
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ประกาศ!!! เนื�องจากสภาวะนํ�ามันโลกที�มีการปรับราคาสูงขึ�น ทาํให้สายการบินอาจมกีารปรับราคา

ภาษีนํ�ามันขึ�นในอนาคต ซึ�งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ*เกบ็ค่าภาษีนํ�ามันเพิ�มตามความเป็นจริง  
 

ผู้จองทวัร์โปรดอ่านทางนี� :  
ผู้ที�เคยเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ตั�งแต่ครั�งที� 567 แล้วยงัเกบ็บตัรเข้างานไว้ ให้แจ้งกบัทาง

เจ้าหน้าที�ที�ทําการจองทัวร์ไว้ล่วงหน้า และนําบัตรที�เคยใช้เข้างานมาในวนัเดินทางด้วย แต่ถ้าผู้ที�เคยเข้า
ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  แล้วทําบัตรเข้าชมงานหาย ท่านจะต้องลงทะเบียนทําบัตรเข้างานแยกจาก
คณะ และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําบัตรเข้างานใหม่ เป็นจาํนวนเงนิ ;66 หยวน/ท่าน ซึ�งท่าน
สามารถชําระค่าบัตรเข้างานได้ที�หน้างาน เนื�องจากข้อมูลในครั�งที� 567 ทางผู้จดังานยังบนัทกึข้อมูลของ
ท่านไว้ ส่วนผู้ที�ไม่เคยเข้าชมงานทําบัตรใหม่ได้ที�หน้างานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม 

 *** กรุณาเตรียมพาสปอร์ต พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ�ว จาํนวน 4  ใบ และนามบัตรท่านละ 3 ใบ เพื�อทําบัตรเข้างาน 
มอบให้แก่เจ้าหน้าที�บริษัทฯ ณ วันเกบ็เอกสาร  และเตรียมนามบัตรไปมากๆ เพื�อแลกเปลี�ยนเอกสารกบัผู้ประกอบการ 



 

 

�กําหนดการเดินทาง 22-25 ตลุาคม ���� 
 

วนัแรก                     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 

5;.06 น. � พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั�น I ประตู 7 บริเวณ ISLAND-U  
สายการบิน KENYA AIRWAYS (KQ) โดยมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่าน 

1I.I6 น.  เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที�ยวบินที� KQ 860 � 
1[.\] น.  เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ซึ� งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ� งในเครือจกัรภพ  และ

ไดส่้งกลบัคืนสู่ประเทศจีนเมื�อปี  ค.ศ. 1997 ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน มีขนาดพื5นที�ไม่ใหญ่โตนกั 
แต่มีความหลากหลาย  มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานที�น่าสนใจ  ขณะเดียวกนัก็แฝงไวซึ้� งความทนัสมยั  และวิถีชีวิตที�มี
สีสนั จึงไดรั้บการขนานนามวา่ เป็นเสน่ห์แห่งตะวนัออก หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
� พกัที�  PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�สอง                ฮ่องกง – ชายหาดนํ�าตื�น – วคิทอเรียพคี – เซินเจิ�น – เมอืงจาํลอง – หมู่บ้านวฒันธรรม 

เช้า  � รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติ�มซํา) 
นาํท่านชม ชายหาดนํ�าตื�น (Repulse Bay) พร้อมนมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม , เทพเจา้โชคลาภ และเทวรูป , เทพเจา้ต่างๆ 
ที�ตั5งประดิษฐานอยูอ่ยา่งเด่นสง่า เพื�อเป็นสิริมงคล จากนั5นนาํท่านขึ5นสู่ วคิทอเรียพคี เพื�อนาํท่านชมภาพทิวทศันอ์นัแสน
งดงามน่าประทบัใจของ หมู่เกาะฮ่องกง และ อ่าววคิทอเรีย ซึ� งถือว่าเป็นอ่าวที�สวยติดอนัดบัโลก จากนั5นนาํท่านเยี�ยมชม 
โรงงานจวิเวอร์รี� ที�โด่งดงัที�สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษทั ฮ่องกง จิวเวอรี�  กรุ๊ป จาํกดั ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ นาํกงัหนั มา
พลิกแพลงเป็น จี5  ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสชื�อดงั มาจดัวางตาํแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ ซึ� งถือเป็น เครื�องราง ตามหลกัฮ
วงจุย้ ซึ�งจาํลองเลียนแบบมาจาก "แซก๋้งเมีBยว" กงัหนั ใหญ่ C ใบพดั ที�ชาวฮ่องกงเลื�อมใสศรัธทา ที� "วดัไช่กง" ซึ�งเป็นวดั
ที�ดงัมาก และมีตาํนานความเชื�อมายาวนานวา่ คนที�มีเคราะห ์เมื�อ จบัใบพดัของกงัหนัหมุนไปโดยรอบแลว้ จะทาํใหชี้วิต 
หมุนเวียนไปในทางที�ดี และ สามารถพดัเอา สิ�งชั�วร้ายต่างๆ ออกไปได ้ จากนั5นนาํท่านสู่ ร้านช็อกโกแลต  ใหท่้านได้
เลือกซื5อเป็นของขวญัหรือของฝากคนทางบา้น   

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย  นาํท่านนั�งรถเพื�อเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ�น เมืองที�มีความทนัสมยั ซึ� งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซึ� งเป็นเมืองใหม่ที�มี

ความสวยงาม และมีการวางผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งนี5อยา่งมาก จากนั5นนาํท่าน
ชม หยกจนี ของลํ5าค่าของปักกิ�งที�ขึ5นชื�อ ซึ� งชาวจีนมีความเชื�อวา่หยกคือ สญัลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความ
ยติุธรรม รวมไปถึงลทัธิขงจืDอยงัให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความ
พอประมาณ และความกลา้หาญ ซึ�งหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความรํ� ารวย ความมี
โชค รวมถึงทาํให้อายุยืนอีกดว้ย ให้ท่านไดเ้ลือกชมหยกที�ไดผ้่านการเจียระไนมาเป็นเครื�องประดบันาํโชค อาทิเช่น 
กาํไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซื5อเป็นของขวญัของฝาก จากนั5นนาํท่านเที�ยวชม เมอืงจาํลอง (จิ�งซิ�วกง



 

หยวน) ซึ� งท่านจะไดช้มสถานที�สาํคญัในประเทศจีนจาํลองมาจากของจริง อาทิ กาํแพงเมืองจีน, พระราชวงัตอ้งห้าม, วงั
ลามะที�ธิเบต และอีกมากมาย เมื�อมาที�แห่งนี5 เปรียบเสมือนไดเ้ที�ยวเมืองจีนทั�วประเทศในครั5 งเดียว จากนั5นนาํท่านเที�ยว
ชม หมู่บ้านวัฒนธรรม พร้อมชมการแสดงโชวแ์สงสีเสียงอนัตระการตาของหมู่บา้นวฒันธรรมพื5นเมืองชาวจีน สัมผสั
กบัการดาํเนินชีวิตของชนกลุ่มน้อยเชื5อสายจีน อีกทั5งชมการแสดงของชาวเผ่าต่างๆของจีนที�รวบรวมไวที้�นี5 แห่งเดียว 
และชมการแสดง SHOW OF DRAGON & PHONIX ที�น่าตื�นตาตื�นใจ ดว้ยระบบเวทีไฮโดริกที�ทนัสมยัที�สุด โดยร่วม
ทุนสร้างอยา่งมหาศาลดว้ยระบบแสงสีเสียงอนัตระการตาที� CULTURE VILLAGE  

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
� พกัที� CAA HOLY SUN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�สาม                                    เซินเจิ�น – กวางเจา – งานกวางเจาเทรดแฟร์ – ถนนปักกิ�ง 

เช้า  � รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซึ� งเป็นเมืองใหญ่ที�เติบโตอยา่งรวดเร็วจากธุรกิจการคา้ 
นอกจากนี5ยงัมีอาหารและภาษาที�เป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลนี5  จากนั5นนาํท่านเดินทางสู่ศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติกวาง
เจาที� CHINESE EXPORT COMMODITIES FAIR COMPLEX (PAZHOU) เพื�อเขา้ชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ เพื�อ
มองหาช่องทางธุรกิจจากผูป้ระกอบการโดยตรง ซึ� งงานนี5 ไดรั้บความสนใจจากนกัธุรกิจทั�วโลก เพราะจีนเป็นตลาด
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภครายใหญ่ที�สุดในโลก 
หมายเหตุ  :  อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื�อความสะดวกต่อการดงูาน 

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  ลิ�มรสอาหารพเิศษ...ห่านย่าง 
นาํท่านสู่ ถนนปักกิ�ง ถนนคนเดินที�มีชื�อเสียงและเป็นที�นิยมมากที�สุดในกวางเจา มีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื5 อผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า และของที�ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื5อสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั  
� พกัที� JOLLIES HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที�สี�                                          กวางเจา – งานกวางเจาเทรดแฟร์ – กรุงเทพฯ 

เช้า  � รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านแวะซื5อยาแกน้ํ5าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจาํบา้นที�มีชื�อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที�ถูกไฟไหม,้ นํ5 า
ร้อนลวก, แมลงสัตวก์ดัต่อย, แพ,้ คนั, แผลสด, ผื�น, เป็นหนอง, สิวอกัเสบ, บวมแดง, การอกัเสบของผิว, กลากเกลื5อน, 
โรคผิวหนังต่างๆ จากนั5นนาํท่านเดินทางสู่ศูนยแ์สดงสินค้านานาชาติกวางเจา (ต่อ) ที�  CHINESE EXPORT 
COMMODITIES FAIR COMPLEX (PAZHOU) เพื�อเขา้ชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ เพื�อมองหาช่องทางธุรกิจจาก
ผูป้ระกอบการโดยตรง ซึ�งงานนี5 ไดร้ับความสนใจจากนกัธุรกิจทั�วโลก เพราะจีนเป็นตลาดผูผ้ลิตและผูบ้ริโภครายใหญ่
ที�สุดในโลก 
หมายเหตุ  :  อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื�อความสะดวกต่อการดงูาน 

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
จากนั5นนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน **เนื�องจากช่วงที�เดนิทางอยู่ในช่วงงานกวางเจาเทรดแฟร์ ทางสายการบินแจ้งว่าต้อง
ไปเช็คอนิล่วงหน้า \ ชั�วโมง 

22.25 น. � อาํลากวางเจา โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS  เที�ยวบินที� KQ 887 � 
00.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน  



 
 

 
ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ    

☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺ 
 (*** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั�งแต่ 15 ท่านขึ�นไป ***) 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง กาํหนดให้มกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพื�นเมอืงให้นักท่องเที�ยวทั�วไปได้
รู้จกั ในนามคอื จวิเวอร์รี�,ช็อกโกแลต,บัวหิมะ, หยก ซึ�งจาํเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมผีลกับราคาทัวร์  จงึเรียนให้กบั
นักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาท ี ซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่
กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มกีารบงัคับใดๆ ทั�งสิ�น 

 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที�ต้องออกตัxวภายในประเทศ (เครื�องบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�
เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั�ง 
 
 

 

 

�กําหนดการเดินทาง 22-25 ตลุาคม ���� 
อตัราค่าบริการ          ผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่)                          ท่านละ       ;2,766         บาท 
       เดก็อายตุ ํ�ากว่า  12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน   ท่านละ       ;2,900         บาท       
        พกัห้องเดี�ยวจ่ายเพิ�ม                ท่านละ            I,500                บาท 
 

หมายเหตุ ราคาทัวร์นี� ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มรีาคาเด็ก ซึ�งราคาทัวร์ดงักล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะนํ�ามนัโลก

ที�มกีารปรับราคาสูงขึ�น ทําให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ�ามนัขึ�นในอนาคต ซึ�งทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ*เกบ็
ค่าภาษีนํ�ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง 

                             บริษทัขอสงวนสิทธิM ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั5งนี5 ขึ5นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน สภาพ
ทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 
(ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั5งนี5 ขึ5นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�)  

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
� ค่าตัBวเครื�องบินชั5นทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
� ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที�กาํหนดไวใ้นรายการ 
� ค่าวีซ่าจีน เนื�องจากเป็นวีซ่าที�ทางบริษทัฮ่องกงทาํให ้ (วีซ่า OCC ชั�วโมง เขา้เฉพาะเขตสามเหลี�ยมเศรษฐกิจปากแม่นํ5 าจูเจียง มณฑล

กวางตง) ไมเ่สียค่าใชจ่้าย สาํหรับผูที้�มีวีซ่าจีนจะไม่สามารถขอค่าวีซ่าจีนคืนจากทางบริษทัฯ ได ้ แต่ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบ
ตั5งแต่วนัที�ทาํการจอง ไมเ่ช่นนั5นทางด่านตรวจคนเขา้เมืองจะทาํการยกเลิกวซ่ีาจีนในเล่มของท่าน และท่านตอ้งทาํการขอวีซ่าใหม่ที�
หนา้ด่าน โดยตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม QRR หยวน/ท่าน 



 

� ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมื5อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
� ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
� นํ5าหนกัสัมภาระท่านละไมเ่กิน 32 กโิลกรัม 5 ใบ  สัมภาระติดตวัขึ5นเครื�องได ้ O ชิ5น ต่อท่าน นํ5าหนกัตอ้งไม่เกิน OT กิโลกรัม , ค่า

ประกนัวินาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
� ค่าประกนัอุบติัเหตรุะหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัที�มีอายุ

ตั5งแต่ O เดือนขึ5นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง O เดือน ถึง OQ ปี และผูที้�มีอายสูุงกวา่ WR ปี ขึ5นไป ค่าชดเชยทั5งหลายตามกรรมธรรม์
จะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ ทั5งนี5ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
ทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื5อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการ
ทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์
อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
� ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
� ค่าวีซ่าเขา้ฮ่องกง, เซินเจิ5น และกวางเจา สาํหรับชาวต่างชาติ กรณีนี5กรุณาเชค็ขอ้มลู และค่าวีซ่ากบัทางเจา้หนา้ที�ของบริษทัทุกครั5 ง 
� ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 

� ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ ฮ่องกง \6  HKD ต่อคน (ลูกค้า), เซินเจิ�น และกวางเจา ]6 หยวน ต่อคน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที�
ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่) 

� ค่าทิปกระเป๋าสาํหรับพนกังานของโรงแรม 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % ในกรณทีี�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม และหัก 

ณ ที�จ่าย  จากยอดขายจริงทั�งหมดเท่านั�น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธิ*ออกใบเสร็จที�ถูกให้กบับริษัท
ทัวร์เท่านั�น 

เงื�อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครั5 งแรก มดัจาํท่านละ 56,000 บาท หรือทั5งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  

2. เนื�องจากราคานี5 เป็นราคาโปรโมชั�น ตัBวเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหนา้ตัBวเท่านั5น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั5งสิ5น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิM ในการคืนเงิน  ทั5งหมด
หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหน้าทัวร์ แต่มไีกด์ท้องถิ�นพดูไทยรับที�ฮ่องกง) ครบ 15 ท่าน มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทาง
ไป-กลบั พร้อมกบัคณะ  

4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิM  ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั5งสิ5น และทางบริษทัจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ�นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 
200 หยวน  /คน  /วนั 



 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั5งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธิM ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั5งสิ5น 

6. โรงแรมที�อยูใ่นรายการเป็นการนาํเสนอเท่านั5น เมื�อทาํการจองอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงโรงแรมซึ�งจะอยูใ่นระดบัเดียวกนัแต่อาจจะ
ไมไ่ดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั 

7. การยกเลกิ 
7.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ5นไป คืนเงินทั5งหมด 
7.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ5นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ OR,000 บาท 
7.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
7.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 – 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั5งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
7.5 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจาํที�พกั

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั5งหมดเนื�องจากค่าตัBวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบิน
นั5นๆ 

หมายเหตุ 
O. จาํนวนผูเ้ดินทางขั5นตํ�าผูใ้หญ่ OQ ท่านขึ5นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
T. บริษทัฯ มีสิทธิM ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี5  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
v. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
C. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ5นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุติัเหตุ
ต่างๆ 
Q. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั5งสิ5นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีที�ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั5งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
w. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้ อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั5งสิ5น แต่ทั5งนี5ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิM การจดัหานี5โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 
W. ราคานี5 คิดตามราคาตัBวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัBวเครื�องบินปรับสูงขึ5น บริษทัฯ สงวนสิทธิM ที�จะปรับราคาตัBวเครื�องบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
x.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ w เดือน (หมายเหตุ : หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีการชาํรุดใดๆ ทั5งสิ5น ถา้เกิดการชาํรุด 
 เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้ และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อ
ท่องเที�ยวเท่านั5น 
z. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั5งสิ5น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื5อ 
เพราะคา่ใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
OR. ทางบริษทัฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั5งสิ5น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความประมาทของ
ตวันกัท่องเที�ยวเอง 



 

OO. เนื�องจากตัBวเครื�องบินเป็นตัBวราคาพิเศษ เมื�อออกตัBวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัBว
เครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
OT. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั5งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
เอกสารที�ใช้สําหรับเดนิทาง 
 1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดนิทางต้องไม่มกีารชํารุดใดๆ ทั�งสิ�น ถ้าเกดิการชํารุด 
     เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมอืง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
2.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
v.  เอกสารประจาํตวัของผูเ้ดินทาง เช่น บตัรประชาชน  
C.  กรณีผูเ้ดินทางมีอายไุม่ถึง TR ปีบริบูรณ์เดินทางออกนอกประเทศ โดยบิดา, มารดาไม่ไดเ้ดินทางไปดว้ย ตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา, 

มารดา โดยไปยื�นคาํขอหนงัสือรับรองลายมือชื�อใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศที�อาํเภอ หรือเขตที�บิดาและมารดามีชื�ออยูต่ามทะเบียน
บา้น ไวแ้สดงต่อเจา้หนา้ที�ที�ด่านตรวจคนเขา้-ออก ประเทศ 

Q. ผูที้�ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการ
อนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูล
บตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย T สปัดาห์ 

w. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
-ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเท่านั5น 
-หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไป
แสดงตนที�สถานทูตจีน 

**การเตรียมเอกสารสําหรับยื�นวซ่ีาจนี กรุณาสอบถามกบัทางเจ้าหน้าที�เป็นกรณไีป 

ข้อควรระวงั!! 
หนงัสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเชค็กบัเจา้หนา้ที�ทุกครั5งวา่ตอ้งทาํการยื�นวีซ่าเขา้ฮ่องกง และจีนหรือไม ่
** ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที� การท่องเที�ยวฮ่องกง โทร. 6;-233-7377 
                                                         สถานฑูตจนี  โทร. 02-247-8344/ 6;-247-8351 

 
 
 
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดอืน 
มฉิะนั�นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 
 



 

 
รายละเอยีดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั�งที� 118  ตุลาคม-พฤศจกิายน 255[ 

สถานที�จัดงาน : PAZHOU COMPLEX 
วนัที� 55 – 19 ตุลาคม 255[ วนัที ;\ – 27 ตุลาคม 255[              วนัที� 1–] พฤศจกิายน 255[ 

Large Machinery & Equipment 

(เครื�องจกัรกลขนาดใหญ่ และอปุกรณ์) 

Small Machinery (เครื�องจกัรกลขนาดเลก็) 

Bicycles (รถจกัรยาน) 

Motorcycles (รถมอเตอร์ไซด)์ 

Vehicle Spare Parts (อะไหล่ยานพาหนะ) 

Chemical Products (เคมีภณัฑ,์วสัดุเคมี) 

Hardwares (อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์,ฮาร์ดแวร์) 

Tools (เครื�องมือ , อุปกรณ์) 

Vehicles (ยานพาหนะ , เครื�องมือลาํเลียง) 

Construction Machinery  

(เครื�องจกัรก่อสร้าง) 

Electrical Appliances (เครื�องใชไ้ฟฟ้าบา้น) 

Consumer Electronics  

(เครื�องใชไ้ฟฟ้าสาํหรับผูบ้ริโภค) 

Computer & Communication Products 

(อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และติดต่อสื�อสาร) 

Lighting (อุปกรณ์เกี�ยวกบัแสงสวา่ง) 

Building & decorative Materials 

(วสัดุและเครื�องมือก่อสร้างและตกแตง่) 

Sanitary & Bathroom Equipments  

(เครื�องมืออุปกรณ์ทาํความสะอาด) 

Importing Products (สินคา้นาํเขา้) 

Kitchen &Tableware  

(เครื�องครัวและภาชนะใส่อาหาร) 
General Ceramics (ผลิตภณัฑเ์ซรามิค) 
Arts Ceramics (เซรามิคสาํหรับศิลปะ) 
Home Decorations (อุปกรณ์ตกแต่งบา้น) 
Glass Arts (เครื�องแกว้ศิลปะ) 
Furniture (เฟอร์นิเจอร์) 
Weaving , Rattan & lron Arts  
(เครื�องเรือนที�ทาํจากหวาย / เหลก็) 
Gardening Products (อุปกรณ์ทาํสวน) 
Stone and lron Products  
(อุปกรณ์เกี�ยวกบัหินและเหล็ก) 
Household ltems (ของใชใ้นครัวเรือน) 
Personal Care Products  
(ผลิตภณัฑเ์กี�ยวกบัสุขอนามยั) 
Toiletries (ผลิตภณัฑภ์ายในหอ้งนํ5า) 
Clock , Watch & Optical  
(นาฬิกาและแวน่ตา) 
Instruments (เครื�องดนตรี) 
Toys (ของเล่น) 
Gifts & Premiums (สินคา้พรีเมี�ยม) 
Festival ltems (สินคา้กบัเทศกาล) 

Men’s & Ladie’s Wear  

(เสื5อผา้สาํหรับบุรุษและสตรี) 

Kids’Wear (เสื5อผา้สาํรับเด็ก)  

Underwear (ชุดชั5นใน) 

Sports & Casual Wear  

(ชุดกีฬาและลาํลอง)  

Furs , Leathers , Downs & Downs Products  

(ผลิตภณัฑข์นสัตวแ์ละหนงัสตัว)์ 

Fashion Accessories & Fittings  

(สินคา้แฟชั�นและอุปกรณ์ตกแต่ง) 

Home Textiles (สินคา้สิ�งทอภายในบา้น) 

Textile Raw Materials & Fabrics  

(สิ�งทอ ผา้ไหม ผา้ฝ้าย และอุปกรณ์) 

Carpets & Tapestries (พรมและผา้ม่าน) 

Food (ผลิตภณัฑอ์าหาร)  

Native Products (สินคา้พื5นเมือง) 

Madicines & Health Products  

(ผลิตภณัฑย์าและสุขภาพ)  

Medical Devices , Disposables & Dressings  

(ผลิตภณัฑเ์กี�ยวกบัยา) 

Sports , Travel & Recreation Products  

(ผลิตภณัฑกี์ฬา , ทอ่งเที�ยว) 

Office Supplies (อุปกรณ์สาํหนกังาน) 

Shoes (รองเทา้) 

Cases & Bags (เครื�องหนงั  , กระเป๋า) 

            ข้อมลูเพิ�มเตมิ ค้นหาได้ที�  :  www.cantonfair.org.cn  

 

**ก่อนทําการจองทวัร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง
บริษทัฯ จะอิงตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลัก** 



 

 


