
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ประกาศ!!! เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมกีารปรับราคา

ภาษนี า้มนัขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจริง  
 

 
 
 



 

ผู้จองทัวร์โปรดอ่านทางนี ้:  
ผู้ที่เคยเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ตั้งแต่คร้ังที่ 109 แล้วยงัเกบ็บตัรเข้างานไว้ ให้แจ้งกบัทาง

เจ้าหน้าที่ที่ท าการจองทัวร์ไว้ล่วงหน้า และน าบัตรที่เคยใช้เข้างานมาในวนัเดนิทางด้วย แต่ถ้าผู้ที่เคยเข้า
ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  แล้วท าบัตรเข้าชมงานหาย ท่านจะต้องลงทะเบียนท าบัตรเข้างานแยกจาก
คณะ และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าบัตรเข้างานใหม่ เป็นจ านวนเงนิ 200 หยวน/ท่าน ซ่ึงท่าน
สามารถช าระค่าบัตรเข้างานได้ที่หน้างาน เน่ืองจากข้อมูลในคร้ังที่ 109 ทางผู้จดังานยงับนัทกึข้อมูลของ
ท่านไว้ ส่วนผู้ทีไ่ม่เคยเข้าชมงานท าบัตรใหม่ได้ที่หน้างานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 22-25 ตลุำคม 2558 

 

วนัแรก                     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 

12.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ช้ัน 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U  
สายการบิน KENYA AIRWAYS (KQ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

14.40 น.  เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี KQ 860  
18.35 น.  เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ซ่ึงอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงในเครือจกัรภพ และ

ไดส่้งกลบัคืนสู่ประเทศจีนเม่ือปี ค.ศ. 1997 ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน มีขนาดพ้ืนท่ีไม่ใหญ่โตนกั 
แต่มีความหลากหลาย มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานท่ีน่าสนใจ ขณะเดียวกนัก็แฝงไวซ่ึ้งความทนัสมยั และวิถีชีวิตท่ีมี
สีสนั จึงไดรั้บการขนานนามวา่ เป็นเสน่ห์แห่งตะวนัออก หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัที่  PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง                ฮ่องกง – ชายหาดน า้ตืน้ – วคิทอเรียพคี – เซินเจิน้ – เมอืงจ าลอง – หมู่บ้านวฒันธรรม 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) 
น าท่านชม ชายหาดน ้าตืน้ (Repulse Bay) พร้อมนมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม , เทพเจา้โชคลาภ และเทวรูป , เทพเจา้ต่างๆ 
ท่ีตั้งประดิษฐานอยูอ่ยา่งเด่นสง่า เพ่ือเป็นสิริมงคล จากนั้นน าท่านข้ึนสู่ วคิทอเรียพคี เพ่ือน าท่านชมภาพทิวทศันอ์นัแสน
งดงามน่าประทบัใจของ หมู่เกาะฮ่องกง และ อ่าววคิทอเรีย ซ่ึงถือวา่เป็นอ่าวท่ีสวยติดอนัดบัโลก จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม 
โรงงานจวิเวอร์ร่ี ท่ีโด่งดงัท่ีสุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษทั ฮ่องกง จิวเวอร่ี กรุ๊ป จ ากดั ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ น ากงัหนั มา
พลิกแพลงเป็น จ้ี ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงั มาจดัวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ ซ่ึงถือเป็น เคร่ืองราง ตามหลกัฮ

*** กรุณาเตรียมพาสปอร์ต พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิว้ จ านวน 4  ใบ และนามบัตรท่านละ 3 ใบ เพือ่ท าบัตรเข้างาน 
มอบให้แก่เจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ ณ วนัเกบ็เอกสาร  และเตรียมนามบัตรไปมากๆ เพือ่แลกเปลีย่นเอกสารกบัผู้ประกอบการ 



 

วงจุย้ ซ่ึงจ าลองเลียนแบบมาจาก "แซก๋้งเม๋ียว" กงัหนั ใหญ่ 4 ใบพดั ท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรัธทา ท่ี "วดัไช่กง" ซ่ึงเป็นวดั
ท่ีดงัมาก และมีต านานความเช่ือมายาวนานวา่ คนท่ีมีเคราะห์ เม่ือ จบัใบพดัของกงัหนัหมุนไปโดยรอบแลว้ จะท าใหชี้วิต 
หมุนเวียนไปในทางท่ีดี และ สามารถพดัเอา ส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ ออกไปได ้ จากนั้นน าท่านสู่ ร้านช็อกโกแลต  ใหท่้านได้
เลือกซ้ือเป็นของขวญัหรือของฝากคนทางบา้น   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย  น าท่านนัง่รถเพ่ือเดินทางสู่ เมืองเซินเจิน้ เมืองท่ีมีความทนัสมยั ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซ่ึงเป็นเมืองใหม่ท่ีมี

ความสวยงาม และมีการวางผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งน้ีอยา่งมาก จากนั้นน าท่าน
ชม หยกจนี ของล ้าค่าของปักก่ิงท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงชาวจีนมีความเช่ือวา่หยกคือ สญัลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความ
ยุติธรรม รวมไปถึงลทัธิขงจ๊ือยงัให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความ
พอประมาณ และความกลา้หาญ ซ่ึงหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความร ่ ารวย ความมี
โชค รวมถึงท าให้อายุยืนอีกดว้ย ให้ท่านไดเ้ลือกชมหยกท่ีไดผ้่านการเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค อาทิเช่น 
ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝาก จากนั้นน าท่านเท่ียวชม เมอืงจ าลอง (จิง่ซ่ิวกง
หยวน) ซ่ึงท่านจะไดช้มสถานท่ีส าคญัในประเทศจีนจ าลองมาจากของจริง อาทิ ก าแพงเมืองจีน, พระราชวงัตอ้งหา้ม, วงั
ลามะท่ีธิเบต และอีกมากมาย เม่ือมาท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือนไดเ้ท่ียวเมืองจีนทัว่ประเทศในคร้ังเดียว จากนั้นน าท่านเท่ียว
ชม หมู่บ้านวัฒนธรรม พร้อมชมการแสดงโชวแ์สงสีเสียงอนัตระการตาของหมู่บา้นวฒันธรรมพ้ืนเมืองชาวจีน สัมผสั
กบัการด าเนินชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยเช้ือสายจีน อีกทั้งชมการแสดงของชาวเผ่าต่างๆของจีนท่ีรวบรวมไวท่ี้น้ีแห่งเดียว 
และชมการแสดง SHOW OF DRAGON & PHONIX ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ดว้ยระบบเวทีไฮโดริกท่ีทนัสมยัท่ีสุด โดยร่วม
ทุนสร้างอยา่งมหาศาลดว้ยระบบแสงสีเสียงอนัตระการตาท่ี CULTURE VILLAGE  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัที่ CAA HOLY SUN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม                                    เซินเจิน้ – กวางเจา – งานกวางเจาเทรดแฟร์ – ถนนปักกิง่ 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการคา้ 
นอกจากน้ียงัมีอาหารและภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติกวาง
เจาท่ี CHINESE EXPORT COMMODITIES FAIR COMPLEX (PAZHOU) เพ่ือเขา้ชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ เพ่ือ
มองหาช่องทางธุรกิจจากผูป้ระกอบการโดยตรง ซ่ึงงานน้ีไดรั้บความสนใจจากนักธุรกิจทัว่โลก เพราะจีนเป็นตลาด
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภครายใหญ่ท่ีสุดในโลก 
หมายเหตุ  :  อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกต่อการดงูาน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...ห่านย่าง 
น าท่านสู่ ถนนปักกิ่ง ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในกวางเจา มีสินคา้มากมาย อาทิเช่น เส้ือผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า และของท่ีระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั  
พกัที่ JOLLIES HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่ส่ี                                          กวางเจา – งานกวางเจาเทรดแฟร์ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

น าท่านแวะซ้ือยาแกน้ ้ าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวท่ีถูกไฟไหม,้ น ้ า
ร้อนลวก, แมลงสัตวก์ดัต่อย, แพ,้ คนั, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอกัเสบ, บวมแดง, การอกัเสบของผิว, กลากเกล้ือน, 
โรคผิวหนังต่างๆ  จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา (ต่อ) ท่ี  CHINESE EXPORT 
COMMODITIES FAIR COMPLEX (PAZHOU) เพ่ือเขา้ชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ เพ่ือมองหาช่องทางธุรกิจจาก
ผูป้ระกอบการโดยตรง ซ่ึงงานน้ีไดรั้บความสนใจจากนกัธุรกิจทัว่โลก เพราะจีนเป็นตลาดผูผ้ลิตและผูบ้ริโภครายใหญ่
ท่ีสุดในโลก 
หมายเหตุ  :  อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกต่อการดงูาน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน **เน่ืองจากช่วงที่เดนิทางอยู่ในช่วงงานกวางเจาเทรดแฟร์ ทางสายการบินแจ้งว่าต้อง
ไปเช็คอนิล่วงหน้า 3 ช่ัวโมง 

22.25 น. อ าลากวางเจา โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี KQ 887  
00.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน  
 

 
ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ    

          ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา           
 (*** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป ***) 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมอืงจีน ทุกเมอืง ก าหนดให้มกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมอืงให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้
รู้จกั ในนามคือ จวิเวอร์ร่ี,ช็อกโกแลต,บัวหิมะ, หยก ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมผีลกบัราคาทัวร์  จงึเรียนให้กบั
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่
กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 
 
 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 22-25 ตลุำคม 2558 

อตัราค่าบริการ          ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่)                          ท่านละ       22,900         บาท 
       เดก็อายตุ ่ากวา่  21 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน   ท่านละ       22,900         บาท       
        พกัหอ้งเด่ียวจ่ายเพ่ิม                ท่านละ            4,500                บาท 
 



 

หมายเหตุ ราคาทัวร์นี ้ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเดก็ ซ่ึงราคาทัวร์ดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลก
ที่มกีารปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษนี ้ามันขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็
ค่าภาษนี ้ามันเพิม่ตามความเป็นจริง 

                             บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพ
ทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
(ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี)  

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีก าหนดไวใ้นรายการ 
 ค่าวีซ่าจีน เน่ืองจากเป็นวีซ่าท่ีทางบริษทัฮ่องกงท าให ้ (วีซ่า 144 ชัว่โมง เขา้เฉพาะเขตสามเหล่ียมเศรษฐกิจปากแม่น ้าจูเจียง มณฑล

กวางตง) ไม่เสียค่าใชจ่้าย ส าหรับผูท่ี้มีวีซ่าจีนจะไม่สามารถขอค่าวีซ่าจีนคืนจากทางบริษทัฯ ได ้ แต่ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบ
ตั้งแต่วนัท่ีท าการจอง ไม่เช่นนั้นทางด่านตรวจคนเขา้เมืองจะท าการยกเลิกวีซ่าจีนในเล่มของท่าน และท่านตอ้งท าการขอวีซ่าใหม่ท่ี
หนา้ด่าน โดยตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม 500 หยวน/ท่าน 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 32 กโิลกรัม 1 ใบ  สมัภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้ 1 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 12 กิโลกรัม , ค่า

ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์
จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อ
ทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการ
ทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์
อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าวีซ่าเขา้ฮ่องกง, เซินเจ้ิน และกวางเจา ส าหรับชาวต่างชาติ กรณีน้ีกรุณาเช็คขอ้มลู และค่าวีซ่ากบัทางเจา้หนา้ท่ีของบริษทัทุกคร้ัง 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 
 ค่าทปิไกด์ และ คนขับรถ ฮ่องกง 30  HKD ต่อคน (ลูกค้า), เซินเจิน้ และกวางเจา 50 หยวน ต่อคน และของหัวหน้าทวัร์ทีดู่แล

คณะจากเมืองไทย 200 บาทต่อท่าน (เด็กเกบ็เท่าผู้ใหญ่) 
 ค่าทิปกระเป๋าส าหรับพนกังานของโรงแรม 



 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณทีี่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษมูีลค่าเพิม่ และหัก 
ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กบับริษทั
ทัวร์เท่าน้ัน 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมด
หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหน้าทัวร์ แต่มไีกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่ฮ่องกง) ครบ 15 ท่าน มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทาง
ไป-กลบั พร้อมกบัคณะ  

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 
200 หยวน  /คน  /วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่านั้น เม่ือท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยู่ในระดบัเดียวกนัแต่อาจจะ
ไม่ไดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั 

7. การยกเลกิ 
7.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
7.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
7.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
7.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 211 % ของราคาทวัร์ 
7.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้นๆ 

หมายเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถกูท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 



 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (หมายเหตุ : หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีการช ารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถา้เกิดการช ารุด 
 เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้ และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
ตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัว๋
เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
เอกสารที่ใช้ส าหรับเดินทาง 
 1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มกีารช ารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการช ารุด 
     เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมอืง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
2.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3.  เอกสารประจ าตวัของผูเ้ดินทาง เช่น บตัรประชาชน  
4.  กรณีผูเ้ดินทางมีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์เดินทางออกนอกประเทศ โดยบิดา, มารดาไม่ไดเ้ดินทางไปดว้ย ตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา, 

มารดา โดยไปยื่นค าขอหนงัสือรับรองลายมือช่ือใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศท่ีอ าเภอ หรือเขตท่ีบิดาและมารดามีช่ืออยูต่ามทะเบียน
บา้น ไวแ้สดงต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีด่านตรวจคนเขา้-ออก ประเทศ 

5. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการ
อนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแล
บตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ 

6. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
-ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น 
-หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไป
แสดงตนท่ีสถานทูตจีน 



 

**การเตรียมเอกสารส าหรับยื่นวซ่ีาจีน กรุณาสอบถามกบัทางเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป 

ข้อควรระวงั!! 
หนงัสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังวา่ตอ้งท าการยื่นวีซ่าเขา้ฮ่องกง และจีนหรือไม่ 
** ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวฮ่องกง โทร. 02-233-7377 
                                                         สถานฑูตจนี  โทร. 02-247-8344/ 02-247-8351 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดงานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที ่118  ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 
สถานที่จดังาน : PAZHOU COMPLEX 

วนัที่ 15 – 19 ตุลาคม 2558 วนัที 23 – 27 ตุลาคม 2558              วนัที่ 1–5 พฤศจกิายน 2558 
Large Machinery & Equipment 
(เคร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่ และอุปกรณ์) 
Small Machinery (เคร่ืองจกัรกลขนาดเลก็) 
Bicycles (รถจกัรยาน) 
Motorcycles (รถมอเตอร์ไซด)์ 
Vehicle Spare Parts (อะไหล่ยานพาหนะ) 
Chemical Products (เคมีภณัฑ,์วสัดุเคมี) 
Hardwares (อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์,ฮาร์ดแวร์) 
Tools (เคร่ืองมือ , อุปกรณ์) 
Vehicles (ยานพาหนะ , เคร่ืองมือล าเลียง) 
Construction Machinery  
(เคร่ืองจกัรก่อสร้าง) 
Electrical Appliances (เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าบา้น) 
Consumer Electronics  

Kitchen &Tableware  
(เคร่ืองครัวและภาชนะใส่อาหาร) 
General Ceramics (ผลิตภณัฑเ์ซรามิค) 
Arts Ceramics (เซรามิคส าหรับศิลปะ) 
Home Decorations (อุปกรณ์ตกแต่งบา้น) 
Glass Arts (เคร่ืองแกว้ศิลปะ) 
Furniture (เฟอร์นิเจอร์) 
Weaving , Rattan & lron Arts  
(เคร่ืองเรือนท่ีท าจากหวาย / เหลก็) 
Gardening Products (อุปกรณ์ท าสวน) 
Stone and lron Products  
(อุปกรณ์เก่ียวกบัหินและเหลก็) 
Household ltems (ของใชใ้นครัวเรือน) 
Personal Care Products  
(ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสุขอนามยั) 

Men’s & Ladie’s Wear  
(เส้ือผา้ส าหรับบุรุษและสตรี) 
Kids’Wear (เส้ือผา้ส ารับเด็ก)  
Underwear (ชุดชั้นใน) 
Sports & Casual Wear  
(ชุดกีฬาและล าลอง)  
Furs , Leathers , Downs & Downs Products  
(ผลิตภณัฑข์นสตัวแ์ละหนงัสตัว)์ 
Fashion Accessories & Fittings  
(สินคา้แฟชัน่และอุปกรณ์ตกแต่ง) 
Home Textiles (สินคา้ส่ิงทอภายในบา้น) 
Textile Raw Materials & Fabrics  
(ส่ิงทอ ผา้ไหม ผา้ฝ้าย และอุปกรณ์) 
Carpets & Tapestries (พรมและผา้ม่าน) 

พาสปอร์ต ควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดอืน 
มฉิะน้ันบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 
 



 

(เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าส าหรับผูบ้ริโภค) 
Computer & Communication Products 
(อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และติดต่อส่ือสาร) 
Lighting (อุปกรณ์เก่ียวกบัแสงสวา่ง) 
Building & decorative Materials 
(วสัดุและเคร่ืองมือก่อสร้างและตกแต่ง) 
Sanitary & Bathroom Equipments  
(เคร่ืองมืออุปกรณ์ท าความสะอาด) 
Importing Products (สินคา้น าเขา้) 

Toiletries (ผลิตภณัฑภ์ายในหอ้งน ้ า) 
Clock , Watch & Optical  
(นาฬิกาและแวน่ตา) 
Instruments (เคร่ืองดนตรี) 
Toys (ของเล่น) 
Gifts & Premiums (สินคา้พรีเม่ียม) 
Festival ltems (สินคา้กบัเทศกาล) 

Food (ผลิตภณัฑอ์าหาร)  
Native Products (สินคา้พ้ืนเมือง) 
Madicines & Health Products  
(ผลิตภณัฑย์าและสุขภาพ)  
Medical Devices , Disposables & Dressings  
(ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัยา) 
Sports , Travel & Recreation Products  
(ผลิตภณัฑกี์ฬา , ท่องเท่ียว) 
Office Supplies (อุปกรณ์ส าหนกังาน) 
Shoes (รองเทา้) 
Cases & Bags (เคร่ืองหนงั  , กระเป๋า) 

            ข้อมูลเพิม่เตมิ ค้นหาได้ที่  :  www.cantonfair.org.cn  

 

**ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทาง
บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั** 
 

http://www.cantonfair.org.cn/

