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 เขา้ชมงาน  China import and export fair / Canfon fair 2 วนั 

 อาหาร 10 มื้ อ / พิเศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาติ / พิเศษอาหารจีนแคระ  

 นอนเมืองเซินเจ้ิน 2 คืน / เมืองกวางเจา 2 คืน  

 พิเศษ ชมโชว ์3 WATER SHOW  

 พิเศษ!!! แจก SIM CARD จีน  ส าหรบัผูใ้หญ่  ท่านละ 1 อนั 
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วนัที ่14 ตุลาคม 2559 
 กรุงเทพฯ –  ฮ่องกง – เซินเจิน้  
10.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4  ประตูหมายเลข  

5 - 6 แถว   M เคาน์เตอร์สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ (Cathay Pacific Airways)   พบ
เจา้หนา้ท่ีและหวัหนา้ทวัร์จากทางบริษทัคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

12.40 น. เหินฟ้าสู่ เมอืงฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 754  
16.20 น. เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงท่ีทนัสมยัดว้ยเทคโนโลยี

และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ผา่นการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขา้เมือง น าท่านเดิน
ทางผา่นเส้นทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เซินเจ้ิน โดยรถโคช้ เซินเจิน้ เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ ตวัเมืองเซิน
เจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน ์และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม  

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภัตตาคาร (1) พเิศษ เมนูเป็ดปักกิง่ 
 

 
 
 
 
 
 
หลงัอาหารน าท่านเข้าสู่ทีพ่กัเซินเจิน้ ZTL HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัที ่15 ตุลาคม 2559 
  เซินเจิน้ –ร้านหยก – ร้านยาบัวหิมะ -  กวางโจว  - ช็อปป้ิงถนนซางเซ่ียจิ๋ว 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)  

แวะชมโรงงานผลิตหยกท่ีข้ึนช่ือของประเทศจีน และร้านยาบัวหิมะ พร้อมกบัให้ท่านชิมชาช่ือดงั
ของจีน  
จากนั้นน าท่านสู่เมืองกวางเจา  

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3) 
หลงัอาหารใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนคนเดินซางเซ่ียจิ่ว  ซ่ึงเป็นตลาดคา้ส่งเส้ือผา้ราคาถูกซ่ึงเป็น
ถนนโบราณท่ีเช่ือมไปท่าเรือมาก่อน แต่ตอนน้ีกลายมาเป็นถนนคนเดินท่ีมีของขายมากมาย และ
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สองขา้งทางยงัมีกิจกรรมทางวฒันธรรมของชาวทอ้งถ่ินใหไ้ดเ้ห็นดว้ย ถือเป็นถนนคนเดินช่ือดงัของ
กว่างโจว เป็นถนนสั้ นๆสองสายมาเช่ือมต่อกนั บรรยากาศจะคลา้ยๆย่านในฮ่องกง บางช่วงของ
ถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก และยงัมีร้านอาหาร ร้านคา้ต่างๆ 
มากมายเลยทีเดียว ท่ีน่ีเป็นท่ีขายของให้นักท่องเท่ียวดังนั้นราคาจึงสูงกว่าท่ีอ่ืนๆ จะคึกคักมาก
ในช่วงกลางคืน 

  
 
 
 
 
 
 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (4) พเิศษ เมนูอาหารจีนแคระ 

จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กักวางเจา ที ่HARBOUR METROPOLIS HOTEL, FOSHANหรือระดับเดียวกนั 
 

วนัที ่16 ตุลาคม 2559  
  กวางเจา -  ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์คร้ังที ่120 (เต็มวนั) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)  

น าท่านเดินทางสู่  ศนูยแ์สดงสินคา้นานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทาง
ธุรกิจผูป้ระกอบการ มากกวา่ 8,000 ราย มารวมกนัซ่ึงเป็นงานท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่ พบกบัผูป้ระกอบการ
ในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนกัธุรกิจทัว่โลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair 
แหล่งรวมสินคา้ทุกประเภท  
***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย)*** เพื่อใหท่้านไดส้ะดวกต่อการชมงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (6) พเิศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ 
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จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กักวางเจา ที ่HARBOUR METROPOLIS HOTEL, FOSHANหรือระดับเดียวกนั 
 

วนัที ่17 ตุลาคม  2559 
                   กวางเจา - ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์  คร้ังที ่120  ( เตม็วนั ) – เซินเจิน้ 
                           - MANGROVE GROOVE 3D - WATER SHOW 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) 

น าท่านเดินทางสู่ ศนูยแ์สดงสินคา้นานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทาง ทาง
ธุรกิจงาน ผูป้ระกอบการ มากกวา่ 5,000 รายมารวมกนั ซ่ึงเป็นงานท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่ พบกบั
ผูป้ระกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนกัธุรกิจทัว่โลก ใหค้วามสนใจ China Import and 
Export Fair Complex แหล่งรวมสินคา้ทุกประเภท อาทิเช่น สินคา้ทางดา้นเทคโนโลย,ี การเกษตร , 
อุตสาหกรรมหนกัเบาต่างๆ  มากกวา่ 100 หมวดหมู่  
***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย)*** เพื่อใหท่้านไดส้ะดวกต่อการชมงานไดเ้วลาสมควร พบ
กนัท่ีจุดนดัหมาย พาท่านเดินทางสู่เซินเจ้ิน  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (8)  
จากนั้น น าท่านชมโชว ์ SHENZHEN MANGROVE 
GROOVE 3D WATER SHOW เป็นโชวน์ ้าแบบ 3D ท่ี
ใชทุ้นสร้างกวา่ 200 ลา้นหยวน จดัแสดงท่ี OCT BAY 
WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทาง
ขนาดใหญ่ เป็นโชวท่ี์เก่ียวกบัเดก็ผูก้ลา้กบัลิงวเิศษท่ี
ออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือวา่ ปีกแห่งความ
รัก การแสดงท่ีจะการใชอุ้ปกรณ์ แสง เลเซอร์ ไฟเคร่ืองเปล่งแสง ม่านน ้า ระเบิดน ้าเป็นตน้ 

 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ที ่ZTL HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
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วนัที ่18 ตุลาคม 2559 
  เซินเจิน้ –  ฮ่องกง – วดัแชกง – วดัหวงัต้าเซียน –จิวเวอร์ร่ี- ช็อปป้ิงนาธาน - กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9) 

จากนั้นน าท่านด่านตรวจคนเขา้เมืองเซ้ินเจ้ิน  เพื่อเดินทางสู่ฮ่องกง  หลงัผ่านกระบวนการคนเขา้
เมืองแลว้  น าท่านข้ึนโดยรถโคช้เพื่อเดินทางเขา้ฮ่องกง  ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง (ข้ึนอยูก่บัสภาพจราจร ณ 
วนัเดินทาง)  จากนั้นเดินทางไป วดัแชกงหมวิ หรือ วัดกงัหัน เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มี
อายกุวา่ 300 ปี คนทัว่ไปและคนจีนมีความเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะ
ประสบผลส าเร็จในทุกประการ   แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหนัน าโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวียน
ชีวติของเราและครอบครัว  ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หาก
คนท่ีดวงไม่ดี   มีเคราะห์ร้ายกถื็อวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปให ้ 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านนมสัการ เทพเจ้าหวงัต้าเซียน ณ วดัหวงัต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง 
เทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ   น า ชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบจิวเวอร์ร่ี   ท่ีน่ีท่านสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัต่าง ๆ ไดใ้น
ราคาพิเศษ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (10) 
จากนั้ น ให้ท่าน อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย   ย่านถนนนาธาน  ให้ท่านมีเวลาช็อปป้ิง ท่ี 
OceanTerminal,  Harbour City สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆระดบัโลกกวา่ 700 ร้านคา้ เช่น Amani, 
Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, 
ของเดก็เล่นท่ีหา้ง Toy r’us แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี DFS Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , 
Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 
**อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย  เพือ่ความสะดวกของท่านในการช็อปป้ิง  ** 
สมควรแก่เวลา  คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

21.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เท่ียวบินท่ี CX 617 
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(มีเตียง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(ไม่มีเตียง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

14-18 ตุลาคม 2559 19, 900.- 19, 900.- 18, 900.- 4,500 

 

 หมายเหตุ:  เด็กหมายถงึ อายุ 2-11 ปี 

 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพ – ฮ่องกง ไป – กลับ โดยสายการบิน Cathay Pacific 

 ค่าภาษีสนามบิน / ค่าภาษีนํา้มัน 

 ค่านํา้หนักกระเป๋าสมัภาระ 20 KG 

 ค่าโรงแรมที่พัก / พักเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

 ค่ามัคคุเทศกอ์าชีพท้องถิ่น 

 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ 

 นํา้ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ทา่น 

 ค่าประกนัการเดินทาง 1,000,000 บาท 

 ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน 

 ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  (สาํหรับทา่นที่ไม่เคยมีบัตรเข้างานมาก่อน) 

 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเทา่นั้น) กรณีทา่นที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วทางบริษัทไม่สามารถทาํคืน

ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีได้เน่ืองจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการบริการแบบทั้งกรุ๊ป 

 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม 

 ค่าธรรมเนียมทปิพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 150 หยวน / ลูกค้า 1ทา่น/ตลอดทริป 

 ค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิข้ึนเน่ืองจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว นํา้ทว่ม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกาํกบัภาษีเตม็รูปแบบ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด 

 

เอกสารจ าเป็นทีต่อ้งใชส้ าหรบัท าบตัรเขา้งาน  

- นามบัตรภาษาองักฤษ  ทา่นละ 2 ใบ 

- รูปถ่าย 2 น้ิว 2 รูป พ้ืนขาวหรือฟ้า (เพ่ือทาํบัตรเข้างาน) 

- ทา่นใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 3 ปีนับจากคร้ังล่าสดุ สามารถใช้บัตรเข้างานอนัเก่าได้ค่ะ 

แล้วกรณีที่ทา่นไม่ได้นาํบัตรเก่ามาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทาํบัตรใหม่ 200 หยวนต่อทา่น ทั้งน้ีทางบริษัทไม่ได้

เป็นผู้เรียกเกบ็แต่เป็นกฎของงานแฟร์  
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เงือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และชาํระเงินมัดจาํทา่นละ 10,000 บาท หลังจากทาํการจอง  

- การชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ทา่นควรจัดเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนกาํหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องสาํรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือว่าทา่น

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 

หมายเหตุ 

- กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจาํทุกกรณี 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจาํเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย หรือได้รับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และ

อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนที่บริษัทฯกาํหนดไว้ (15 ทา่นขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะเดียวกนั บริษัทต้องนาํไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของทา่น 

- กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาํการเล่ือนการ

เดินทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีทา่นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาํ

ตัว๋  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

- กรณีทา่นได้ชาํระค่าทวัร์หรือมัดจาํมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมัดจาํให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหัก

ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกดิข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทกิรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้วหรือได้ชาํระค่าบริการในส่วนของทางเมือง

นอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหักเกบ็ค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิข้ึนแล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ กต็าม

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

- เมื่อทา่นตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


