
www.tradefairholiday.com Page 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 2 วันเต็ม 
ช้อปปิ� งสินค้าย่านดัง TsimshaTsui ที'ฮ่องกง 

ไหว้องค์เจ้าพอ่แชกงหมิว ณ วัดกังหัน 
ลิ�มลองเมนพูเิศษ เป๋าฮื�อ + ไวน์แดง 
เมนหู่านย่าง และอาหารสไตล์กวางตุ้ง 

พเิศษ!!!   แจก SIM CARD ท่านละ 1 อัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง 15-19 เมษายน 2558 
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วนัแรก กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง - เซนิเจ ิ2น        (-/-/D) 
 
 
10.30 น. พรอ้มกันที� สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T  

สายการบนิ Emirate Airlines  
14.00 น. ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดยสายการบนิ Emirate Airlines เที�ยวบนิที� EK384 
18.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) ซึ�งตัง้ยูบ่นเกาะลันเตา 

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง้ 
ประกอบดว้ย เกาะฮอ่งกง นวิเทอรร์ทิอรสีเ์กาลนู และเกาะเล็กๆ อกี 235 เกาะ หลังจากผา่นการตรวจ
คนเขา้เมอืงแลว้..นําท่าน เดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจ ิ2น โดยรถโคช้ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั�วโมง (ขึน้อยูก่ับ
สภาพการจราจร ณ วันเดนิทาง) ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระดว้ยตัวของท่านเองในการเดนิทาง
ขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 นาท ี
จากนั้นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงเซนิเจ ิ2น ซึ�งเป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑล
กวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ที�สําคัญของจนีทางตอนใต ้และเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลย ีและ
ความทันสมัยอกีดว้ย 

คํ;า                รบัประทานอาหารคํ;า ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ  เป๋าฮื2อ+ไวนแ์ดง 
 

เขา้สูท่ ี;พกั เซนิเจ ิ2น Perthden Hotel or CAA Holy Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที;สอง เซนิเจ ิ2น - กวางเจา - ชอ้ปปิ2 งถนนซ ั;งเซี;ยจ ิ;ว      (B/L/D) 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ศูนยส์มุนไพรจนีหรอืบวัหมิะ ใหท้่านรับฟังการบรรยายถงึสรรพคุณของ
สมนุไพรจนี และนําท่านชมสนิคา้พื2นเมอืงของเมอืง อาท ิเชน่ ใบชา หยก ครมีไขม่กุ ผา้ไหม ฯลฯ  
ฝากคนที�ท่านรัก จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงกวางเจา  ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3-4 
ชั�วโมง  (ขึน้อยูก่ับสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทาง) 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

กวางเจา เมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ มชีื�อเสยีงทางดา้นวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรท์ี�สําคัญแห่ง
หนึ�งของจนีและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิในภาคใตข้องจนีตัง้อยูป่ากแม่น้ําจูเจยีง มปีระวัตศิาสตร ์
ยาวนานกวา่ 2,800 ปี ครัง้อดตีและยังเคยเป็นเมอืงท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดยีวที�เปิดตอ้นรับชาว 
ตะวันตกที�เขา้มาตดิตอ่คา้ขายกวางเจามอีกีชื�อหนึ�งวา่ “ เมอืงแพะ” ” เลา่กันวา่เคยมเีซยีนหา้องคข์ี�
แพะที�ปากคาบรวงขา้วเดนิทางมาถงึเมอืงกวางโจวและอวยพรใหถ้ิ�นนี ้“ ไมม่คีวามอดอยากชั�วนรัินดร”์ 
หลังจากที�เซยีนหายตัวไป แพะทัง้หา้ก็กลายเป็นหนิหลังจากนัน้เป็นตน้มา กวางเจาก็ไดช้ื�อวา่ “เมอืง
แพะ” จากนัน้นําทา่นสูแ่หลง่ชอ้ปปิ2 ง ถนนซา่งเซี;ยจ ิ;ว เป็นถนนคนเดนิที�มคีวามยาว ถงึ 1,218 เมตร 
ตั ว อ าค า ร  บ ้าน เ รือ น ส่ วน ใหญ่ ยั ง ค งอ นุ รั ก ษ์ ไ ว ซ้ ึ� ง
สถาปัตยกรรมแบบโบราณ เป็นย่านการคา้ที�มีชื�อมาแต่
โบราณประมาณ150 ปีกอ่น สมัยสงครามฝิ�  นปีค.ศ.1840 ที�
พระราชสํานักราชวงศ์ชงิอนุมัตใิหเ้ป็นศูนย์การคา้ระหว่าง
ประเทศในสมัยนั้นจัดเป็นย่านการคา้ที�ต ิดต่อกับยุโรป
โดยเฉพาะชมตกึแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว ้
แบบทรงโบราณอยา่งสวยงามซึ�งตอนหลังคนจนีนํามาสรา้ง
แถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจบุันก็ยังเป็นยา่นชอ้ปป้ิง
ที�มคีวามนยิมอยูซ่ ึ�งมสีนิคา้อันทันสมัยตา่งๆใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้มากมายอาทเิสือ้ผา้,กระเป๋า,สนิคา้แบรนดเ์นมจนี ฯลฯ 
 

คํ;า                รบัประทานอาหารคํ;า ณ ภตัตาคาร *** พเิศษเมน ูเป็ดปกัก ิ;ง 
 
เขา้สูท่ ี;พกั กวางเจา Holiday Villa Hotel & Residence Guangzhou หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัที;สาม ดงูาน กวางเจาเทรดแฟร ์คร ั2งที; 117 - ลอ่งแมน่ํ 2าแมน่ํ 2าจเูจยีง    (B/-/D) 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวาง
เจา “กวางเจาเทรดแฟร”์เพื�อมองหาช่องทางทาง
ธรุกจิงาน ผูป้ระกอบการ มากกวา่ 5,000 รายมารวมกัน 
ซึ�งเป็นงานที�ผูผ้ลติรายใหญ ่พบกับผูป้ระกอบการ ในแต่
ละมณฑลของจนีรวมทัง้นักธรุกจิทั�วโลก ใหค้วามสน  ใจ 
China Import and Export Fair Complex แหลง่รวม
สนิคา้ทุกประเภท อาทเิชน่ สนิคา้ทางดา้นเทคโนโลย,ี 
การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกวา่ 100 
หมวดหมู ่ใหท้า่นไดอ้สิระกับการดงูาน 
(อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั เพื;อความสะดวกในการชมงาน)  
 

คํ;า  รบัประทานอาหารคํ;า ณ ภตัตาคาร ***พเิศษ บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
หลังรับประทานอาหารคํ�าเรยีบรอ้ย..ลอ่งเรอืชมแมน่ํ 2าจูเจยีงหรอืแมน่ํ 2าไขมุ่ก แหง่มณฑลกวา่งตุง้ 
มคีวามยาวประมาณ 2,000 กม. และเป็นแมน้ํ่าที�ยาวเป็นอันดับ 3 ของประเทศโดยมแีมน้ํ่า 4 สายไหล
มารวมกันเป็นแมน้ํ่าจเูจยีง ที�กวา่งโจว ผา่นใจกลางเมอืงมคีวามยาว 70 กม. ชื�อของแมน้ํ่าไขม่กุนี้เชื�อ
วา่เกดิจากหนิกอ้นใหญ่กอ้นหนึ�งที�อยู่กน้แม่น้ํา เชื�อวา่เป็นหนิไขมุ่กทะเล มลีักษณะกลมมน ผวิเรยีบ
เนียน มขีนาดใหญ่และสอ่งแสงประกายออกมาคลา้ยไขมุ่ก ปัจจุบัน มี สะพานขา้มแม่น้ํา สองฝากฝั�ง
เต็มไปดว้ย โรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารสงู แหลง่ชอ้ปป้ิง เป็นตน้ 

 
 
วนัที;ส ี;  ดงูาน กวางเจาเทรดแฟร ์คร ั2งที; 117(ตอ่) - เซนิเจ ิ2น    (B/-/D) 
  
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์เพื�อมองหาชอ่งทาง
ทางธุรกจิงาน ผูป้ระกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ�งเป็นงานที�ผูผ้ลติรายใหญ่ พบกับ
ผูป้ระกอบการ ในแต่ละมณฑลของจนีรวมทัง้นักธุรกจิทั�วโลก ใหค้วามสน  ใจ China Import and 
Export Fair Complex แหลง่รวมสนิคา้ทุกประเภท อาทเิชน่ สนิคา้ทางดา้นเทคโนโลย,ี การเกษตร, 
อตุสาหกรรมหนักเบาตา่งๆ  มากกวา่ 100 หมวดหมู ่ใหท้า่นไดอ้สิระกับการดงูาน 
(อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั เพื;อความสะดวกในการชมงาน)  

คํ;า  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ อาหารจนีแคระ 
หลังจากทานอาหารคํ�าเรียบรอ้ย นําท่านเดนิทางกลบัสู่เซนิเจ ิ2นโดยรถ ใชเ้วลาในการเดนิทาง
ประมาณ  3 ชั�วโมง (ขึน้อยูก่ับสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทาง) 
 
เขา้สูท่ ี;พกั เซนิเจ ิ2น Perthden Hotel or CAA Holy Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัที;หา้ เซนิเจ ิ2น - ฮอ่งกง - วดัแชกงหมวิ - ชอ้ปปิ2 งถนนนาธาน         (B/L/-) 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

สมควรแก่เวลาพรอ้มกันที�จุดนัดหมาย ประมาณ 09.00 น. นําท่านเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยรถโคช้ 1 
ชั�วโมง (ขึน้อยูก่ับสภาพจราจร ณ วนัเดนิทาง)  
จากนั้นเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั เป็นวัดเก่าแก่ที�มคีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายุกว่า 
300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วดัแชกงสรา้งขึน้เพื�อเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนึ�งเป็นทหารมชีื�อวา่
ทา่นแชกง เนื�องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้
ทําใหค้นทั�วไปยกย่องและคนจีนมคีวามเชื�อถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะ
ประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันนําโชคที�ตัง้อยูใ่นวัดเพื�อจะไดห้มนุเวยีนชวีติ
ของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ที�การงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนที�
ดวงไมด่ ี
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มเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิ�งรา้ยและไม่ดี
ออกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ 
คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความ
ปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที� 2 ของเดอืน
แรกตามปฎทินิจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพื�อถวาย
กังหันลมเพราะเชื�อวา่ กังหันจะชว่ยพัดพาสิ�งชั�วรา้ยและโรคภัย
ไขเ้จ็บออกไปจากตัว และนําพาแต่ความโชคดเีขา้มาแทน นํา
ชมโรงงานTSL ซึ�งเป็นโรงงานที�มชี ื�อเสยีงที�สดุของฮอ่งกงใน
เรื�องการออกแบบเครื�องประดับท่านสามารถหาซือ้ไดใ้นราคา
พเิศษ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   เมนูพเิศษ..หา่นยา่ง 
 

จากนัน้ ใหท้า่น อสิระชอ้ปปิ2 งตามอธัยาศยั เชน่ OceanTerminal,  Harbour City สนิคา้แบรนดเ์นม
ชื�อดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada, Gucci Burberry, Cartier, Chanel, 
Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole, ของเด็กเลน่ที�หา้ง Toy r’us แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด
ภาษีที� DFS Galleria เชน่ Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole 
ฯลฯ 
**อสิระรับประทานอาหารคํ�าตามอัธยาศัย ** 
สมควรแกเ่วลาพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย เพื�อเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

21.50 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ Emirate Airlines เที�ยวบนิที� EK385 
23.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
 
 ************************************************************************ 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
อตัรานี2รวม 

� คา่ตั๋วเครื�องบนิ กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง ไป-กลับ โดยสายการบนิ Emirate Airlines 
� คา่ษีสนามบนิ 
� คา่ภาษีน้ํามัน 
� คา่น้ําหนักสมัภาระ 30 กโิลกรัม 
� คา่บัตรเขา้ชมงานแฟร ์
� คา่รถปรับอากาศระดับมาตรฐาน 
� คา่โรงแรมที�พัก 
� คา่อาหารที�ระบใุนรายการ 
� คา่ประกันการเดนิทาง 1,000,000บาท 
� คา่ทําวซีา่จนีแบบเดี�ยวสําหรับพาสสปอรต์ไทย ยื�นธรรมดา 4 วนัทําการ (สามารถเขา้ออกได ้1 ครัง้) 

อตัรานี2ไมร่วม 
� คา่ทปิพนักงานยกกระเป่าโรงแรม 
� คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
� คา่หอ้งพักเดี�ยวตามอัตรา 
� คา่ธรรมเนยีมการทําวซีา่กรณีที�ลกูคา้เป็นพาสตา่งชาต ิเชน่ พาสสปอรต์คเูวต พาสสปอรต์ลาว เป็นตน้ 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่

น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

� คา่ทปิพนักงานขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ�น 150 หยวน/ลกูคา้ 1 ทา่น/ตลอดทรปิ 
� คา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึน้เนื�องจากภัยธรรมชาต ิเชน่พาย ุแผน่ดนิไหว น้ําทว่ม 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็ก มเีตยีง 
+ 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
+ 2 ผูใ้หญ ่ พักเดี�ยว 

15 - 19 เมษายน 2558 22,900 22,900 21,900 5,000 
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� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม7% คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบกํากับเต็มรปูแบบ 
� คา่ใชจ้า่นสว่นตัวที�นอกเหนอืจากรายการ 
� คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

เง ื;อนไขการสาํรองที;น ั;ง 
- กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และชําระเงนิมัดจําท่านละ 10,000 บาท หลังจากทํา

การจอง มฉิะนัน้จะถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั 
- การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั ท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวร์

ใหเ้รียบรอ้ยก่อนกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที�พัก และตั๋วเครื�องบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

การยกเลกิ 
- สําหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 
- บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจํานวนที�บรษัิทฯกําหนดไว ้(20 ท่านขึน้ไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง
อื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

- กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการ
เลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั๋ว  ในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

- กรณีทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นที�เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิาร
ในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิที�
เกดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

- กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไม่วา่เหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

- กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่นืเงนิมัดจําทกุกรณี 
 
เอกสารจําเป็นสาํหรบัทําบตัรเขา้งาน 

1. นามบัตรภาษาอังกฤษ ทา่นละ 2 ใบ 
2. รปูถา่ย 2 นิว้ 2 รปู (พืน้ขาว หรอืฟ้า) 
3. ทา่นใดที�เคยเขา้งานกวางเจาแฟร ์สามารถใชบ้ัตรเขา้งานอันเกา่ได ้กรณีที�ทา่นไมไ่ดนํ้าบัตรเกา่มา จะตอ้งเสยี

คา่ธรรมเนยีมในการทําบัตรใหม ่200 หยวน/ทา่น ทัง้นีท้างบรษัิทไมไ่ดเ้ป็นผูเ้รยีกเก็บแตเ่ป็นกฎของงานแฟร ์
หมายเหต ุ

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่
อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี�ยนแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- คณะผูเ้ดนิทางจํานวน  20 ทา่น ขีน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีที�มจํีานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20   ทา่นไมม่หัีวหนา้

ทัวรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ยโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  
- สําหรับผูม้บีัตรเชญิแลว้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่บัตรเขา้งานเนื�องจากทางบรษัิทไดรั้บสทิธิพ์เิศษ

ในการเขา้ชมงานเทรดแฟรก์วางเจา 
- บรษัิทฯ มสีทิธิท์ี�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
- บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื�นๆที�อยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, 
การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

- หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ�ง หลังจากไดส้ํารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

- ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครื�องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื�องบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี�จะปรับราคา
ตั๋วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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- กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ําหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

- หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีไมล่ง shop ตามรายการ Charges ทา่นละ 250 หยวน 
- เมื�อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด  
- เนื�องจากสภาวะน้ํามันโลกที�มีการปรับราคาสูงขึน้ ทําใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษี น้ํามันขึน้ใน

อนาคต ซึ�งทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิ�มตามความเป็นจรงิ 
ขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องต ัjวเครื;องบนิ 

- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื�อนวันเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดย
สายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และ
ไดดํ้าเนนิการออกตั๋วเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบนิเทา่นัน้ 

ขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องโรงแรมที;พกั 
- เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน 
- กรณีที�มงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
- โรงแรมในฮ่องกงมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งมขีนาดกะทัดรัต ซึ�งขึน้อยู่กับการ

ออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกันดว้ย  
การเดนิทางเป็นครอบครวั 

- หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวที�ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 
ชั�วโมงตดิตอ่กันทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้ความซึ;งถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ;งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที�ท่องเที�ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ 

ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัย

ธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน

เงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศ

ไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหว่างการเดนิทางท่องเที�ยวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงื�อนไขที�

บรษัิทฯ ที�รับประกนัในกรณีที�ผูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มิ

ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุ

โรคตดิต่อเฉพาะพื้นที�มีการปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ท ั2งนี2การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผู ้

มเีกยีรต ิซึ;งรว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
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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 

 

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 

 
 
** ขอ้มลูการจัดแสดงงานขา้งตัน อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ 
** ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�: www.cantonfair.org.cn 


