรงุเทพฯ-กวางเจา 

2. กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวัน-ลอ่งแมน้ํ่าจเูจยีง 

3. กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวัน 

4. กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวัน 

5. กวางเจา-อนุสาวรยี ์5 แพะ-ดร.ซนุยดัเซน็ต-์ถนนปักกิง่-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 

 

กวางเจาเทรดแฟร-์ลอ่งแมนํ่ -าจเูจยีง 
5 วนั 4 คนื (ชมงาน 3 วนั) 

 

โดยสายการบนิKenya Airways (KQ) 
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วนัแรก        กรงุเทพฯ-กวางเจา 

 

12.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบนิ KENYA AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก จัดเตรยีม

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 

14.05 น. ออกเดนิทาโดยสายการบนิ KENYA AIRWAYS  เที0ยวบนิท ีKQ886   

18.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิกวางเจา (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)เดนิทางถงึ

สนามบนิ ไป๋หยนุ เมอืงกวางเจา เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้มปีระชากรประมาณ2 

ลา้นคนและมปีระวัตศิาสตรย์าวนานตัง้แต่กอ่นราชวงศฉ์นิมแีมน้ํ่าจูเจยีงไหลผ่านกลาง

เมอืงจงึทําใหม้กีารจราจรทางน้ําทีส่ะดวกยิง่และไดก้ลายเป็นเมอืงท่าทีม่ชี ือ่เสยีงของ

โลกในเวลาตอ่มาจนไดรั้บขนานนามว่าเป็นประตูดา้นใตข้องประเทศจนีเมอืงหนา้ด่าน

ทางตอนใตข้องจนีใหท้า่นไดผ้า่นพธิกีารศลุกากรตรวจคนเขา้เมอืงหลังผา่นขัน้ตอนพธิี

ศลุกากร    

 

คํ0า รบัประทานอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร  

 
เขา้สูท่ ี0พกั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัที0สอง      กวางเจา-กวางเจาเทรดแฟร ์(เต็มวนั)-ลอ่งแมนํ่ -าจเูจยีง   

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที0พกั 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพือ่มองหา

ชอ่งทางทางธรุกจิผูป้ระกอบการ มากกวา่ 8,000 ราย มารวมกนัซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติราย

ใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วาม

สนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท  

**ทา่นที0เคยมบีตัรเขา้งานแลว้ กรณุาเตรยีมบตัรไปดว้ย เนื0องจากทางผูจ้ดังาน

จะไมท่ําบตัรเขา้งานใหใ้หม่คะ่ ตอ้งทําบตัรแยกจากคณะ และตอ้งเสยีคา่ทํา

บตัรเขา้งานใหม ่อกีทา่นละ 200 หยวน สว่นทา่นที0ยงัไมม่บีตัรเขา้งาน บรษิทัจะ

ดาํเนนิการทําบตัรเขา้งานใหค้ะ่** 

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

 

คํ0า รบัประทานอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร    ~~เมนพูเิศษ...เป็ดปกักิ0ง  

 

หลังรับประทานอาหารคํ่าเรยีบรอ้ย..ลอ่งเรอืชมแมนํ่ -าจูเจยีงหรอืแมนํ่ -าไขมุ่ก แห่ง

มณฑลกวา่งตุง้ มคีวามยาวประมาณ 2,000 กม. และเป็นแมน้ํ่าทีย่าวเป็นอันดับ 3 ของ

ประเทศโดยมแีม่น้ํา 4 สายไหลมารวมกันเป็นแม่น้ําจูเจยีง ทีก่ว่างโจว ผ่านใจกลาง

เมอืงมคีวามยาว 70 กม. ชือ่ของแมน้ํ่าไขม่กุนี้เชือ่ว่าเกดิจากหนิกอ้นใหญ่กอ้นหนึง่ที่

อยูก่น้แมน้ํ่า เชือ่ว่าเป็นหนิไขม่กุทะเล มลีักษณะกลมมน ผวิเรยีบเนียน มขีนาดใหญ่

และสอ่งแสงประกายออกมาคลา้ยไขม่กุ ปัจจุบัน มสีะพานขา้มแมน้ํ่า สองฝากฝ่ังเต็ม

ไปดว้ย โรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารสงู แหลง่ชอ้ปป้ิง เป็นตน้ 

 

 
เขา้สูท่ ี0พกั กวางเจา  Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัที0สาม       กวางเจา-กวางเจาแฟร ์(เต็มวนั) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที0พกั 

 หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ย ..นําทกุทา่นเดนิทางเขา้สู ่กวางเจาเทรดแฟร ์เพือ่

ชมสนิคา้(ตอ่)  

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** 

 

คํ0า รบัประทานอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร   

 เขา้สูท่ ี0พกั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัที0ส ี0        กวางเจา-กวางเจาแฟร ์(เต็มวนั) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที0พกั 

 หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ย ..นําทกุทา่นเดนิทางเขา้สู ่กวางเจาเทรดแฟร ์เพือ่

ชมสนิคา้(ตอ่)     

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** 

 

คํ0า รบัประทานอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร  

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

อาหารกว่า 800 ชนดิ อาท ิหูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดบิ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง 

แพะยา่ง กุง้ทอด ติม่ซํา รวมถงึเค็กหลากหลายชนดิ พเิศษ!!!!! เครือ่งดืม่ไมอ่ัน้ เชน่ 

ชาเขยีวหลงจิง่ ชาอวูห่ลง น้ําผลไม ้เบยีรท์อ้งถิน่ ไวน์แดงทอ้งถิน่ และ ไอศกรมี เป็น

รา้นอาหารทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตกแตง่เป็นรปูเรอืไมท้ีเ่กา่แก ่  

 

 เขา้สูท่ ี0พกั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัที0หา้        กวางเจา-พพิธิภณัฑ ์ดร.ซุนยดัเซ็น-อนสุาวรยี ์5 แพะ-ชอ้ปปิ- งถนนปกักิ0ง-กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที0พกั 

 นําทา่นเขา้สู ่พพิธิภณัฑ ์ดร.ซนุยดัเซน็ ซึง่ถอืเป็นบดิาของจนียคุใหมเ่ป็นผูท้ีม่พีระคุณ

กับชาวจนีอยา่งใหญ่หลวงเพราะเป็นผูท้ีป่ลดปล่อยชาวจนีใหร้อดพน้จากสังคมเดมิที่

ลา้หลังและระบบกษัตรยิร์าชวงศช์งิ..ชม อนุสาวรยี ์5 แพะ สัญลักษณ์แห่งเมอืงกวาง

เจา ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงกวางเจา สรา้งโดยใชห้นิแกรนติ 120 กอ้นแกะสลักประกอบ

เป็นแพะ 5 ตัว สงู 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงขา้ว 6 รวง ยนืสง่าอยูบ่นดอย มเีรือ่ง

เลา่วา่ สมยัโจวหยหียาง เมือ่ 4,500 ปีกอ่น มเีทวดา 5 องคส์วมเสือ้สสีันทีแ่ตกต่างกัน 

ขีแ่พะ 5 ตัวลงมาและคาบรวงขา้วมา 6 รวง สูเ่มอืงมนุษยค์อืเมอืง กวางเจา เดมิชือ่ 

ฉู่ถงิ และไดม้อบพันธุเ์มล็ดขา้วใหแ้ก่ชาวกวางเจา พรอ้มอวยพรใหพ้น้จากความอด

อยากตลอดกาล เมือ่ส ิน้คําพูดเทวดาก็หายไป และแพะทีข่ีม่าก็กลายเป็นหนิ 5 กอ้น 

และนักประตมิากรรมก็ไดแ้กะสลักแพะ 5 ตัวตามตํานานทีก่ลา่วไวแ้ละจากนัน้กวางเจา

ก็ไดก้ลายเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีเ่จรญิรุ่งเรอืงอยา่งมาก และเชือ่ว่าเป็นเพราะแพะของ

เทวดาทีทํ่าใหบ้า้นเมอืงเจรญิรุ่งเรอืง จงึได ้แพะ 5 ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงกวาง

เจาตลอดมาจากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้ผลติภัณฑส์มนุไพรจนี ยาบัวหมิะ ยาประจําบา้นที่

มชี ือ่เสยีง หยก ครมีไขม่กุ ทีข่ ึน้ชือ่ของกวางเจาและสนิคา้ทีร่ะลกึของทางรัฐบาลจนี 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   ~~เมนพูเิศษ...อาหารจนีแคระ  

 จากนัน้นําท่านจากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ถนนปักกิง่ (ถนนคนเดนิ) ใหท้่านเลอืกซือ้

สนิคา้ฝากคนทางบา้น   

 

คํ0า รบัประทานอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร  

 สมควรแกเ่วลาพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย เพือ่นําทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

22.25 น. ออกเดนิทาโดยสายการบนิ KENYA AIRWAYS  เที0ยวบนิท ีKQ887  

00.20+1 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ…  

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจีนทุกเมอืง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซนิเจิน้) 

กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, 

ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับ

นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจ

ของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 
โปรแกรม : กวางเจาเทรดแฟร-์ลอ่งแมนํ่ -าจเูจยีง 5D 4N (KQ) 

** กรุป๊นี- ตอ้งเก็บเลม่พาส+รปูถา่ยเพื0อยื0นวซีา่จนีคะ่** 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคา 
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดี0ยว 
เพิ0ม 

15-19 เมษายน 2015 25,900 25,900 23,900 5,500 

 
เอกสารจําเป็นที0ตอ้งนําตดิตวัไปดว้ย     

1. นามบตัร (ควรนําตดิตอ่มาจํานวนมากเพื0อสะดวกในการแลกนามบตัรกบัผูป้ระกอบการ)                

2. รปูถา่ย 2 นิ-ว 2 รปู (เพื0อทําบตัรเขา้งาน) 

3. ทา่นใดที0เคยเขา้งานกวางเจาแฟร ์ สามารถใชบ้ตัรเขา้งานอนัเกา่ไดค้ะ่ กรณีที0ทา่นไมไ่ดนํ้าบตัรเกา่

มา จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมในการทําบตัรใหม ่200 หยวน/ทา่นท ั-งนี-ทางบรษิทัไมไ่ดเ้ป็นผูเ้รยีกเก็บ

แตเ่ป็นกฎของงานแฟร ์ 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ั-ง 6 ขอ้ 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ 

ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขี-นไปจงึออกเดนิทางในกรณีที0มจีํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่ี

หวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ยโดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. สําหรบัผูม้บีตัรเชญิแลว้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิtในการคนืคา่บตัรเขา้งานเนื0องจากทางบรษิทัไดร้บั

สทิธิtพเิศษในการเขา้ชมงานเทรดแฟรก์วางเจา  
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*** ในกรณีที0ลกูคา้ตอ้งออกต ัuวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที0ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั-ง 

มฉิะน ั-นทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั-งสิ-น ***  

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี0ยนแปลงได ้ท ั-งนี-ข ึ-นอยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที0ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

อตัรานี-รวม 

� คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้นักท่องเทีย่ว (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั จํานวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยที0ทางสายการบนิกําหนด) 

� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ํานาญเสน้ทาง 

� คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

� คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

� คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

� คา่ยกกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กโิลกรัม) / (โรงแรมทีพั่กบางแหง่อาจไมม่คีนขนกระเป๋า) 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไว ้

กบับรษัิทประกนัชวีติ  

� คา่ทําวซีา่จนีแบบเดี0ยวสําหรบัพาสสปอรต์ไทย ยื0นธรรมดา 4 วนัทําการ (สามารถเขา้ออกได ้1 คร ั-ง) 

 

อตัรานี-ไมร่วม 

� คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

� คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

� คา่ธรรมเนยีมการทําวซีา่กรณีทีล่กูคา้เป็นพาสตา่งชาต ิเชน่ พาสสปอรต์คเูวต พาสสปอรต์ลาว เป็นตน้ 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช ิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

� คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

� คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ0นและพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

� คา่ธรรมเนยีมนํ -ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที0สายการบนิมกีารปรบัขึ-นราคา 

 

เงื0อนไขการจอง 

• วางเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจําแลว้เทา่นัน้ 

  
หมายเหต ุ

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้ และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
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เงื0อนไขการสํารองที0น ั0ง 
� กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท พรอ้มกับเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้  

� การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้

จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

� แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

� แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

� แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

� สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

� บรษิทัขอสงวนสทิธิtในการเก็บคา่ใชจ้่ายท ั-งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที0บรษิทัฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึ-นไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

� กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการ

เลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

� กรณีท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระค่าบรกิารใน

สว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้

แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

� กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั-งหมด 
 

ขอ้มลูเพิ0มเตมิเรื0องต ัuวเครื0องบนิ 

� ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื่อนวันเดนิทางกลับ 

ท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และได ้

ดําเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ

บนิเทา่นัน้ 

ขอ้มลูเพิ0มเตมิเรื0องโรงแรมที0พกั 

++  เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

++  กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

++  โรงแรมในฮ่องกงมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งมขีนาดกะทัดรัต ซึง่ขึน้อยู่กับการ

ออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย  
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การเดนิทางเป็นครอบครวั 

� หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 

ชัว่โมงตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึ0งถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ0งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน 

หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีที่

ผูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก 

หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุม

โรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืค่าใชจ้่าย

ใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั-งนี-การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน

ความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ0งรว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 
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 
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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 

 
 
** ขอ้มลูการจดัแสดงงานขา้งตนั อาจมกีารเปลี0ยนแปลงได ้ 
** ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิ0มเตมิไดท้ี0: www.cantonfair.org.cn 
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เอกสารที0ใชป้ระกอบการยื0นขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั-งหมดใหค้รบถว้น เพื0อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 
ชื0อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME....................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่    
�  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื0อคูส่มรส 
ที0อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
...........................................................................................................................................................
.................................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................มอืถอื……………………… 
ที0อยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
...........................................................................................................................................................
.............................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น………………………. 
ชื0อสถานที0ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่………………………………………………………………… 
ตาํแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 
ที0อยูส่ถานที0ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ
ตัวพมิพห์ญ)่……………………………………………………………………… 
...........................................................................................................................................................
...................................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ี0ถกูตอ้งที0สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื0องจากทางสถานทตูจะมกีารโทร
เช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    � ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื0อวนัที0..................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที0
..............................เดอืน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เมื0อวนัที0........................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที0..............................เดอืน
.............................ปี................................. 
รายชื0อบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME....................................................................
..RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME....................................................................
.. 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหต ุ
**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ0มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ั-งนี-เพื0อ   
       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที0นี-  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 
**  แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033  
 
 
 


