
รายการดงูานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเทีย่ว คร ัง้ท ี ่127 บนิ CX 

 

 

กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งท่ี 127 

5 วัน 4 คืน เดินทาง 16 - 20 เมษายน 2563 

ราคาเริ่มต้น 21,999.- 

โดยสายการบิน  

 

 

ไฮไลท์โปรแกรม  

ดูงานกวางเจาแฟร์ 3 วัน  

สักการะ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหนัน าโชค ของฮ่องกง 

ชมโชว์มา่นน้ า 3 มิต ิ  

ฟรี!! ท าบัตรเขา้งานส าหรับท่านทีเ่ข้าดูงานครั้งแรก 

อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิ 

 



รายการดงูานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเทีย่ว คร ัง้ท ี ่127 บนิ CX 

 

ลกูคา้มากกวา่ 5,000 ทา่น มัน่ใจทีจ่ะเดนิทางไปกบัเราดว้ยประสบการณน์ าทวัร์ 

ดงูานกวางเจาเทรดแฟรม์ามากกว่า 9 ป ีบรกิารทา่นดว้ยไกด ์และหวัหนา้ทวัรม์อือาชพี 

วนัแรก  วนัที ่16 เมษายน 2563 

สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิ- สนามบนินานาชาต ิCHECK LAP KOK – เดนิทางขา้มดา่นสูเ่ขตปกครองพเิศษเซนิเจ ิน้ 

สาธารณรฐัประชาชนจนี - เดนิทางสูก่วางโจว - ช็อปป้ิงยา่นจางเซีย้ะจ ิว่ 

 

05.00 น.  คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้

หมายเลข 7 เคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิแถว M สายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง   

08.15 น. นําทา่นบนิลดัฟ้าสู ่เกาะฮอ่งกง โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ CX 700  

ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารดว้ยเครือ่งบนิรุ่น AIRBUS A 330-300   

 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิCHEK LAP KOK ฮอ่งกง ซึง่อดตีเคยเป็นสว่นหนึ่งในเครือจักรภพ และได ้

สง่กลบัคนืสูป่ระเทศจนีเมือ่ปี ค.ศ. 1997 ปัจจบุนัไดก้ลายเป็นเขตปกครองพเิศษของจนี มขีนาดพืน้ทีไ่ม่ใหญ่โตนัก

แตม่คีวามหลากหลาย มปีระวตัศิาสตรอ์ันยาวนานทีน่่าสนใจ ขณะเดยีวกันก็แฝงไว ้ซึง่ความทันสมัยและวถิชีวีติทีม่ี

สสีนั จงึไดรั้บการขนานนามวา่ เป็นเสน่หแ์หง่ตะวนัออก 

หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทกุทา่นเดนิออกประตทูางออก B  พบกบัมัคคเุทศกท์อ้งถิน่รอรับคณะ 

หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง เซนิเจ ิน้ (โดยรถโค๊ช) เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมู่บา้น

ชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนือ้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผังเมอืง

อยา่งดมีสีภาพภมูทิศันแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม     

  *** เมือ่เดนิทางถงึดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รบกวนลกูคา้ลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเองเพือ่ความรวดเร็ว 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงกวางเจา โดยรถโคช๊ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

 กวางโจว หรือ กวางเจา เป็นเมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ กว่างโจวเป็นเมอืงใหญ่สดุทางภาคใตข้องจ ีซึง่เป็น

มณฑลซึง่เป็นทีต่ัง้ของเขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้ 3 แห่งของจนีคอื เซนิเจิน้ จูไห่และซัวเถา นอกจากนัน้เมอืงกวา่ง

โจวยังมสีาํเนยีงเฉพาะถิน่ทีถ่อืวา่เป็นมาตรฐานของฮอ่งกงและมาเกา๊ เรยีกวา่ สาํเนยีงกวา่งโจวอกีดว้ย 

 เมอืงกวางโจว ตัง้อยู่ปากแม่น้ําจูเจียงและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจนีมคีวาม

ประวตัศิาสตร ์ยาวนานกวา่ 2,800 ปี เป็นจุดเริม่ของเสน้ทางสายไหมนครัง้อดตีและยังเคยเป็นเมอืงทา่เสรแีห่งแรก

และแหง่เดยีวทีเ่ปิดตอ้นรับชาวตะวนัตกทีเ่ขา้มาตดิตอ่คา้ขายกวางโจวแมจ้ะเป็นศนูยก์ลางในการปฏริูปเศรษฐกจิจนี

แตก่วา่งโจวยังมภีูมหิลังทางประวัตศิาสตรท์ีย่าวนานในรูปสถานทีส่ําคัญตา่งๆ ปัจจุบันกวา่งโจวมบีทบาทเป็นเมอืง

ในเขตเศรษฐกจิการคา้ทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากทีส่ดุในภาคใตข้องจนีและยังไดรั้บสถานะเป็นหนึง่ในสามเมอืงทา่

ทีส่ําคัญทีส่ดุของจีน อกีทัง้ยังเป็นเมืองทีม่ีผลผลติโดยรวมมากทีสุ่ดดว้ย นอกจากนั้นยังมกีารคมนาคมขนส่งที่

สะดวกและทนัสมัย มรีะบบรถไฟใตด้นิครอบคลมุเมอืงชัน้ในทัง้หมด รวมทัง้ดา้นภมูอิากาศ อาหารและการดํารงชวีติ

ตลอดจนความเป็นอยูก็่มคีวามคลา้ยคลงึกบัประเทศไทย 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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หลงัอาหารใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิจางเซีย่จ ิว่  ซึง่เป็นตลาดคา้สง่เสือ้ผา้ราคาถูกซึง่เป็นถนนโบราณที่

เชือ่มไปท่าเรอืมาก่อน แต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดนิทีม่ขีองขายมากมาย และสองขา้งทางยังมกีจิกรรมทาง

วัฒนธรรมของชาวทอ้งถิน่ใหไ้ดเ้ห็นดว้ย ถอืเป็นถนนคนเดนิชือ่ดังของกวา่งโจว เป็นถนนสัน้ๆสองสายมาเชือ่มต่อ

กัน บรรยากาศจะคลา้ยๆย่านในฮอ่งกง บางชว่งของถนนจะมกีารปิดถนน และมกีารเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก 

และยังมรีา้นอาหาร รา้นคา้ตา่งๆ มากมายเลยทเีดยีว ทีน่ี่เป็นทีข่ายของใหนั้กทอ่งเทีย่วดังนัน้ราคาจงึสงูกวา่ทีอ่ ืน่ๆ 

จะคกึคกัมากในชว่งกลางคนื 

 

 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  Holiday Inn Express Foshan Nanhai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
 

วนัทีส่อง  วนัที ่17 เมษายน 2563  

รา้นสง่เสรมิสนิคา้ทอ้งถิน่ตามนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายใตก้ารควบคมุของรฐับาลจนี  - เขา้ชมงาน

กวางเจา  เทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127 ตามอธัยาศยั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบุพเฟตข์องโรงแรม) 

หลังจากนัน้นําท่าน ชมเมอืงเซนิเจ ิน้ ซึง่เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนีเดมิเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดา

อยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนือ้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผังเมอืงอย่างดมีสีภาพภูมิ

ทศันแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม  

จากนัน้นําท่านเขา้ ชมสนิคา้ทอ้งถิน่ตามนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายใตก้ารควบคุมของรฐับาลจนี 

ประกอบไปดว้ย รา้นหยก สนิคา้โอทอ๊ปของจนีซึง่มปีระวัตแิละตน้กําเนดิมายาวนาน จากนัน้แวะชมสนิคา้ยาประจํา

บา้นของชาวจนี สมุนไพรเป่าฟู่ หลงิ หรอืรูจั้กกันในชือ่ สมุนไพรบวัหมิะ สรรพคณุหลากหลายแกน้ํ้ารอ้นลวก, 

แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ  

นําทา่นเดนิทางสู ่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่127 งาน

ออกรา้นระดับโลก เพื่อใหท้า่นไดม้องหาชอ่งทางทางธุรกจิจากผูป้ระกอบการมากกวา่ 8,000 ราย ทีม่ารวมกันซึง่

เป็นงานที่ผูผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ 

Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นรับประทานอาหารคํา่ 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั    Holiday Inn Express Foshan Nanhai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 
 

วนัทีส่าม  วนัที ่18 เมษายน 2562     

เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127 ตามอธัยาศยั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบุพเฟตข์องโรงแรม) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่127 งาน

ออกรา้นระดับโลก เพื่อใหท้า่นไดม้องหาชอ่งทางทางธุรกจิจากผูป้ระกอบการมากกวา่ 8,000 ราย ทีม่ารวมกันซึง่

เป็นงานที่ผูผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ 

Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 

 

 
 

กลางวนั อสิระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

  ไดเ้วลาอนัสมควรพบกนั ณ จดุนัดหมาย   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! บรกิารทา่นดว้ยบุพเฟตน์านาชาต ิ  

Four Seas International House 
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ทีพ่กั  Holiday Inn Express Foshan Nanhai Hotel   หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่ วนัที ่19 เมษายน 2563            

เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127 ตามอธัยาศยั - เดนิทางสูเ่ขตปกครองพเิศษเซนิเจ ิน้ - ชมโชว ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบุพเฟตข์องโรงแรม) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่127 งาน

ออกรา้นระดับโลก เพื่อใหท้า่นไดม้องหาชอ่งทางทางธุรกจิจากผูป้ระกอบการมากกวา่ 8,000 ราย ทีม่ารวมกันซึง่

เป็นงานที่ผูผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ 

Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 

 

 
 

กลางวนั อสิระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรพบกนั ณ จดุนัดหมาย 
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หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เซนิเจ ิน้ นําทา่นชมโชว ์มา่นน า้แบบ 3D(MANGROVE GROOVE)เป็นโชว์

ทีเ่กีย่วกับเด็กหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วา่ “ปีกแห่งความรัก” เพือ่เอามาชว่ย

นกทีถู่กทําลายในป่าโกงกาง ทีใ่ชทุ้นสรา้งกว่า 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW 

THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ ทีส่ามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืน ในการสรา้งแทน่แสดง 

บนน้ําทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ครอบคลมุพื้นที ่5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหม่ และเป็นความทา้ทายเกีย่วกับ

เทคโนโลย ีและสรา้งเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีีทัง้หมด 4 องคป์ระกอบ ผสมผสานกับ

มหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง  ม่าน

น้ํา  ระเบดิน้ํา ฯลฯ กวา่ 600 ชนดิ เป็นโชวน้ํ์าทีใ่หญ่ และทันสมัยทีส่ดุในโลก โชวก์ารแสดงสือ่ประสมในชว่งเวลา

กลางคนื เป็นสญัลกัษณ์ใหมใ่นทา่เรอื OCTBAY  

*** ประเภทของโชวข์ ึน้อยูก่บัทางหนว่ยงานทอ้งถิน่ผูดู้แล อาจมกีารสลบั เปลีย่นแปลงโชวป์ระเภทตา่งๆ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ***เป็ดปกักิง่  

 

 
 

ทีพ่กั  CENTURY PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 
 

วนัทีห่า้ วนัที ่20 เมษายน 2563 

 เดนิทางกลบักลบัสู่เกาะฮ่องกง - วดัแชกง - วดัหวงัตา้เซียน - รา้นจวิเวอรี ่- ช็อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย - 

 สนามบนินานาชาต ิCHEK LAP KOK - เดนิทางกลบัประเทศไทย 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบุพเฟตข์องโรงแรม) 

นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เกาะฮอ่งกง (โดยรถไฟ)   
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นําทา่นเขา้สกัการะ วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค ตัง้อยูท่ีตํ่าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็น

วัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์น

ดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปัน้เจา้พ่อแช ้ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจําวัด ตํานานเลา่

วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตกุารณ์นี้ไดก้อ่

เกดิบรุุษชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพลแช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิและทา่นเอง

ก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่วา่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอและ

ดาบคูก่ายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของ

ศาสตร์ฮวงจุย้ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง ถงึกับจําลองดาบของท่านไป

กอ่สรา้งตกึสาํนักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 
 

นําท่านสกัการะขอพรไหวพ้ระ ณ วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวัดทีม่อีายุกว่าครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพั่กอาศัย

ของการเคหะ วดัแหง่นีข้ ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธิใ์นการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ  จงึไดรั้บการนับถอืเป็นพเิศษจากบรรดา

คนป่วย ในชว่งวันกอ่นตรุษจนีจะดตีอ่สขุภาพมากๆ เนื่องจากวัดนี้ไดรั้บความนยิมและศรัทธาจากชาวฮอ่งกงอย่าง

มาก วดัจากปรมิาณผูม้าสกัการบชูาและการทีห่น่วยงานรัฐตอ้งจัดเจา้หนา้ทีด่แูล มกีารปิดถนน และถ่ายทอดสดพธิี

ไหว ้ซึง่จะมทีัง้พธิกีรรมตามลัทธเิตา๋และการเดนิทางมาจุดธูปและนําของมาเซน่ไหวก้อ่นเทีย่งคนืเปลีย่นสูว่ันขึน้ปี

ใหม ่(ตรุษจนี) ความศรัทธาทีม่ากมาย โดยเฉพาะคนทอ้งถิน่ฮอ่งกงทีส่ว่นใหญ่ประกอบอาชพีคา้ขายเนน้การศกึษา

และสขุภาพด ี จงึมาขอพรใหไ้ม่เจ็บไขแ้ละขอพรเรือ่งการเรยีนใหล้กูหลานเรยีนเกง่ตัง้แตเ่ริม่ตน้ปีใหม่ การทําบุญ

และขอพรเทพเจา้เป็นเคล็ดทีย่ดึถอืกันอย่างเหนียวแน่นเชน่เดยีวกับการนับถอืเรื่องฮวงจุย้ "การขอพรเทพเจา้ 

ตอ้งมาพรอ้มกบัการใหข้องเซ่นไหวต้อบแทน"  จากนัน้นําทา่นเขา้เยีย่มชม โรงงานฮอ่งกงจวิเวอรี ่ใหท้า่น

ไดรู้จั้กกังหันนําโชคทีเ่ป็นเครือ่งลางนําโชคของชาวฮอ่งกงและคนทั่วไป ใหท้า่นไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับปีชงการแกปี้ชง

ตามความเชือ่ของศาสตรแ์หง่ฮวงจุย้  

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีล่กูคา้ทกุทา่นในกรุ๊ปตอ้งลงรา้นจวิเวอรี,่ รา้นหยกหรอืรา้นสมุนไพร เนื่องจากเป็น

รา้นส่งเสริมสนิคา้ของประเทศตามนโยบายการท่องเทีย่วภายใตก้ารควบคุมของรัฐบาล ซึง่มีส่วนช่วยในการ

สนับสนุนค่าใชจ้่ายในส่วนต่างๆของโปรแกรมทัวร์ทีท่่านเดนิทาง ทัง้นี้การตัดสนิสนิใจซือ้หรือไม่นั้น ขึน้อยู่กับ

ดุลพินิจของลูกคา้ทุกท่านไม่มีการบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด แต่ถา้หากท่านยืนยันทีจ่ะไม่ลงรา้นทบีรรจุอยู่ใน

โปรแกรมทวัร ์กรุณาแจง้ทางบรษัิทกอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้แลว้ทา่นจําเป็นตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 500 เหรยีญ

ฮอ่งกง ตอ่ 1 รา้น 
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จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระ ช็อปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ (ถนนนาธาน) ขาชอ้ปทัง้หลายต่างรูด้วี่าหากกําลังมองหาสนิคา้

แฟชัน่หรอืเครือ่งสาํอาง เครือ่งเสรมิความงามแลว้ ละก็ตอ้งมาทีฮ่อ่งกง เพราะทีน่ี่คอืเมอืงในฝันของนักชอ้ป ทีม่ทีัง้

รา้นคา้นําสมัยและมชีือ่เสยีงจําหน่ายเครื่องสําอาง แบรนดด์ังจากทั่วโลก รวมไปถงึเสือ้ผา้จากดไีซน์เนอร์ทอ้งถิน่ 

รวมถงึสมารท์โฟนรุ่นลา่สดุ กลอ้งดจิติอลวดีโีอหรอืแท็บเล็ตแบรนดด์งัจากทัว่โลกในราคาทีถู่กทีส่ดุอยูใ่ชห่รอืไม ่ 

ไมต่อ้งมองหาทีไ่หนไกล คณุเลอืกสรรไดต้ามตอ้งการทีฮ่อ่งกงเทา่นัน้ เพราะทีน่ีม่หีา้งและถนนทีข่ายสนิคา้ดจิติอล 

ค า่  อสิระทา่นรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรพบกนั ณ จดุนัดหมาย 

นําทุกทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาต ิCHEK LAP KOK เพือ่ทําการเช็คอนิตั๋วเครื่องบนิและสัมภาระเพื่อ

เตรยีมตวักลบัประเทศไทย 

21.35 น. เหริฟ้ากลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ CX 617  

  ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารดว้ยเครือ่งบนิรุ่น BOEING 777-300 (73Z) 

 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.30 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

ขอขอบพระคณุทกุทา่นคะ่  

 

อตัราคา่บรกิาร  *** ส าหรบั 25-30 ทา่นขึน้ไป (เด็กหมายถงึ 2-11 ปี) 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

16-20 เมษายน 2563 21,999.- 21,999.- 21,999.- 4,500.- 

 

เพือ่ประโยชนข์องทา่นทางบรษัิทฯ ขอรบกวนทา่นไดอ้า่นและทําความเขา้ใจรายละเอยีดรวมไปถงึ เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นทา้ย

โปรแกรมนี ้หลงัจากทา่นชาํระคา่ใชจ้่ายเพือ่ยนืยันการใชบ้รกิารเขา้มาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ ยนิยอมและยนิดปีฏบิตัติามรายละเอยีดตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้

** ส าหรบับคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศเหลา่นีม้ากอ่นจะตอ้งยืน่วซีา่เดีย่วเทา่น ัน้  
ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊หรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่** 

1. อสิราเอล          2. อฟักานสิถาน          3. ปากสีถาน           4. อซุเบกสิถาน          5. ทาจกิสิขาน               6. เตริก์เมนสิถาน  

7. อหิรา่น              8. อริกั                       9. ตรุก ี                 10. อยีปิต ์                  11. ซาอดุอิาระเบยี        12. ซเีรยี  

13. เลบานอน      14. จอรแ์ดน               15. อนิเดยี             16. ศรลีงักา                17. ลเิบยี                      18. ซูดาน  

19. แอลจเีรยี      20. ไนจเีรยี                 21. คาซคัสถาน     22. รฐัปาเลสไตน ์

  ถา้ไมส่ามารถใชว้ซี่ากรุป๊ได ้ทาง บรษิทั ตอ้งท าวซี่าเดีย่วใหก้บัลกูคา้ 
โดยมคีา่ใชจ้า่ยโดยเรยีกเก็บเพิม่คา่วซีา่เดีย่วทา่นละ 1,700 บาท 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ธรรมเนยีมทําบตัรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นไมเ่คยทําบัตรเขา้งานมากอ่น 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบหมูค่ณะ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) กรณีทา่นทีม่วีซีา่จนีอยูแ่ลว้ทางบรษัิทไม่

สามารถทําคนืคา่ใชจ้่ายในสว่นนีไ้ดเ้นือ่งจากคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเป็นการบรกิารแบบหมูค่ณะ 
 คา่บตัรโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป-กลับ ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการทัศนาจร ไป-กลบั พรอ้มคณะ  

(กรณีตอ้งการไป-กลับ นอกเหนอืจากรายการขา้งตน้ >>>> ตอ้งตรวจสอบคา่ธรรมเนยีมของสายการบนินัน้ๆ)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่ง *** ทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั ทัง้ขาไป-กลับ ***                         
(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) และสมัภาระหิว้ขึน้เครือ่งน้ําหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมทปิคนขับรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 150 หยวน / ทา่น / ทรปิ 

 คา่ธรรมเนยีมทําบตัรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นเคยมบีตัรแลว้สญูหาย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซักรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่
ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทวัรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  (บวกราคาเพิม่ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบกํากบัภาษี VAT หรอืออก
ใบเสร็จในชือ่บรษัิท หา้งรา้น องคก์ร ฯลฯ)  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก. อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง) 

 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 คา่ปรับ คา่เสยีหายตา่งๆ อนัเกดิจากการกระทําและการละเมดิกฎหมายในทอ้งถิน่นัน้ๆ โดยตัวของทา่นเอง  
เชน่ การทิง้ขยะ สบูบหุรี ่ในสถานทีต่อ้งหา้มทีม่กีารแจง้เตอืนโดยป้ายหรอืสญัลักษณ์ใดๆ อยา่งชดัเจน 

 

ขอ้ก าหนด 

 

1. กําหนดการตามรายการขา้งตน้สามารถปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพอากาศ 

การจราจร และเหตุสดุวสิัยอืน่ๆ หรือขึน้อยู่กับการทําเวลาในแตล่ะสถานทีข่องผูร้่วมเดนิทางทุกทา่น ซึง่ตัวแทนของบรษัิท

คอืหัวหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย หรอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ยนิดทีีจ่ะดําเนนิรายการทีร่ะบไุวต้ามกําหนด เพือ่ใหผู้ร้่วมเดนิทางทกุ

ท่านเกดิความพอใจและประทับใจมากทีส่ดุโดยจําเป็นอย่างยิง่ที่จะตอ้งไดรั้บความร่วมมอืจากผูร้่วมเดนิทางทุกท่านเป็น

สาํคญั 

2. ชือ่โรงแรมทีร่ะบไุวนั้น้เป็นโรงแรม **ในมาตรฐานระดับเทยีบเท่า ทีท่างบรษัิทฯ จัดใหบ้รกิารตามงบประมาณของรายการ

ขา้งตน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับทางผูเ้ดนิทางว่ายนืยันใชบ้รกิารชา้หรอืเร็ว ในกรณีทีโ่รงแรมทีร่ะบุไวเ้ต็ม ทางบรษัิทฯ ตอ้งขอสงวน

สทิธิเ์ปลีย่นเป็นโรงแรมในระดบัเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั อนึง่หากทา่นมปีระสงคจั์ดเป็นคณะสว่นตัว (กรุ๊ปเหมา) ทา่นสามารถ

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีไ่ดต้ลอดเวลา 

3. รูปภาพประกอบรายการนั้น ทางบริษัทฯ นํามาใชเ้ป็นตัวอย่างเพื่อใหท้่านเห็นภาพว่าสถานทีห่รืออาหารทีจ่ัดใหบ้ริการ

ประมาณนี ้จงึขอเรยีนแจง้ใหท้า่นทราบวา่ ของจรงิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปบา้งไมต่รงตามรูปภาพประกอบทัง้หมด 100% 

4. หากวนัเดนิทางตามรายการตรงกบัชว่งวนัหยุดยาวหรอืวนัหยุดนักขัตฤกษ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งของการนัด 

หมายเพือ่ป้องกนัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผูร้่วมเดนิทางทกุทา่น ทางบรษัิทฯ ขอรบกวนทา่นยนืยัน

ใหแ้น่ชดัอกีครัง้จากทางเจา้หนา้ทีท่ีท่า่นไดต้ดิตอ่ 2-3 วนักอ่นเดนิทาง 

5. หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของฝ่ังไทย และตา่งประเทศปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ อันเนื่อง มาจากสาเหตุ

สว่นบุคคล ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของเจา้หนา้ทีใ่นการพจิารณา อันเป็นเป็นเหตุการณ์ทีอ่ยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้่ายใดๆ  

6. รายการท่องเทีย่วตา่งประเทศแตล่ะประเทศจะแตกตา่งกันไป ตามนโยบายการสง่เสรมิหรอืสนับสนุนสนิคา้ภายในประเทศ

ภายใตก้ารดแูลของรัฐบาลประเทศนัน้ๆ เนื่องจากรา้นตา่งๆ ดังกลา่วมสีว่นชว่ยในการสนับสนุนคา่ใชจ้่ายบางสว่นในรายการ 

ดงันัน้แลว้ทางบรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหผู้ร้่วมเดนิทางทกุทา่นตอ้งลงรา้นตา่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ ทัง้นี้ การตัดสนิใจอดุหนุน

สนิคา้เหล่านั้นขึน้อยู่กับดุลยพนิิจ ความพอใจและเต็มใจของแต่ละท่าน ไม่มกีารบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด แต่หากท่าน

ยนืยันทีจ่ะไมล่งรา้นตามรายการ ทา่นจะตอ้งแจง้กบัทางบรษัิทฯ เนือ่งจากจําตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ทดแทนในสว่นเดมิที่

รา้นตา่งๆ เหลา่นัน้ตอ้งสนับสนุน โดยปกตทิัว่ไปหากไมล่งรา้นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ดงันี ้ 

1. ฮอ่งกง  500 HKD / รา้น / ทา่น 

2. จนี  500 RMB / รา้น / ทา่น 



รายการดงูานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเทีย่ว คร ัง้ท ี ่127 บนิ CX 

 

3. มาเกา๊ 500 MOP / รา้น / ทา่น 

4. เกาหล ี 100 USD / รา้น / ทา่น 

หากทา่นประสงคไ์มล่งรา้นแตไ่มแ่จง้กับทางบรษัิทฯ กอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ตอ้งขออภัยในการรา้นตา่งๆ อาจเรยีกเก็บ

ทา่นเพิม่ในจํานวนทีม่ากกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ณ ตา่งประเทศ 

7. กรณีทีท่า่นจัดเป็นคณะสว่นตวั(กรุ๊ปเหมา) เพือ่ศกึษาดงูานไมว่า่ภาคสว่นใดๆ รบกวนทา่นแจง้กบัทางบรษัิทฯ กอ่นยนืยัน

สาํรองทีน่ั่งทกุครัง้ เนือ่งจากการศกึษาดงูานบางประเภทจําเป็นตอ้งใชม้ัคคเุทศกท์อ้งถิน่ทีต่อ้งมคีวามชํานาญเฉพาะดา้น  

8. รายการอาหารทีร่ะบไุวใ้นกําหนดการนัน้ ทางบรษัิทฯ จัดบรกิารตามมาตรฐานทวัรป์กต ิหากทา่นจําเป็นตน้รับประทานอาหาร

เฉพาะ เชน่ เจ, มังสวรัิต,ิ มสุลมิ, ฮาลาล หรอืแพอ้าหารชนดิใดๆ รบกวนทา่นแจง้กบัเจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทางทกุครัง้ 

 

 

การยนืยนัส ารองทีน่ ัง่ 

 

- ชาํระยอดมัดจําตามจํานวนทีร่ะบใุน INVOICE (ใบแจง้หนี)้เพือ่ยนืยันการสํารองทีน่ั่งทา่นละ 10,000.-บาท  
1. การช าระโดยเงนิสด  

ในกรณีทีท่า่นสะดวกและสามารถเดนิทางเขา้มาชําระยอด ณ บรษัิท ไดด้ว้ยตวัทา่นเอง 

2. การช าระโดยการท าธุรกรรมผา่นธนาคาร 
หากทา่นไมส่ะดวกหรอืไมส่ามารถเดนิทางเขา้มาชาํระ ณ บรษัิทได ้ทา่นสามารถทําการโอนผา่นธนาคารหรอืทําธรุกรรม

ผา่น MOBILE APPLICATION หลงัเสร็จสิน้การทําธรุกรรมแลว้ ขอรบกวนทา่นไดส้ง่หลักฐานนัน้ๆ ไม่วา่จะเป็น สลปิการ
โอน, ใบเสร็จจากเคานเ์ตอร ์หรอืรูปถา่ยทีถ่กูบนัทกึจาก MOBILE APPLICATION 

3. การช าระโดยบตัรเครดติ  

- กรณีเขา้ชําระทีบ่รษัิทฯ เสยีคา่ธรรมเนยีมการใชบ้ตัร 3.5% ของยอดทีท่า่นตอ้งการชําระ 
4. การช าระโดยการส ัง่จา่ยเช็ค (CHEQUE) 

ทา่นสามารถชําระโดยการออกเป็น CHEQUE ตา่งๆ โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์ดึถอืวนัและเวลาทีจํ่านวนยอดที่
ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บเขา้สูบ่ญัชขีองบรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 การชาํระยอดทกุรายการ ชือ่บัญชผีูรั้บเงนิจะตอ้งเป็นชือ่  บรษัิท วอรแ์รนเทกซ ์เอ็ดดเูคชัน่ แอนด ์ทราเวลิ จํากดั เทา่นัน้ 
หากปรากฏ เป็นชือ่อืน่ใดนอกเหนอืจากนี ้ขอใหท้า่นตดิตอ่กับทางบรษัิทฯ และไดรั้บหลักฐานยนืยันโดยผูม้อํีานาจอนุมัติ

จากทางบรษัิทฯ เทา่นัน้  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ทกุกรณี หากทา่นไดช้าํระยอดตา่งๆ ใหก้บับญัชอีืน่

นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 
 

กรณียกเลกิการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่นืเงนิมดัจ าทกุกรณี 
 

เงือ่นไขเพิม่เตมิทีค่วรทราบ 

1. บตัรโดยสารสายการบนิ 

- ประเภทหมูค่ณะ  เงือ่นไขสากลเบือ้งตน้คอื ทา่นตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มคณะตามรายละเอยีดวันและเวลาทีร่ะบไุว ้

ในรายการเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคใ์ดๆ อันนอกเหนือจากคณะแลว้ ทา่นตอ้งแจง้กับทางบรษัิทฯ กอ่นยนืยัน

สํารองทีน่ั่ง  เนื่องจากทางบรษัิทฯ ตอ้งทําเรือ่งขออนุมัตเิขา้ไปยังสายการบนิทัง้นี้แลว้ อาจมคีา่ธรรมเนียมหรอืการขอ

เอกสารตา่งๆ เพือ่ประกอบการพจิารณา  จงึใคร่ขอความกรุณาจากลกูคา้ทกุทา่นทําความเขา้ใจใหต้รงกันวา่ เงือ่นไขแต่

ละสายการบนิไมเ่หมอืนกนั บรษัิทฯ เองเป็นตวัแทนจําหน่ายบตัรโดยสารสายการบนิ ซึง่ยนิด ีและเต็มใจทีจ่ะดําเนนิการ

แทนทา่น แตไ่มม่อํีานาจใดๆ ในการอนุมัตทิกุกรณี ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของสายการบนิ 

- ประเภทราคาพเิศษ เงือ่นไขสากลเบือ้งตน้คอื จําเป็นตอ้งใชช้ือ่-นามสกลุผูเ้ดนิทางมาจองเขา้ไปในระบบ จากนัน้สาย

การบนิจะสง่กําหนดการออกบัตรโดยสารอัตโนมัตผิ่านระบบเขา้มา ปกตแิลว้จะประมาณ 2-7 วัน หลังทําการใสช่ือ่จอง

เขา้ไปในระบบ  ดว้ยเหตนุี้ทางบรษัิทฯ จําเป็นตอ้งเรยีกเก็บยอดใหค้รอบคลมุราคาของบัตรโดยสารนัน้ๆ ขอ้ดคีอื ทา่น

จะไดร้าคาทีถู่กกว่าปกต ิแต่จะมเีวลาตัดสนิใจตามระยะเวลาทีส่ายการบนิกําหนดสว่นรายละเอยีดเงือ่นไขต่างๆ ท่าน

สามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีไ่ดก้อ่นยนืยันสํารองทีน่ั่ง 

2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิรั์บเฉพาะผูร้่วมเดนิทางทีป่ระสงคก์ารทอ่งเทีย่วตา่งประเทศเทา่นัน้  ดังนัน้จะไม่รับผดิชอบและคนื

ค่าบริการใดๆ จากการที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ประเทศไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางออกหรือเขา้

ประเทศ ดว้ยเหตผุลทีเ่กีย่วกบัตวัของทา่นเอง 

3. คณะทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4. จํานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ผูใ้หญ ่15 ทา่น ขึน้ไป (ในกรณีทีท่า่นจองกรุ๊ปหนา้รา้นทีไ่มใ่ชก่รุ๊ปสว่นตวั) 

5. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านนับจากวนัทีท่า่นเดนิทาง เหลอือยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 180 วนั  

6. ตารางเทีย่วบนิ ราคาและรายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ ทีไ่ม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การจลาจล สภาพแวดลอ้ม การเมอืง ฯลฯ อันเป็นสาเหตกุอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคัญ 
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7. กรณีทา่นทีอ่ยูต่า่งจังหวดัจําเป็นตอ้งโดยสารเครือ่งบนิ กอ่นจองตัว๋ในประเทศโปรดเช็คเวลาและไฟลทบ์นิและการยนืยันจาก

พนักงานขายอกีครัง้เพือ่ความมั่นใจวา่ วนัเวลาทีท่า่นจะทําการจองตัว๋ภายในประเทศนัน้ตรงกับคณะทีท่า่นไดช้ําระไวก้ับทาง

บรษัิทฯ และไมม่ขีอ้ผดิพลาดใดๆ ออกเดนิทางไดต้ามปกตอิย่างแน่นอน 

8. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการรับผดิชอบต่อความเสยีหายอันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เชน่ สภาพดนิฟ้า

อากาศ การก่อจลาจล การเมอืง สงคราม การประทว้ง ความลา่ชา้จากสายการบนิ การหยุดบนิของสายการบนิหรือเหตุผล

จําเป็นสว่นตวัของทา่นเอง ฯลฯ เป็นตน้ 

9. ทา่นไม่สามารถเรียกคนืคา่บรกิารตา่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการทีท่า่นไม่ใช ้ณ ตา่งประเทศ อาท ิ ไม่เทีย่วบางรายการ ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ ฯลฯ  เนือ่งจากทางบรษัิทฯ ไดช้าํระโดยเป็นทีส่ ิน้สดุแลว้ 

10. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของตวัทา่นเอง 

 

เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการท าบตัรเขา้งาน 

 
1.  รูปถา่ยหนา้ตรง **พืน้หลงัสขีาว** ขนาด 2 นิว้ ทา่นละ 2 รูป (ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 180 วนั) 

2.  นามบตัรผูเ้ดนิทาง **ภาษาองักฤษ (ตอ้งมชีือ่บรษัิท,ชือ่-นามสกลุม เบอรโ์ทรศพัท ์และ E-mail) ** ทา่นละ 2 ใบ 
3.  ทา่นใดทีเ่คยเขา้งานกวางเจาแฟรแ์ละมอีายุบตัรงานไมเ่กนิ 5 ปี นับจากครัง้ลา่สดุ สามารถใชบ้ตัรอนัเกา่ได ้(หากมบีตัรเขา้ชม

งาน  รบกวนถา่ยสาํเนาบตัรมาใหค้นละ 1 ชดุนะคะ) 

 
เง ือ่นไขการท าบตัรเขา้งาน กวางเจา เทรดแฟร ์

1. กรณีทําบตัรเขา้งานครัง้แรก จะไมม่คีา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้ ทําไดฟ้ร ีทกุทา่น 
2. กรณีทเีคยมบีตัรเขา้งานแลว้ ทําบตัรหาย ตอ้งทําใหมอ่กีครัง้ จะมคีา่ใชจ้า่ยทา่นละ 200 หยวน 

หมายเหต:ุ หากมบีตัรเขา้งานแลว้ควรเก็บรักษาไวใ้หด้ ีเพือ่ใชใ้หมใ่นครัง้ตอ่ไป 

 

กรณีลกูคา้ทีต่อ้งยืน่วซีา่เดีย่ว เตรยีมเอกสารดงันี ้

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี อายุการใชง้านเหลอืนับจากวนัทีเ่ดนิทางออกจากประเทศไทย อยา่งนอ้ย 180 วนั  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี หนา้วา่งเหลอืสําหรับประทบัตราอย่างนอ้ย 3 หนา้เต็ม    

3. รูปถา่ยส ี   พืน้หลงัสขีาวหรอืสฟ้ีาขนาด 2 นิว้ ทา่นละ 2 ใบ  หนา้ตรง  
 ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 180 วนั  

 อดัภาพดว้ยกระดาษปกต ิ

 รูปถา่ยตอ้งไมม่เีครือ่งประดับใดๆ แมแ้ตต่า่งห ู 
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สถานทตูจนีปฎเิสธการพจิารณารูปถา่ยในกรณีตอ่ไปนี ้

- คํานําหนา้ชือ่ ขัดแยง้กบัรูปถา่ยทีแ่นบมา 
เชน่ คํานําหนา้ชือ่เป็น นาย แตรู่ปถา่ยทีแ่นบมาดเูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก  

- นํารูปเกา่ทีถ่า่ยไวน้านเกนิกวา่ 180 วนั 
- นํารูปถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลงั ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตดัตอ่ใชเ้พือ่ใชแ้นบประกอบยืน่วซีา่ 

- นํารูปทีเ่ป็นกระดาษสติ๊กเกอร์ หรอื รูปทีใ่ชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

โปรดแจง้เจา้หนา้ที ่

 
 หากมบีัตรเขา้ชมงาน รบกวนถ่ายสําเนาบัตรมาใหค้นละ 1 ชดุนะคะ 

!! หากมบีตัรแตทํ่าหาย ลกูคา้จะตอ้งไปจา่ยหนา้งาน ทา่นละ 200 หยวน !! 

 หากมวีซีา่จนีทียั่งไมห่มดอาย ุรบกวนแจง้ใหท้ราบดว้ยนะคะ 

 หากมบีัตร APEX รบกวนถา่ยสง่ใหท้างเราดว้ยนะคะ  

 หากมปีระวตัแิพอ้าหารรบกวนแจง้ใหท้ราบดว้ยนะคะ 

 
“ เงือ่นไขและขอ้กําหนดตา่งๆ ทีร่ะบไุวข้า้งตน้นัน้ เพือ่เป็นกรอบและขอบเขตแสดงใหเ้ห็นวา่ ทางบรษัิทฯ ดําเนนิธรุกจิภายใตค้วาม

ถกูตอ้ง ไมม่จีดุประสงคใ์ดๆ เพือ่เอาเปรยีบหรอืคดโกงทา่น  นอกเหนอืจากผลกําไรนัน้คอื การนําผูร้่วมเดนิทางทกุทา่นสมัผัส

ประสบการณ์ตา่งแดน ไดเ้รยีนรูแ้ละเปิดรับความสขุ ความประทบัใจอย่างคุม้คา่กับคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดไ้วว้างใจกับเราทัง้นี ้เราหวงัเป็น

อยา่งยิง่ทีจ่ะไดม้โีอกาสใหบ้รกิาร และไดรั้บความร่วมมอืจากผูร้่วมเดนิทางทกุทา่น ” 

 

 

 

 

 




