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• บนิดว้ยเครือง A380 ทกุทีนัง มจีอทวี ี

• กวางเจาแฟร ์ครัง้ที 116th (China Import And Export Fair Complex) 

• เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์2 วันเต็ม 

• ชอ้ปป้ิงสนิคา้ 2 ยา่นดัง TsimshaTsui ทีฮอ่งกงและถนนปักกิงทีกวางเจา 

• ไหวอ้งคเ์จา้พอ่แชกงหมวิ ณ วัดกงัหัน เพือปัดเป่าสิงไมด่อีอกจากชวีติ หมนุแตส่ ิงทีดเีขา้มาแทน 

• ลิม้ลองเมนูพเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง, หา่นยา่ง และอาหารสไตลก์วางตุง้ 

• พเิศษสําหรับลกูคา้ทกุทา่น รับ Sim Card ทา่นละ 1 อนั 

 

 
กําหนดการเดนิทาง 15-19, 16-20 ต.ค. 2014  22,900.- 

     

1. กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-เซนิเจิน้ 

2. เซนิเจิน้-กวางเจา-ชอ้ปป้ิงถนนซา่งเซยีจิว 

3. เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์

4. เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร-์เซนิเจิน้ 

5. เซนิเจิน้-ฮ่องกง-วัดแชกงหมวิ-อริะชอ้ปป้ิง

ถนนนาธาน-สนามบนิฮอ่งกง-กรงุเทพฯ 

 

ฮอ่งกง-เซนิเจ ิ.น-กวางเจาเทรดแฟร ์
5 วนั 4 คนื   

โดยสายการบนิ Emirate Airline (EK) 
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วนัแรก        กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-เซนิเจ ิ.น 

 

10.00 น. พรอ้มกันที สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบนิ Emirate Airlines โดยมเีจา้หนา้ที อํานวยความสะดวกดา้นเอกสารเดนิทาง

และสมัภาระ 

 

13.40 น. ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดยสายการบนิ Emirate Airlines เทียวบนิที EK384  

17.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)ซึงตัง้ยูบ่นเกาะลันเตา 

ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ 

ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นวิเทอรร์ทิอรสีเ์กาลูน และเกาะเล็กๆ อกี 235 เกาะ หลังจากผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้..นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจิน้ โดยรถใชเ้วลาประมาณ 1 ชัวโมง 

(ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วันเดนิทาง) ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระดว้ยตัวของทา่นเอง

ในการเดนิทางขา้มด่านและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60

นาท ี  จากนัน้เดนิทางเขา้สู่เมอืงเซนิเจิน้ ซึงเป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษ

ของมณฑลกวางตุง้เป็นเมืองเศรษฐกจิการคา้ทีสําคัญของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่ง

รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมยัอกีดว้ย 

 

คํFา รบัประทานอาหารคํFา ณ ภตัตาคาร ...เมนพูเิศษ  เป๋าฮื.อ+ไวนแ์ดง  

 เขา้สูท่ ีFพกั เซนิเจ ิ.น Vienna Hotel or Perthden  Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีFสอง     เซนิเจ ิ.น-กวางเจา-อสิระชอ้ปปิ. งถนนซา่งเซีFยจ ิFว 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีFพกั 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ศูนยส์มุนไพรจนีหรอืบัวหมิะ ใหท้่านรับฟังการบรรยายถงึสรรพคุณ

ของสมนุไพรจนี   และนําทา่นชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืง อาท ิเชน่ ใบชา หยก ครมีไขม่กุ ผา้

ไหม ฯลฯ  ฝากคนทีท่านรัก   จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงกวางเจา  ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 3-4 ชัวโมง  (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วันเดนิทาง) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

กวางเจา เมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ มชี ือเสยีงทางดา้นวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรท์ีสําคัญ

แห่งหนึงของจนีและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิในภาคใตข้องจนีตัง้อยู่ปากแม่น้ําจูเจยีง มี

ประวัตศิาสตร ์ยาวนานกว่า 2,800 ปี ครัง้อดตีและยังเคยเป็นเมอืงท่าเสรแีห่งแรกและแห่ง

เดยีวทีเปิดตอ้นรับชาว ตะวันตกทีเขา้มาตดิต่อคา้ขายกวางเจามอีกีชือหนึงว่า “ เมอืงแพะ” ” 

เลา่กนัวา่เคยมเีซยีนหา้องคข์ีแพะทีปากคาบรวงขา้วเดนิทางมาถงึเมอืงกวางโจวและอวยพรให ้

ถินนี้ “ ไม่มคีวามอดอยากชัวนรัินดร”์ หลังจากทีเซยีนหายตัวไป แพะทัง้หา้ก็กลายเป็นหนิ

หลังจากนัน้เป็นตน้มา กวางเจาก็ไดช้ือวา่ “เมอืงแพะ” จากนัน้นําทา่นสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนซา่ง

เซียจิว เป็นยา่นการคา้ทีมชี ือมาแต่โบราณประมาณ150 ปีกอ่นสมัยสงครามฝินปีค.ศ.1840 ที

พระราชสํานักราชวงศช์งิอนุมัตใิหเ้ป็นศูนยก์ารคา้ระหว่างประเทศในสมัยนัน้จัดเป็นยา่นการคา้

ทีตดิต่อกับยุโรปโดยเฉพาะชมตกึแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณ

อย่างสวยงามซึงตอนหลังคนจนีนํามาสรา้งแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็น

ยา่นชอ้ปป้ิงทีมคีวามนยิมอยูซ่ ึงมสีนิคา้อนัทันสมยัตา่งๆใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย 
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คํFา รบัประทานอาหารคํFา ณ ภตัตาคาร       

 เขา้สูท่ ีFพกั กวางเจา  FORTUNA  FOSHAN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีFสาม     เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีFพกั 

 นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพือมองหา

ชอ่งทางทางธุรกจิผูป้ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึงเป็นงานทีผูผ้ลติรายใหญ ่

พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจนี รวมทัง้นักธุรกจิทัวโลกใหค้วามสนใจ Chinese 

Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท  

**ทา่นทีFเคยมบีตัรเขา้งานแลว้ กรุณาเตรยีมบตัรไปดว้ย เนืFองจากทางผูจ้ดังานจะไม่

ทําบตัรเขา้งานใหใ้หม่คะ่ ตอ้งทําบตัรแยกจากคณะ และตอ้งเสยีคา่ทําบตัรเขา้งาน

ใหม ่อกีทา่นละ 200 หยวน สว่นทา่นทีFยงัไมม่บีตัรเขา้งาน บรษิทัจะดําเนนิการทําบตัร

เขา้งานใหค้ะ่**              ***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

 

คํFา รบัประทานอาหารคํFา ณ ภตัตาคาร       

 เขา้สูท่ ีFพกั กวางเจา  FORTUNA  FOSHAN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีFส ีF     เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร-์เซนิเจ ิ.น 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีFพกั 

 นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพือมองหา

ชอ่งทางทางธุรกจิผูป้ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึงเป็นงานทีผูผ้ลติรายใหญ ่

พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจนี รวมทัง้นักธุรกจิทัวโลกใหค้วามสนใจ Chinese 

Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท  

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

 

คํFา รบัประทานอาหารคํFา ณ ภตัตาคาร       

 
หลงัจากทานอาหารคํFาเรยีบรอ้ย  นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่ซนิเจ ิ.นโดยรถ  ใชเ้วลาในการ

เดนิทางประมาณ  3 ช ัFวโมง (ขึ.นอยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทาง) 

 

 เขา้สูท่ ีFพกั เซนิเจ ิ.น  Vienna Hotel or Perthden  Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีFหา้    เซนิเจ ิ.น-ฮอ่งกง-วดัแชกงหมวิ-อสิระชอ้ปปิ. งถนนนาธาน-กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีFพกั 

 สมควรแกเ่วลาพรอ้มกนัทีจดุนัดหมาย ประมาณ 09.00 น. นําทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยรถโคช้ 

1 ชัวโมง (ขึน้อยูก่ับสภาพจราจร ณ วันเดนิทาง) จากนัน้เดนิทางไป วัดแชกงหมวิ หรอื วัด

กังหัน เป็นวัดเกา่แกท่ีมคีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุว่า 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัดแชกง

สรา้งขึน้เพือเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสําคัญคนหนึงเป็นทหารมีชือว่าท่านแชกง เนืองจากมี

เหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดทํ้าวีระประวัตไิว ้ทําใหค้น

ทัวไปยกย่องและคนจีนมีความเชือถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะ

ประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันนําโชคทีตัง้อยู่ในวัดเพือจะได ้
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หมนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีการงาน โชคลาภ ยศ

ศักดิ ์และถา้หากคนทีดวงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิงรา้ยและไมด่ี

ออกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, 

เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที 2 ของเดอืนแรก

ตามปฎทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพือถวายกังหันลมเพราะเชือว่ากังหันจะชว่ย

พัดพาสิงชัวรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดเีขา้มาแทน  นําชม

โรงงานTSLซึงเป็นโรงงานทีมชี ือเสยีงทีสดุของฮอ่งกงในเรืองการออกแบบเครืองประดับท่าน

สามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   เมนพูเิศษ..หา่นยา่ง  

บา่ย ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย เชน่  OceanTerminal,  Harbour City สนิคา้แบรนดเ์นมชือ

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

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

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

Louis Vuitton, Chole ฯลฯ 

**อสิระรบัประทานอาหารคํFาตามอธัยาศยั ** 

 

 สมควรแกเ่วลาพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย เพือเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง  

22.10 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ Emirate Airlines เทีFยวบนิทีF EK385  

00.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ….                            

โปรแกรม : ฮอ่งกง-เซนิเจิ.น-กวางเจาเทรดแฟร ์5 วนั 4 คนื 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคา 
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่
ไมม่รีาคาเด็ก 

พกัเดีFยว 
เพิFม 

15-19, 16-20 ต.ค. 2014 22,900. 22,900. 21,900. 5,500.- 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ั.ง 5 ขอ้ 

หมายเหต 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่่ากรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจะไมรั่บผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีทาง บรษัิทฯ 

ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทียวบนิ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลียนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขี.นไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีFมจีํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่ี

หวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ยโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

*** ในกรณีทีFลกูคา้ตอ้งออกต ัjวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีFของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั.ง 

มฉิะน ั.นทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั.งสิ.น ***  

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีFยนแปลงได ้ท ั.งนี.ข ึ.นอยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีFไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
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อตัรานี.รวม 

� คา่ตั๋วเครืองบนิ ชัน้นักท่องเทียว (Economy Class) ทีระบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั จํานวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีFทางสายการบนิกําหนด) 

� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีชํานาญเสน้ทาง 

� คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

� คา่อาหารตามทีระบใุนรายการ 

� คา่เขา้ชมสถานทีทอ่งเทียวตามรายการ 

� คา่ยกกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กโิลกรัม) / (โรงแรมทีพักบางแหง่อาจไมม่คีนขนกระเป๋า) 
� ค่าประกันอบุัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ทัง้นี้ยอ่มอยู ่ในขอ้จํากัดทีมกีารตกลง

ไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ  

� คา่วซีา่กรุป๊แบบ 144 ช ัFวโมง (ไมส่ามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีFมวีซีา่อยูแ่ลว้และสําหรบัพาสปอรต์

ไทยเทา่น ั.น) 

 

อตัรานี.ไมร่วม 

� คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

� คา่หอ้งพักเดียวตามอตัรา 

� คา่ธรรมเนยีมการทําวซีา่กรณีทีลกูคา้เป็นพาสตา่งชาต ิเชน่ พาสสปอรต์เยอรมนั พาสสปอรต์ลาว 

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

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

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

� คา่ภาษีมลูคา่เพิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจา่ย 3% 

� คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิFนและพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

� คา่ธรรมเนยีมนํ .ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีFสายการบนิมกีารปรบัขึ.นราคา 

 

เงืFอนไขการจอง 

วางเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีนังจะยนืยนัเมือไดรั้บเงนิมดัจําแลว้เทา่นัน้ 

 
หมายเหต ุ

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืนใหถ้า้ตอ้งการ  

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจะเปลียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้ และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

เงืFอนไขการสํารองทีFน ัFง 
� กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท พรอ้มกับเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้  

� การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพักและตั๋วเครืองบนิ มฉิะนัน้

จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

� แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

� แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

� แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

� สําหรับผูโ้ดยสารทีไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืนวซีา่ให ้เมือผลวซีา่ผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

� บรษิทัขอสงวนสทิธิoในการเก็บคา่ใชจ้่ายท ั.งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีFบรษิทัฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึ.นไป) เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืนทีเดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีเกดิจากการยกเลกิของ

ทา่น  

� กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการ

เลือนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว  ในกรณีทีไมส่ามารถเดนิทางได ้

� กรณีท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครืองบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระค่าบรกิารใน

สว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเกดิขึน้

แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

� กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไมว่่าเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั.งหมด 

ขอ้มลูเพิFมเตมิเรืFองต ัjวเครืFองบนิ 

� ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือนวันเดนิทางกลับ 

ท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีสายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบนิเป็นผูกํ้าหนดซึงทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดนิทางและได ้

ดําเนนิการออกตั๋วเครืองบนิไปแลว้(กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ

บนิเทา่นัน้ 

ขอ้มลูเพิFมเตมิเรืFองโรงแรมทีFพกั 

� เนืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดียว (Single) และ

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

� กรณีทีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลียนหรอืยา้ยเมอืงเพือใหเ้กดิความเหมาะสม 

� โรงแรมในฮ่องกงมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเป็นหอ้งมขีนาดกะทัดรัต ซึงขึน้อยู่กับการ

ออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย  

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทียวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัวโมง

ตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 



www.tradefairholiday.com Page 7 

ขอ้ความซึFงถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึFงรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีมคีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีทอ่งเทียวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ 

ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเกดิจากโรงแรมทีพัก ยานพาหนะ,  อันเนืองจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัย

ธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียน

เงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทียวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเกียวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศ

ไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตผุล เนืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึงอยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหว่างการเดนิทางท่องเทียวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือนไขที

บรษัิทฯ ทีรับประกนัในกรณีทีผูร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มิ

ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุ

โรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดนิทาง รวมถึงมีส ิงผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลียนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ท ั.งนี.การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผู ้

มเีกยีรต ิซึFงรว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
Welcome to the 116th Canton Fair 2014 October 

• Phase 1: 15th-19th October 2014 9:30-18:00 
• Phase 2: 23rd-27th October 2014 9:30-18:00 
• Phase 3: 31st Oct.-4th Nov. 2014 9:30-18:00 

Address: No. 380, Yuejiang Zhong Road, Guangzhou, China 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** ขอ้มลูการจัดแสดงงานขา้งตัน อาจมกีารเปลียนแปลงได ้ 
** ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิมเตมิไดท้ี: www.cantonfair.org.cn 


