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ก ำหนดวนัเดนิทำง:   

เมษำยน : 16-20 เมษายน 2560  (บสั 1) 
20,900.- 

เมษำยน : 16-20 เมษายน 2560  (บสั 2) 20,900.- 
  

 

•พเิศษ!! แจกซมิกำรด์ 1หอ้งพกั / 1 SIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้   กวำงเจำเทรดแฟร ์
5 วนั 4 คนื 

โดยสำยกำรบนิ Emirate Airline (EK) 
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 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เซนิเจิน้ X ✈ O 
PERTHDEN HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

2 เซนิเจิน้ - กวางเจา – อสิระชอ้ปป้ิงถนนซา่งเซยีจิว่ O O O 
FOSHAN HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

3 เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์(เต็มวัน) O X O 
FOSHAN HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

4 เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์ (เต็มวัน) – เซนิเจิน้ O X O 
PERTHDEN HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

5 
เซนิเจิน้ – ฮอ่งกง –วัดแชกง – วดัหวังตา้เซยีน –อสิระชอ้ปป้ิงถนน

นาธาน – สนามบนิฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 
O O ✈  

 
 

วนัแรกของกำรเดนิทำง              กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้ 

10.30 น. 

 

 

13.45 น. 

พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์T สำย

กำรบนิ Emirate Airline โดยมเีจำ้หนำ้ที ่... คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการ

เดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสำยกำรบนิ Emirate Airline เทีย่วบนิที ่EK384 

 

17.35 น.    

 

เดนิทางถงึสนำมบนิ Hongkong International Airport (เวลำเร็วกวำ่เมอืงไทย 1 ชม.) 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทำงออก EXIT B 
 

 

สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศ

จนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมัย ผา่นสะพานแขวน

ซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 

กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทาง

ท่านจะไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮ่องกง  จากนัน้เดนิทางเขา้สูเ่มอืงเซนิเจ ิน้ ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 

เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ที่ส าคัญของจนีทาง

ตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมยัอกีดว้ย 

 

ค ำ่                                     รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  ...เมนพูเิศษ  เป๋ำฮือ้+ไวนแ์ดง  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก เซนิเจ ิน้ Vienna Hotel , Perthden Hotel หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง            เซนิเจ ิน้-กวำงเจำ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนซำ่งเซีย่จ ิว่ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก   

 

จำกน ัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ศูนยส์มุนไพรจนีหรอืบวัหมิะ ให้ท่ำนรบัฟังกำรบรรยำยถงึ

สรรพคณุของสมนุไพรจนี   และน ำทำ่นชมสนิคำ้พืน้เมอืงของเมอืง อำท ิเชน่ ใบชำ หยก 

ครมีไข่มุก ผำ้ไหม ฯลฯ  ฝำกคนทีท่่ำนรกั   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงกวำงเจำ  ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมำณ 3-4 ช ัว่โมง  (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วันเดนิทาง) 

 

บำ่ย                                     รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
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กวางเจำ เมอืงเอกของมณฑลกวำงตุง้ มชี ือ่เสยีงทางดา้นวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญ

แห่งหนึ่งของจีนและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิในภาคใตข้องจีนตัง้อยู่ปากแม่น ้าจูเจียง มี

ประวัตศิาสตร ์ยาวนานกว่า 2,800 ปี ครัง้อดตีและยงัเคยเป็นเมอืงท่าเสรแีหง่แรกและแหง่เดยีวที่

เปิดตอ้นรับชาว ตะวันตกทีเ่ขา้มาตดิต่อคา้ขายกวางเจามอีกีชือ่หนึง่ว่า “ เมอืงแพะ” ” เล่ากันว่า

เคยมเีซยีนหา้องคข์ีแ่พะทีป่ากคาบรวงขา้วเดนิทางมาถงึเมอืงกวางโจวและอวยพรใหถ้ิน่นี ้“ ไมม่ี

ความอดอยากชัว่นรัินดร”์ หลังจากทีเ่ซยีนหายตัวไป แพะทัง้หา้ก็กลายเป็นหนิหลังจากนัน้เป็นตน้

มา กวางเจาก็ไดช้ือ่ว่า “เมอืงแพะ” จากนัน้น าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนซ่ำงเซีย่จ ิว่ เป็นย่าน

การคา้ที่มีชื่อมาแต่โบราณประมาณ150 ปีก่อนสมัยสงครามฝ่ินปีค.ศ.1840 ที่พระราชส านัก

ราชวงศช์งิอนุมัตใิหเ้ป็นศูนยก์ารคา้ระหว่างประเทศในสมยันัน้จัดเป็นยา่นการคา้ทีต่ดิต่อกบัยโุรป

โดยเฉพาะชมตกึแถวยคุเกา่และอาคารต่างๆยังคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอยา่งสวยงามซึง่ตอน

หลังคนจนีน ามาสรา้งแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่คีวามนยิม

อยูซ่ ึง่มสีนิคา้อนัทันสมยัตา่งๆใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย 

 

 

ค ำ่                                 รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร       

 เขำ้สูท่ ีพ่กั กวำงเจำ  FORTUNA  FOSHAN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง        เขำ้ชมงำนกวำงเจำเทรดแฟร ์(เต็มวนั) 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก   

 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพือ่มองหาชอ่งทาง

ทางธุรกจิผูป้ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึง่เป็นงานที่ผูผ้ลติรายใหญ่ พบกับ

ผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export 

Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท  

*** (ส ำคญั.!!) เอกสำรส ำหรบัท ำบตัรเขำ้งำนกวำงเจำเทรดแฟร ์*** 
1. ลกูคำ้ทีไ่มเ่คยเขำ้งำนกวำงเจำเทรดแฟรจ์ะตอ้งสง่เอกสำรเพิม่เตมิมำใหท้ำง

บรษิทัดงันี ้(น ำตดิตวัไปดว้ย ณ วนัเดนิทำง) 
1.1 รปูถา่ย 1 ใบ หนา้ตรง (พืน้หลังสฟ้ีา , ขาว) 
1.2 นามบตัร (ตัวจรงิ)  
1.3 อเีมลผ์ูเ้ขา้งาน(ทีส่ามารถใชไ้ดจ้รงิ) 

2. ลกูคำ้ทีเ่คยเขำ้งำนกวำงเจำเทรดแฟรแ์ลว้ สิง่ทีจ่ะตอ้งน ำตดิตวัไปดว้ย 

2.1 บตัรเขำ้งำนกวำงเจำเทรดแฟร ์(บตัรแข็งสฟ้ีำ)  (หากท าสูญหายหรอืลืม

น าไปดว้ยลูกคา้จะตอ้งไปช าระค่าท าบัตรใหมเ่องทีง่านแฟรป์ระมาณ 200หยวน/

ทา่น ) 

***(อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั) *** 
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร    –Buffet International  

 
 

 เขำ้สูท่ ีพ่กั กวำงเจำ  FORTUNA  FOSHAN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง        เขำ้ชมงำนกวำงเจำเทรดแฟร ์(เต็มวนั) – เซนิเจ ิน้ 

เชำ้                                      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก   

 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพือ่มองหาชอ่งทาง

ทางธุรกจิผูป้ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึง่เป็นงานที่ผูผ้ลติรายใหญ่ พบกับ

ผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export 

Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท  

*** (ส ำคญั.!!) เอกสำรส ำหรบัท ำบตัรเขำ้งำนกวำงเจำเทรดแฟร ์*** 
3. ลกูคำ้ทีไ่มเ่คยเขำ้งำนกวำงเจำเทรดแฟรจ์ะตอ้งสง่เอกสำรเพิม่เตมิมำใหท้ำง

บรษิทัดงันี ้(น ำตดิตวัไปดว้ย ณ วนัเดนิทำง) 
3.1 รปูถา่ย 1 ใบ หนา้ตรง (พืน้หลังสฟ้ีา , ขาว) 
3.2 นามบตัร (ตัวจรงิ)  
3.3 อเีมลผ์ูเ้ขา้งาน(ทีส่ามารถใชไ้ดจ้รงิ) 

4. ลกูคำ้ทีเ่คยเขำ้งำนกวำงเจำเทรดแฟรแ์ลว้ สิง่ทีจ่ะตอ้งน ำตดิตวัไปดว้ย 

4.1 บตัรเขำ้งำนกวำงเจำเทรดแฟร ์(บตัรแข็งสฟ้ีำ)  (หากท าสูญหายหรอืลืม

น าไปดว้ยลูกคา้จะตอ้งไปช าระค่าท าบัตรใหมเ่องทีง่านแฟรป์ระมาณ 200หยวน/

ทา่น ) 

***(อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั) *** 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  (เซนิเจ ิน้)    

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก เซนิเจ ิน้ Vienna Hotel , Perthden Hotel หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง        เซนิเจ ิน้-ฮอ่งกง-วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตำ้เซยีน-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนำธำน-

กรงุเทพฯ 

เชำ้                                      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า  

 

สมควรแกเ่วลำพรอ้มกนัทีจุ่ดนดัหมำย ประมำณ 09.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสูฮ่อ่งกงโดย

รถโคช้ประมำณ 1 ช ัว่โมง  จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิ์

มาก มอีายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลส าคัญคน

หนึง่เป็นทหารมชีือ่ว่าท่านแชกง เนื่องจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและ

ท่านแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบ

ไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันน าโชคที่
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ตัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่าร

งาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอา

สิง่รา้ยและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองค์กังหันน าโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพ

รา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที ่2 

ของเดือนแรกตามปฏทินิจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่า

กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน

จากนัน้น าทา่นนมสัการ วดัหวงัตำ้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อทุศิใหก้บัWong Tai Sin 

เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีน

ในเวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกงมี

เทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีน่ าธปู และของมาสักการะเพือ่ขอ

พรต่างๆ ตัง้แต่เรือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะ

คลา้ยวัดจนีสมยัโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม 

 

 
 

เทีย่ง                                      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร    

 

จำกน ัน้น ำชมโรงงำนTSLซึง่เป็นโรงงำนทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งกำรออกแบบ

เครือ่งประดบัท่ำนสำมำรถหำซือ้ไดใ้นรำคำพเิศษ!!และน ำท่ำนเลอืกซือ้ยำสมุนไพรจนี 

ตำ่งๆ อกีมำกมำย…จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ย่ายจมิซาจุย ถนนนาธาน อาทิ

เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่OceanTerminalและ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆระดับโลกกว่า 

700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , 

Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่หา้ง Toy r’us แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ DFS 

Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole 

ฯลฯ 

 

ค ำ่                          รบัประทำนอำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั  

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง  

21.15 น. 

23.15 น. 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ Emirate Airlines เทีย่วบนิที ่EK385 

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ กวำงเจำเทรดแฟร ์5D4N EK 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

เมษำยน : 16-20 เมษายน 2560 

(บสั 1 ) 
20,900 20,900 20,900 6,000 

เมษำยน : 16-20 เมษายน 2560 

(บสั 1 ) 
20,900 20,900 20,900 6,000 

รำคำจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทำ่นละ 6,000.- // รำคำเด็กทำรก INFANT  5,500.-  

 

 

 

 
 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 35 เหรยีญฮอ่งกง + 65 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

***คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ หวัหนำ้ทวัร*์**  

** แจกน ำ้ดืม่ 1 ขวด เฉพำะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเก๊า 
จูไห่ เซนิเจิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก ในนาม
ของรา้นรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุใน
โปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาล
ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่
มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจีนทุกเมอืง ทาง
บรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 
 
Welcome to the 121th Canton Fair 2017 April 

 Phase 1: 15th-19th April 2016 9:30-18:00  

 Phase 2: 23rd-27th April 2016 9:30-18:00 

 Phase 3: 31st Apr -4th May 2016 9:30-18:00 

Phase 1: April 15 – 19, 2017 
Electronics and Electrical Household Appliance; Machinery Equipment; Building Material & 
Hardware 
Phase 2 (Apr.23 - 27, 2017) 
Consumer Goods,Gifts,Home Decorations, Pet Products & Food 
Phase 3:  Apr31 – May 05, 2017 
Food & Drink; Household Items; Fabrics & Home Textiles 
For further information, please contact the project team 
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กวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่121th  (15 เม.ย. – 05พ.ค. 59) 
สถำนที ่: China Import and Export Fair Complex (Pazhou Complex) 

เวลำ : 09:30 - 18:00 

Phase 1 :(15-19 เม.ย. 2560 ) 
 

Phase 2 :(23-27 เม.ย. 2560) 
 

Phase 3 :(31เม.ย.- 04 พ.ค. 2560) 
 

   อปุกรณ์อเิลกโทรนกิส ์,    
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำในบำ้น   
   - Consumer Electronics 

   - Electronic & Electrical Products 
   - Computer &Communication 

      Products 

   - Household Electrical Appliances 
 อปุกรณเ์กีย่วกบัแสงสวำ่ง 

 ยำนพำหนะ และอะไหล ่ 

   - จักรยาน 

   - มอเตอรไ์ซด ์
   - อะไหลร่ถยนต ์

   - ยานพาหนะ (Outdoor)  
 เครือ่งจกัรกล 

   - เครือ่งจักรขนาดเล็ก 

   - Large Machinery & Equipment 
   - Construction Machinery  
 ฮำรด์แวร ์& เครือ่งมอื 

 อปุกรณก์อ่สรำ้ง 

   - Building & Decorative 

     Materials  
   - Sanitary & Bathroom  

     Equipment  
 เคมภีณัฑ,์วตัถเุคม ี

 International Pavilion 

 ของใชใ้นครัวเรอืน 

   - Kitchenware & Tableware 

   - เซรามคิ 

   - Household Items 
   - Personal Care Products 

   - Toiletries  
 ของขวัญ 

   - นาฬกิา, นาฬกิาขอ้มอื & 

     อปุกรณ์เกีย่วกับสายตา 
   - ของเลน่ 

   - ของขวัญและสนิคา้พรเีมีย่ม 

   - สนิคา้เกีย่วกับเทศกาล  
 อปุกรณ์ตกแตง่บา้น 

   - เครือ่งเซรามคิตกแตง่  

   - เครือ่งแกว้ศลิปะ  
Weaving, Rattan and Iron Arts  

   - อปุกรณต์กแตง่บา้น 

   - อปุกรณ์ท าสวน  
   - ผลติภัณฑจ์ากหนิและโลหะ 

      (Outdoor)  

   - เฟอรน์เิจอร ์

  ผลติภณัฑผ์ำ้และเสือ้ผำ้ 

   - เสือ้ผา้บรุษุ และ สตร ี

   - เสือ้ผา้เด็ก 

   - ชดุชัน้ใน 
   - Sports and Casual Wear 

   - Furs, Leather, Downs  
     & Related Products 

   - Fashion Accessories &   Fittings 

   - Home Textiles 
   - Textile Raw Materials & Fabrics 

   - พรม & สิง่ทอ  
 รองเทำ้ 

 อปุกรณส์ ำนกังำน, ถงุและบรรจภุณัฑ ์ 

 ผลติภณัฑก์ฬีำ ทอ่งเทีย่ว 

 ผลติภณัฑย์ำ, เครือ่งมอืแพทย ์

    และผลติภณัฑสขุภำพ 

   - Medicines and Health Products 
   - Medical Devices,  

     Disposables and Dressings 
 ผลติภณัฑอ์ำหำร & สนิคำ้พืน้เมอืง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ คน้หำไดท้ี ่: www.cantonfair.org.cn   
** ขอ้มลูกำรจดัแสดงงำนขำ้งตนั อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ 
** ทำ่นสำมำรถเขำ้ไปดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี:่   

 

 เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ    

 หรอื คำ่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุ

http://www.cantonfair.org.cn/
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ไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส ำคญั!! บรษิทั Go Holiday Tour ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้

ประเทศฮอ่งกงโดยผดิกฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่

ข ึน้อยูก่บักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง 

ทำงหวัหนำ้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่ำ่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหำร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทำงบรษิทัอำจมกีำรจดัหอ้งพกัใหต้ำมควำมเหมำะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย3% 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

     5. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/  หวัหนา้ทวัร ์ 
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หมำยเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง 

สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


