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เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 1วันครึ�ง 
ล่องเรือที�แม่น ํ�าจเูจียงชมทัศนียภาพเมืองกวางเจายามคํ�าคืน 

ลิ�มลองอาหารสไตล์กว้างตุ้งแท้ๆ “อาหารจีนแคระ” พร้อมเมนเูด็ดอื�นๆ 
มากมาย อาทิเช่น เป็ดปักกิ�ง และ อาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติ 

ช้อปปิ� งย่านดังใจกลางกวางเจาที� “ถนนปักกิ�ง” 
ชมพพิธิภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น + อนเุสาวรีย์ 5 แพะ 

พเิศษสาํหรับลกูค้าทกุท่าน รับ Sim Card ท่านละ 1 อัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดวนัเดนิทาง วนัที! 16 -19 เมษายน 2558 
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วนัแรก สวุรรณภมู ิ- กวางเจา               (-/-/D) 
 
 
14.00 น. พรอ้มกันที� ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั8น 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D 

การบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที� คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระ
ใหก้ับทา่น 

16.00 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงกวางเจา เมอืงหนา้ดา่นทางตอนใตข้องจนี โดย เที!ยวบนิที! TG 678 
19.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ ไป๋หยนุ เมอืงกวางเจา (เวลาเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็นเมอืง

หลวงของมณฑลกวางตุง้ มปีระชากรประมาณ 2 ลา้นคนและมปีระวัตศิาสตร์ยาวนานตัง้แต่ก่อน
ราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ําจูเจียงไห ผ่านกลางเมืองจึงทําใหม้ีการจราจรทางน้ําที�สะดวกยิ�งและได ้
กลายเป็นเมอืงท่าที�มชี ื�อเสยีงของโลกในเวลาต่อมาจนไดรั้บขนานนามว่าเป็นประตูดา้นใตข้อง
ประเทศจนี 
 
จากนัน้นําทา่นเขา้สู ่ที�พัก SILVER HOLIDAY HOTEL OR FOSHAN FORTUNA หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที!สอง ชอ้ปปิ8 งถนนซ ั!งเซี!ยจ ิ!ว - ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร ์คร ั8งที! 117 - ล่องแมน่ํ 8าแมน่ํ 8าจูเจยีง

(B/-/D) 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้นําทา่นสูแ่หลง่ชอ้ปปิ8 ง ถนนซา่งเซี!ยจ ิ!ว เป็นถนนคนเดนิที�มคีวามยาว ถงึ 1,218 เมตร ตัว
อาคาร บา้นเรอืนสว่นใหญ่ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึ�งสถาปัตยกรรมแบบโบราณ เป็นย่านการคา้ที�มชี ื�อมา
แตโ่บราณประมาณ150 ปีกอ่น สมัยสงครามฝิ�  นปีค.ศ.1840 ที�พระราชสํานักราชวงศช์งิอนุมัตใิห ้
เป็นศนูยก์ารคา้ระหวา่งประเทศในสมัยนัน้จัดเป็นยา่นการคา้ที�ตดิตอ่กับยโุรปโดยเฉพาะชมตกึแถว
ยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ�งตอนหลังคนจนีนํามาสรา้ง
แถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจบุันก็ยังเป็นยา่นชอ้ปป้ิงที�มคีวามนยิมอยูซ่ ึ�งมสีนิคา้อันทันสมัย
ตา่งๆใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายอาทเิสือ้ผา้,กระเป๋า,สนิคา้แบรนดเ์นมจนี ฯลฯ 
นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์เพื�อมองหา
ชอ่งทางทางธรุกจิงาน ผูป้ระกอบการ มากกวา่ 5,000 รายมารวมกัน ซึ�งเป็นงานที�ผูผ้ลติรายใหญ ่
พบกับผูป้ระกอบการ ในแตล่ะมณฑลของจนีรวมทัง้นักธรุกจิทั�วโลก ใหค้วามสน  ใจ China Import 
and Export Fair Complex แหลง่รวมสนิคา้ทุกประเภท อาทเิชน่ สนิคา้ทางดา้นเทคโนโลย,ี 
การเกษตร, อตุสาหกรรมหนักเบาตา่งๆ  มากกวา่ 100 หมวดหมู ่ใหท้า่นไดอ้สิระกับการดงูาน  
 
(อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั เพื!อความสะดวกในการชมงาน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ!า  รบัประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร 
*** พเิศษเมน ูเป็ดปกัก ิ!ง 
หลังรับประทานอาหารคํ�าเรยีบรอ้ย..ลอ่งเรอืชมแมน่ํ 8าจูเจยีงหรอืแมน่ํ 8าไขม่กุ แหง่มณฑลกวา่ง
ตุง้ มคีวามยาวประมาณ 2,000 กม. และเป็นแม่น้ําที�ยาวเป็นอันดับ 3 ของประเทศโดยมแีม่น้ํา 4 
สายไหลมารวมกันเป็นแมน้ํ่าจเูจยีง ที�กวา่งโจว ผา่นใจกลางเมอืงมคีวามยาว 70 กม. ชื�อของแมน้ํ่า
ไขม่กุนีเ้ชื�อวา่เกดิจากหนิกอ้นใหญก่อ้นหนึ�งที�อยูก่น้แมน้ํ่า เชื�อวา่เป็นหนิไขม่กุทะเล มลีักษณะกลม
มน ผวิเรยีบเนยีน มขีนาดใหญแ่ละสอ่งแสงประกายออกมาคลา้ยไขม่กุ ปัจจุบัน มี สะพานขา้มแมน้ํ่า 
สองฝากฝั�งเต็มไปดว้ย โรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารสงู แหลง่ชอ้ปป้ิง เป็นตน้ 
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จากนัน้นําทา่นเขา้สู ่ที�พัก SILVER HOLIDAY HOTEL OR FOSHAN FORTUNA หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที!สาม ดงูาน กวางเจาเทรดแฟร ์คร ั8งที! 117(ตอ่) - ชอ้ปปิ8 งตลาดอเิตอ๋ลู ่             (B/-/D) 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์เพื�อมองหา
ชอ่งทางทางธรุกจิงาน ผูป้ระกอบการ มากกวา่ 5,000 รายมารวมกัน ซึ�งเป็นงานที�ผูผ้ลติรายใหญ ่
พบกับผูป้ระกอบการ ในแตล่ะมณฑลของจนีรวมทัง้นักธรุกจิทั�วโลก ใหค้วามสนใจ China Import 
and Export Fair Complex แหลง่รวมสนิคา้ทุกประเภท อาทเิชน่ สนิคา้ทางดา้นเทคโนโลย,ี 
การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  มากกว่า 100 หมวดหมู่ ใหท้่านไดอ้สิระกับการดูงาน 
(อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั เพื!อความสะดวกในการชมงาน)  

 
คํ!า      รบัประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร ***พเิศษ บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ 

หลังอาหารใหท้า่นสนุกสนานกับการชอ้ปปิ8 งที!ยา่นถนนอเิตอ๋ลู ่ศนูยค์า้สง่สนิคา้แหลง่ที�ใหญท่ี�สดุ
ของมณฑลกวางตุง้ ซึ�งบางอย่างหาไม่ไดท้ี�เมอืงไทย อาทเิชน่ ของเล่น, กิgฟชอ้ป, รองเทา้, 
กระเป๋า และสินคา้ที�ระลึกมากมายนับพันรายการ ใหท้่านเลือกชมเลือกซื้อสินคา้ไดอ้ย่าง
หลากหลายชนดิที�จําหน่ายในราคาที�ถกูกวา่ทอ้งตลาดทั�วไป 
 
จากนัน้นําทา่นเขา้สู ่ที�พัก SILVER HOLIDAY HOTEL OR FOSHAN FORTUNA หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที!ส ี!  อนสุาวรยี ์5 แพะ - พพิธิภณัฑ ์ดร.ซุนยดัเซ็น - ชอ้ปปิ8 งถนนปกัก ิ!ง - กรงุเทพฯ   (B/L/D) 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านแวะชม บวัหมิะหรอืเป่าฝู่ หลงิ ซึ�งเป็นยาทาแกไ้ฟไหม ้น้ํารอ้นลวกที�คนไทยรูจั้กและนยิม
ใชก้ันมาก สามารถซือ้หาเป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้ นําท่านแวะชมและเลอืกซือ้ หยก และ
ผลติภัณฑจ์ากหยก เชน่ แหวน สรอ้ยคอ ต่างหู กําไลขอ้มอื และอื�นๆ ซึ�งหยก เป็นอกีหนึ�งสนิคา้
โอท็อปของจีน ที�คนไทยนิยมซื้อหาเป็นของฝากแก่คนทางบา้น ชม อนุสาวรยี ์ 5 แพะ 
สัญลักษณ์แห่งเมืองกวางเจา ตัง้อยู่ใจกลางเมืองกวางเจา สรา้งโดยใชห้นิแกรนิต 120 กอ้น
แกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สงู 11 เมตร แพะตัวใหญค่าบรวงขา้ว 6 รวง ยนืสง่าอยูบ่นดอย มี
เรื�องเลา่วา่ สมัยโจวหยหียาง เมื�อ 4,500 ปีกอ่น มเีทวดา 5 องคส์วมเสือ้สสีันที�แตกตา่งกัน ขี�แพะ 
5 ตัวลงมาและคาบรวงขา้วมา 6 รวง สูเ่มอืงมนุษยค์อืเมอืง กวางเจา เดมิชื�อ ฉู่ถงิ และไดม้อบพันธุ์
เมล็ดขา้วใหแ้กช่าวกวางเจา พรอ้มอวยพรใหพ้น้จากความอดอยากตลอดกาล เมื�อส ิน้คําพูดเทวดา
ก็หายไป และแพะที�ขี�มาก็กลายเป็นหนิ 5 กอ้น และนักประตมิากรรมก็ไดแ้กะสลักแพะ 5 ตัวตาม
ตํานานที�กลา่วไว ้จากนัน้ นําท่านเขา้สู ่พพิธิภณัฑ ์ดร.ซุนยดัเซ็น ซึ�งถอืเป็นบดิาของจนียคุใหม่
เป็นผูท้ี�มพีระคณุกับชาวจนีอยา่งใหญห่ลวงเพราะเป็นผูท้ี�ปลดปลอ่ยชาวจนีใหร้อดพน้จากสงัคมเดมิ
ที�ลา้หลังและระบบกษัตรยิร์าชวงศช์งิ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ อาหารจนีแคระ 
จากนัน้นําทา่นจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนปกัก ิ!ง (ถนนคนเดนิ) ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ฝากคน
ทางบา้น   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ!า  รบัประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร  

สมควรแกเ่วลาพรอ้มกันที�จดุนัดหมาย เพื�อนําทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
 

21.00 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิไทย เที!ยวบนิที! TG679 
 
23.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
 
******************************************************************************** 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
หากทา่นที!ตอ้งออกต ั]วภายใน (เครื!องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที!เจา้หนา้ที!ทกุคร ั8งกอ่นทําการ 

ออกต ั]วเนื!องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี!ยนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

อตัรานี8รวม 
� คา่ตั๋วเครื�องบนิ กรงุเทพฯ-กวางเจา ไป-กลับ โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์วย ์(THAI AIRWAYS) 
� คา่ษีสนามบนิ 
� คา่ภาษีน้ํามัน 
� คา่น้ําหนักสมัภาระ 30 กโิลกรัม 
� คา่บัตรเขา้ชมงานแฟร ์
� คา่รถปรับอากาศระดับมาตรฐาน 
� คา่โรงแรมที�พัก 
� คา่อาหารที�ระบใุนรายการ 
� คา่ประกันการเดนิทาง 1,000,000บาท 
� คา่ทําวซีา่จนีแบบเดี�ยวสําหรับพาสสปอรต์ไทย ยื�นธรรมดา 4 วนัทําการ (สามารถเขา้ออกได ้1 ครัง้) 

 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

เด็ก มเีตยีง 
+ 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
+ 2 ผูใ้หญ ่

พักเดี�ยว 

16 - 19 เมษายน 2558 27,900 27,900 26,900 5,000 
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อตัรานี8ไมร่วม 
� คา่ทปิพนักงานยกกระเป่าโรงแรม 
� คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
� คา่หอ้งพักเดี�ยวตามอัตรา 
� คา่ธรรมเนยีมการทําวซีา่กรณีที�ลกูคา้เป็นพาสตา่งชาต ิเชน่ พาสสปอรต์คเูวต พาสสปอรต์ลาว เป็นตน้ 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, 

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิ
การเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

� คา่ธรรมเนยีมทปิพนักงานขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ�น 120 หยวน/ลกูคา้ 1 ทา่น / ตลอดทรปิ 
� คา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึน้เนื�องจากภัยธรรมชาต ิเชน่พาย ุแผน่ดนิไหว น้ําทว่ม 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม7% คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบกํากับภาษีเต็มรปูแบบ 
� คา่ใชจ้า่นสว่นตัวที�นอกเหนอืจากรายการ 
� คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 
เง ื!อนไขการสาํรองที!น ั!ง 

- กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และชําระเงนิมัดจําท่านละ 10,000 บาท หลังจากทํา
การจอง มฉิะนัน้จะถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั 

- การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�พักและตั๋วเครื�องบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 
การยกเลกิ 

- สําหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผ่านแลว้มี
การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง
ไม่ครบตามจํานวนที�บรษัิทฯกําหนดไว ้(20 ท่านขึน้ไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผู ้
เดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

- กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทํา
การเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั๋ว  ในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

- กรณีทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการหักค่าใชจ้่ายบางส่วนที�เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครื�องบนิไปแลว้ หรือไดช้ําระ
ค่าบรกิารในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บ
คา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุล
ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

- กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่นืเงนิมัดจําทกุกรณี 
 
เอกสารสาํหรบัทําบตัรเขา้งาน 

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

เสยีค่าธรรมเนียมในการทําบัตรใหม ่200 หยวน/ท่านทัง้นี้ทางบรษัิทไม่ไดเ้ป็นผูเ้รยีกเก็บแต่เป็นกฎของ
งานแฟร ์

 
เอกสารในการทําวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

- หนังสอืเดนิทาง (เลม่จรงิ) ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
- หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
- รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี2 นิว้ พืน้หลังสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติgกเกอร ์หรอืรูปปริน้

จากคอมพวิเตอร ์ 
- สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วจนีเลม่เหลอืง ตอ้งเพิ�มทา่นละ 200 บาท และรปูถา่ยภาพส ี2 นิว้ 4 รปู 
- คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  
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- หนังสือเดนิทางของคนต่างชาต ิจ่ายเพิ�ม ขึน้อยู่กับแต่ละกรณี (ยกเวน้ ไตห้วัน / อเมริกัน) เอกสาร
พาสปอรต์พรอ้มรูปถ่าย 2 ใบ และที�อยูท่ี�สามารถตดิตอ่ได ้หนังสอืเดนิทางคนไตห้วัน (ตอ้งกรอกเอกสาร
เป็นภาษาจนีรายละเอยีดที�อยู)่ หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิ�ม 3,700 บาท 

 
หมายเหต ุ

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทย
ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี�ยนแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขีน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีที�มีจํานวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่านไม่มี

หัวหนา้ทัวรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ยโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  
- สําหรับผูม้บีัตรเชญิแลว้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าบัตรเขา้งานเนื�องจากทางบรษัิทไดรั้บสทิธิ์

พเิศษในการเขา้ชมงานเทรดแฟรก์วางเจา 
- บรษัิทฯ มสีทิธิท์ี�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
- บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื�นๆที�อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

- หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมีส ิ�งผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ�ง หลังจากไดส้ํารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

- ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื�องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื�องบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี�จะปรับ
ราคาตั๋วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

- กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ําหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

- หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยว
สถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีไมล่ง shop ตามรายการ Charges ทา่นละ 250 หยวน 
- เมื�อท่านตกลงชําระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับใน

เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด  
- เนื�องจากสภาวะน้ํามันโลกที�มกีารปรับราคาสงูขึน้ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษี น้ํามันขึน้ใน

อนาคต ซึ�งทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิ�มตามความเป็นจรงิ 
 
ขอ้มลูเพิ!มเตมิเร ื!องต ั]วเครื!องบนิ 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื�อนวนัเดนิทางกลับ 
ท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไป
โดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการ
เดนิทาง และไดดํ้าเนินการออกตั๋วเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

 
ขอ้มลูเพิ!มเตมิเร ื!องโรงแรมที!พกั 

- เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) 
และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน 

- กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
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- โรงแรมในฮ่องกงมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งมขีนาดกะทัดรัต ซึ�งขึน้อยู่กับการ
ออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกันดว้ย  

 
การเดนิทางเป็นครอบครวั 

- หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวที�ตอ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 
ชั�วโมงตดิต่อกันท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
 

ขอ้ความซึ!งถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ!งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที�ท่องเที�ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทาง

บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอุบัตเิหตุ

รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลี�ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  

ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการ

แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึ�งอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิท

ฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุ

ตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกันในกรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/

หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติาม

กฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ 

จะไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทัง้

ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ั8งนี8การขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ!งรว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 
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 

 
 
** ขอ้มลูการจัดแสดงงานขา้งตัน อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ 
** ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�:   www.cantonfair.org.cn 
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เอกสารที!ใชป้ระกอบการยื!นขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 

ชื!อ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME....................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่    
�  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส 
ที!อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  
....................................................................................................................................................
........................................รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................มอืถอื 
ที!อยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
....................................................................................................................................................
....................................................................รหัสไปรษณีย ์............................โทรศัพทบ์า้น 
ชื!อสถานที!ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 
ตําแหน่งงาน 
....................................................................................................................................... 
ที!อยูส่ถานที!ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษ
ตัวพมิพห์ญ)่……………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................................
..........................................................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร 
(สาํคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค
ขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    � ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื�อวนัที�..................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที�
..............................เดอืน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เมื�อวนัที�........................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที�..............................
เดอืน.............................ปี................................. 
รายชื�อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.............................................................. 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.............................................................. 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหต ุ

- กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ ** 
- ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้่านเกดิความ

ไม่สะดวกภายหลัง ทัง้นี้เพื�อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จงึขออภัยมา ณ ที�นี้ (โปรดทําตามระเบยีบอย่าง
เครง่ครัด) ** 

- แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศัพท ์0-2247-8970, 0-2245-7033  


