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 บนิดว้ยเครือ่ง A380  ทกุทีน่ั่ง มจีอทวี ี

 กวางเจาแฟร ์ครัง้ที ่119th (China Import And Export Fair Complex) 

 เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์2 วันเต็ม 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้ 2 ยา่นดัง TsimshaTsui ทีฮ่อ่งกงและถนนปักกิง่ทีก่วางเจา 

 ไหวอ้งคเ์จา้พอ่แชกงหมวิ ณ วัดกงัหัน เพือ่ปัดเป่าสิง่ไมด่อีอกจากชวีติ หมนุแตส่ ิง่ทีด่เีขา้มาแทน 

 ลิม้ลองเมนูพเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง, หา่นยา่ง  

 

กําหนดการเดนิทาง  

15-19 เม.ย. 2016 ราคา  21,900.- 
     

1. กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-เซนิเจิน้ 

2. เซนิเจิน้-กวางเจา-ชอ้ปป้ิงถนนซา่งเซยีจิว่ 

3. เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์

4. เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร-์เซนิเจิน้ 

5. เซนิเจิน้-ฮอ่งกง-วัดแชกงหมวิ-อริะชอ้ปป้ิง

ถนนนาธาน-สนามบนิฮอ่งกง-กรงุเทพฯ 

ฮอ่งกง-เซนิเจ ิน้-กวางเจาเทรดแฟร ์
5 วนั 4 คนื   

โดยสายการบนิ Emirate Airline (EK) 
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วนัแรก        กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-เซนิเจ ิน้ 

10.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบนิ Emirate Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีอํ่านวยความสะดวกดา้นเอกสารเดนิทาง

และสมัภาระ 

 

14.00 น. ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดยสายการบนิ Emirate Airlines เทีย่วบนิที ่EK384  

18.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 1 ชม.)ซึง่ตัง้

ยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับ

มณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮอ่งกง นวิเทอรร์ทิอรสีเ์กาลนู และเกาะเล็กๆ อกี 235 เกาะ 

หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B. ..นําท่านเดนิทางสู่

เมอืงเซนิเจิน้ โดยรถใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ขึน้อยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดนิทาง) 

ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระดว้ยตัวของท่านเองในการเดนิทางขา้มด่านและผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60นาท ี  จากนัน้เดนิทางเขา้สูเ่มอืงเซนิเจิน้ 

ซึง่เป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมืองเศรษฐกจิ

การคา้ทีสํ่าคัญของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมยัอกีดว้ย 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ...เมนพูเิศษ  เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง  

 เขา้สูท่ ีพ่กั เซนิเจ ิน้ Vienna Hotel or Perthden  Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่อง     เซนิเจ ิน้-กวางเจา-อสิระชอ้ปป้ิงถนนซา่งเซีย่จ ิว่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ศูนยส์มุนไพรจนีหรอืบัวหมิะ ใหท้่านรับฟังการบรรยายถงึสรรพคุณ

ของสมนุไพรจนี   และนําทา่นชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืง อาท ิเชน่ ใบชา หยก ครมีไขม่กุ ผา้

ไหม ฯลฯ  ฝากคนที่ท่านรัก   จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงกวางเจา  ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง  (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วันเดนิทาง) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

กวางเจา เมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ มชี ือ่เสยีงทางดา้นวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรท์ีสํ่าคัญ

แห่งหนึง่ของจนีและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิในภาคใตข้องจนีตัง้อยู่ปากแม่น้ําจูเจยีง มี

ประวัตศิาสตร ์ยาวนานกว่า 2,800 ปี ครัง้อดตีและยังเคยเป็นเมอืงท่าเสรแีห่งแรกและแห่ง

เดยีวทีเ่ปิดตอ้นรับชาว ตะวันตกทีเ่ขา้มาตดิต่อคา้ขายกวางเจามอีกีชือ่หนึง่ว่า “ เมอืงแพะ” ” 

เลา่กนัวา่เคยมเีซยีนหา้องคข์ีแ่พะทีป่ากคาบรวงขา้วเดนิทางมาถงึเมอืงกวางโจวและอวยพรให ้

ถิน่นี้ “ ไม่มคีวามอดอยากชั่วนรัินดร”์ หลังจากทีเ่ซยีนหายตัวไป แพะทัง้หา้ก็กลายเป็นหนิ

หลังจากนัน้เป็นตน้มา กวางเจาก็ไดช้ือ่วา่ “เมอืงแพะ” จากนัน้นําทา่นสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนซา่ง

เซีย่จิว่ เป็นยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่มาแต่โบราณประมาณ150 ปีกอ่นสมัยสงครามฝ่ินปีค.ศ.1840 ที่

พระราชสํานักราชวงศช์งิอนุมัตใิหเ้ป็นศูนยก์ารคา้ระหว่างประเทศในสมัยนัน้จัดเป็นยา่นการคา้

ทีต่ดิต่อกับยุโรปโดยเฉพาะชมตกึแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณ

อย่างสวยงามซึง่ตอนหลังคนจนีนํามาสรา้งแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็น

ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่คีวามนยิมอยูซ่ ึง่มสีนิคา้อนัทันสมยัตา่งๆใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร       

 เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา  FORTUNA  FOSHAN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  
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วนัทีส่าม  เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหา

ชอ่งทางทางธุรกจิผูป้ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ ่

พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจนี รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese 

Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท  

**ทา่นทีเ่คยมบีตัรเขา้งานแลว้ กรุณาเตรยีมบตัรไปดว้ย เนือ่งจากทางผูจ้ดังานจะไม่

ทําบตัรเขา้งานใหใ้หม่คะ่ ตอ้งทําบตัรแยกจากคณะ และตอ้งเสยีคา่ทําบตัรเขา้งาน

ใหม่ อีกท่านละประมาณ 200 หยวน ส่วนท่านทีย่งัไม่มบีตัรเขา้งาน บรษิทัจะ

ดําเนนิการทําบตัรเขา้งานใหค้ะ่**              ***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 

*** 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร       

 เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา  FORTUNA  FOSHAN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ ี ่    เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์–เซนิเจ ิน้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหา

ชอ่งทางทางธุรกจิผูป้ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ ่

พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจนี รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese 

Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท  

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร       

 
หลงัจากทานอาหารคํา่เรยีบรอ้ย  นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่ซนิเจ ิ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 

 สมควรแกเ่วลาพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ประมาณ 09.00 น. นําทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยรถโคช้ 

1 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่ับสภาพจราจร ณ วันเดนิทาง) จากนัน้เดนิทางไป วัดแชกงหมวิ หรอื วัด

กังหัน เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุว่า 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัดแชกง

สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมี

เหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดทํ้าวีระประวัตไิว ้ทําใหค้น

ทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชือ่ถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะ

ประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันนําโชคที่ตัง้อยู่ในวัดเพื่อจะได ้

หมนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศ

ศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่ี

ออกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, 

เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที ่2 ของเดอืนแรก

ตามปฎทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะชว่ย
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พัดพาสิง่ชั่วรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดเีขา้มาแทน  นําชม

โรงงานTSLซึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับท่าน

สามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   เมนพูเิศษ..หา่นยา่ง  

บา่ย ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย เชน่  OceanTerminal,  Harbour City สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่

ดังตา่งๆระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel 

, Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นทีห่า้ง Toy r’us แหล่งชอ้ปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS Galleria  เชน่  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , 

Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

**อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ** 

 

 สมควรแกเ่วลาพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง  

22.10 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ Emirate Airlines เทีย่วบนิที ่EK385  

00.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ….                            

 

** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิ

เจ ิน้)กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวั

หมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคา

ทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้

หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรม : ฮอ่งกง-เซนิเจิน้-กวางเจาเทรดแฟร ์5 วนั 4 คนื 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

15-19 เม.ย. 2559 21,900. 21,900. 19,900. 5,500.- 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหต ุ 1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง 

ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่

ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

  3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดนิทางจํานวน  15 ทา่น ขีน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จีํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 

15   ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ยโดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 

7 วนักอ่นการเดนิทาง  

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

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

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

อตัรานีร้วม 

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

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน จํานวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ํานาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ยกกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กโิลกรัม) / (โรงแรมทีพ่ักบางแหง่อาจไมม่คีนขนกระเป๋า) 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไว ้

กบับรษัิทประกนัชวีติ  

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   

 รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

10. คา่ทําวซีา่จนีแบบเดีย่วสําหรบัพาสสปอรต์ไทย ยืน่ธรรมดา 4 วนัทําการ (สามารถเขา้ออกได ้1 คร ัง้) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

3. คา่ธรรมเนยีมการทําวซีา่กรณีทีล่กูคา้เป็นพาสตา่งชาต ิเชน่ พาสสปอรต์เยอรมนั พาสสปอรต์ลาว 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

  คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

  เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคเุทศก ์) 

9. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 

1. วางเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจําแลว้เทา่นัน้ 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ 

 ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

 หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3.  หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

  กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 



http://www.tradefairholiday.com  รหสัทวัร ์GO_23/EK 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่

 สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

 สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล

 คณะทัวรท์ัง้หมด  

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้ และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้  

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและ

ผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่น

ของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบั

ทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุล

ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
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1.  ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่

สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ คา่ใชจ้า่ย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย    

และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

4.ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูกํ้าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดนิทางและได ้

ดําเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้(กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

++   เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(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 

++  โรงแรมในฮอ่งกงมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งมขีนาดกะทัดรัต ซึง่ขึน้อยูก่บัการ

ออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสดุใน

การเดินทาง ทั ้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, 

สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ

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

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตุผล 

เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ที่

รับประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ 

จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื่อความ

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคํานงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Phase 3: May 1 - 5, 2015 
Food & Drink; Household Items; Fabrics & Home Textiles 
For further information, please contact the project team  
 
 

กวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่119
th  (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 
   - อปุกรณ์ทําสวน  
   - 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 

 อปุกรณสํ์านกังาน, 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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