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 เขา้ชมงาน  China import and export fair / Canfon fair 2 วนั 

 อาหาร 10 มื้ อ / พิเศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาติ / พิเศษอาหารจีนแคระ  

 นอนเซินเจ้ิน 2 คืน กวางเจา 2 คืน  

 พิเศษ ชมโชว ์3 WATER SHOW  

 พิเศษ!!! แจก SIM CARD จีน  ส าหรบัผูใ้หญ่  ท่านละ 1 อนั 
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วนัที ่ 15 ตุลาคม 2559 
 กรุงเทพฯ –  ฮ่องกง – เซินเจิน้ – หลอหวู่ - MANGROVE GROOVE 3D WATER SHOW 
05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู

หมายเลข  5 - 6 แถว   M เคานเ์ตอรส์ายการบนิคารเ์ธ่ย ์แปซิฟิก แอรเ์วย ์(Cathay Pacific 

Airways)   พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทวัร์จากทางบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน  

08.15 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 700  

12.15 น. เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทนัสมัยด้วยเทคโนโลยี

และสิ่งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเข้าเมือง  นาํท่านเดิน

ทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อนัทนัสมัย จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น  โดยรถโค้ช  เซินเจ้ิน เป็นเขต

เศรษฐกจิพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ตัวเมืองเซิน

เจิ้นได้รับการวางระบบผงัเมืองอย่างดีมีสภาพภมูิทศัน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ที่ช้อปป้ิงสนิค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซ่ินเจิ้น LOWU CITY  คนไทย

รู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสนิค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝาก

สาํหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า, กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มี

ให้ได้เลือกสรรมากมาย  ทุกช้ินล้วนเป็นของเลียนแบบ  

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร (1) พิเศษ เมนูเป็ดปักกิง่ 

 

จากนั้น นาํท่านชมโชว์ SHENZHEN MANGROVE 

GROOVE 3D WATER SHOW เป็นโชว์นํา้แบบ 3D ที่

ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY 

WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทาง

ขนาดใหญ่ เป็นโชว์ที่เกี่ยวกบัเดก็ผู้กล้ากบัลิงวิเศษที่

ออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงที่มีช่ือว่า ปีกแห่งความ

รัก การแสดงที่จะการใช้อุปกรณ์ แสง เลเซอร์ ไฟเคร่ือง

เปล่งแสง ม่านนํา้ ระเบิดนํา้เป็นต้น 

หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ทีพ่กัเซินเจ้ิน ZTL  HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัที ่16 ตุลาคม 2559 

 เซินเจ้ิน –รา้นหยก – รา้นยาบวัหิมะ -  กวางโจว  - ช็อปป้ิงถนนซางเซ่ียจ๋ิว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2)  

แวะชมโรงงานผลิตหยก ที่ข้ึนช่ือของประเทศจีน และรา้นยาบวัหิมะ พร้อมกับให้ท่านชิมชาช่ือดัง

ของจีน จากนั้นนาํท่านสู่เมืองกวางเจา  

บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

หลังอาหารให้ท่านอิสระช้อปป้ิงที่ ถนนคนเดินซางเซ่ียจ่ิว  ซ่ึงเป็นตลาดค้าส่งเสื้อผ้าราคาถูกซ่ึง

เป็นถนนโบราณที่เช่ือมไปท่าเรือมาก่อน แต่ตอนน้ีกลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมาย 

และสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วย ถือเป็นถนนคนเดินช่ือ

ดังของกว่างโจว เป็นถนนสั้นๆสองสายมาเช่ือมต่อกนั บรรยากาศจะคล้ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วง

ของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก และยังมีร้านอาหาร ร้านค้า

ต่างๆ มากมายเลยทเีดียว ที่น่ีเป็นที่ขายของให้นักท่องเที่ยวดังน้ันราคาจึงสูงกว่าที่อื่นๆ จะคึกคัก

มากในช่วงกลางคืน 

  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ทีพ่กักวางเจา ที ่HARBOUR METROPOLIS HOTEL, FOSHANหรือระดบั

เดียวกนั 
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วนัที ่17 ตุลาคม 2559 

  กวางเจา -  ดูงาน กวางเจาเทรดแฟรค์รั้งที ่120 (เต็มวนั) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5)  

นาํท่านเดินทางสู่  ศูนย์แสดงสนิค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพ่ือมองหาช่องทาง

ทางธุรกจิผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกนัซ่ึงเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกบั

ผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธรุกจิทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export 

Commodities Fair แหล่งรวมสนิค้าทุกประเภท  

***(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** เพ่ือให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) พิเศษ เมนูอาหารจีนแคระ 

 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ทีพ่กักวางเจา ที่ HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHANหรือระดบั

เดียวกนั 

 

วนัที ่18 ตุลาคม 2559 

             กวางเจา - ดูงานกวางเจาเทรดแฟร ์ ครั้งที ่120  ( เต็มวนั ) – เซินเจ้ิน 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (7) 

นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสนิค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพ่ือมองหาช่องทาง 

ทางธุรกจิงาน ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกนั ซ่ึงเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกบั

ผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกจิทั่วโลก ให้ความสนใจ China Import and 

Export Fair Complex แหล่งรวมสนิค้าทุกประเภท อาทเิช่น สนิค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร 

, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  มากกว่า 100 หมวดหมู่  

***(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** เพ่ือให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน 

ได้เวลาสมควร พบกนัที่จุดนัดหมาย พาท่านเดินทางสู่เซินเจ้ิน  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)  

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ที่ ZTL HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัที ่19 ตุลาคม 2559 

  เซินเจ้ิน –  ฮ่องกง – วดัแชกง – วดัหวงัตา้เซียน –จิวเวอรรี์-่ ช็อปป้ิงนาธาน - กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 

จากนั้นนาํท่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเซ้ินเจิ้น  เพ่ือเดินทางสู่ฮ่องกง  หลังผ่านกระบวนการคนเข้า

เมืองแล้ว  นาํท่านขึ้นโดยรถโค้ชเพ่ือเดินทางเข้าฮ่องกง  ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร 

ณ วันเดินทาง)  จากนั้นเดินทางไป วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนั เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักด์ิสิทธิ์

มาก มีอายุกว่า 300 ปี คนทั่วไปและคนจีนมีความเช่ือถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่าน

แชกงจะประสบผลสาํเรจ็ในทุกประการ   แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนาํโชคที่ต้ังอยู่ในวัดเพ่ือจะได้

หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัว  ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักด์ิ 

และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดี   มีเคราะห์ร้ายกถ็ือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไป

ให้  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านนมัสการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน  วดัหวงัตา้เซียน หน่ึงในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง 

เทพซ่ึงขึ้นช่ือในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจบ็   นาํชมโรงงานจิวเวอรรี์่ ซ่ึงเป็นโรงงานที่มีช่ือเสียง

ที่สุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบจิวเวอร์ร่ี   ที่น่ีท่านสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองประดับต่าง ๆ ได้

ในราคาพิเศษ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

จากนั้น ให้ท่าน อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย   ย่านถนนนาธาน  ให้ท่านมีเวลาช็อปป้ิงที่ 

OceanTerminal,  Harbour City สินค้าแบรนด์เนมช่ือดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น 

Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , 

Chole, ของเดก็เล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria  เช่น  

Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

**อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  เพือ่ความสะดวกของท่านในการช็อปป้ิง  ** 

สมควรแก่เวลา  คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย เพ่ือเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

21.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX 617 

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
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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 

15 - 19 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 
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 นํา้ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 ค่าประกนัการเดินทาง 1,000,000 บาท 

 ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน 

 ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  (สาํหรับท่านที่ไม่เคยมีบัตรเข้างานมาก่อน) 

 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุป๊ 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) กรณีท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วทางบริษัทไม่

สามารถทาํคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการบริการแบบทั้งกรุป๊ 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม 

 ค่าธรรมเนียมทปิพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 150 หยวน / ลูกค้า 1ท่าน/ตลอดทริป 

 ค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิข้ึนเน่ืองจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว นํา้ท่วม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกาํกบัภาษีเตม็รูปแบบ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด 

 

เอกสารจ าเป็นทีต่อ้งใชส้ าหรบัท าบตัรเขา้งาน  

- นามบัตรภาษาองักฤษ  ทา่นละ 2 ใบ 

- รูปถ่าย 2 นิ้ ว 2 รูป พ้ืนขาวหรือฟ้า (เพ่ือทาํบัตรเข้างาน) 

- ท่านใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกนิ 3 ปีนับจากคร้ังล่าสดุ สามารถใช้บัตรเข้างาน

อนัเก่าได้ค่ะ แล้วกรณีที่ท่านไม่ได้นาํบัตรเก่ามาจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการทาํบัตรใหม่ 200 หยวนต่อ

ท่าน ทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เรียกเกบ็แต่เป็นกฎของงานแฟร์  

 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และชาํระเงินมัดจาํท่านละ 10,000 บาท หลังจาก

ทาํการจอง  

- การชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า

ทวัร์ให้เรียบร้อยก่อนกาํหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องสาํรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

หมายเหตุ 

- กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจาํทุกกรณี 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจาํเป็นสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยี หรือได้รับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความ
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รับผดิชอบของหัวหน้าทวัร์และอุบัติเหตุสดุวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การ

จลาจลต่างๆ เป็นต้น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจาํนวนที่บริษัทฯกาํหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทและผู้

เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องนาํไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลิกของท่าน 

- กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาํ

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจาํตัว๋  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

- กรณีท่านได้ชาํระค่าทวัร์หรือมัดจาํมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมัดจาํให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์

ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกดิข้ึนจริงเป็นกรณีไป(อาท ิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้วหรือได้ชาํระ

ค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหักเกบ็

ค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิข้ึนแล้วกบัท่านเป็นกรณีไป 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมอืงได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆ กต็ามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

- เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


