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ก ำหนดวนัเดนิทำง:   

ตลุำคม : 16-20 ตลุาคม 2560  
22,900.- 

พเิศษ!! แจกซมิกำรด์ 1หอ้งพกั / 1 SIM 
รวมคำ่ธรรมเนยีมยืน่วซีำ่จนีแบบกรุป๊  ส ำหรบัพำสปอรต์ไทย 
รวมคำ่ท ำบตัรเขำ้งำนคร ัง้แรกส ำหรบัพำสปอรต์ไทยแลว้ 
 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-กวางเจา X ✈ O 
Foshan Fortuna Hotel 
หรอืระดับเดยีวกนั 

2 กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวนั-ลอ่งแมน่ ้าจเูจยีง O X O 
Foshan Fortuna Hotel 
หรอืระดับเดยีวกนั 

3 กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวนั O X O 
Foshan Fortuna Hotel 
หรอืระดับเดยีวกนั 

4 
กวางเจา-กวางเจาแฟรเ์ต็มวัน 

 
O X O 

Foshan Fortuna Hotel 
หรอืระดับเดยีวกนั 

5 
กวางเจา-พพิธิภณัฑ ์ดร.ซนุยดัเซน็-อนุสาวรยี ์5 แพะ-ชอ๊ปป้ิงถนน

ปักกิง่-กรงุเทพฯ 
O O O  

 

 

 

 กวำงเจำเทรดแฟร-์ลอ่งแมน่ ำ้จเูจยีง 

5 วนั 4 คนื (ชมงำน 3 วนั) 

โดยสำยกำรบนิKenya Airways (KQ) 
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วนัแรก        กรงุเทพฯ-กวำงเจำ 

12.00 น. พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์

T สายการบิน KENYA AIRWAYS  โดยมีเจา้หนา้ที่ GO HOLIDAY TOUR คอย

อ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 

15.00 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ KENYA AIRWAYS  เทีย่วบนิท ีKQ886   

18.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิกวางเจา (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)เดนิทางถงึ

สนามบนิ ไป๋หยนุ เมอืงกวางเจา   เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้มปีระชากรประมาณ2 

ลา้นคนและมปีระวัตศิาสตรย์าวนานตัง้แต่กอ่นราชวงศฉ์นิมแีมน่ ้าจเูจยีงไหลผ่านกลาง

เมอืงจงึท าใหม้กีารจราจรทางน ้าทีส่ะดวกยิง่และไดก้ลายเป็นเมอืงท่าทีม่ชี ือ่เสยีงของ

โลกในเวลาตอ่มาจนไดรั้บขนานนามว่าเป็นประตูดา้นใตข้องประเทศจนีเมอืงหนา้ด่าน

ทางตอนใตข้องจนีใหท้า่นไดผ้า่นพธิกีารศลุกากรตรวจคนเขา้เมอืงหลังผา่นขัน้ตอนพธิี

ศลุกากร    

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 เขำ้สูท่ ีพ่กั กวำงเจำ Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่อง      กวำงเจำ-กวำงเจำเทรดแฟร ์(เต็มวนั)-ลอ่งแมน่ ำ้จเูจยีง   

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพือ่มองหา

ชอ่งทางทางธรุกจิผูป้ระกอบการ มากกวา่ 8,000 ราย มารวมกนัซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติราย

ใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วาม

สนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท  

**ทำ่นทีเ่คยมบีตัรเขำ้งำนแลว้ กรณุำเตรยีมบตัรไปดว้ย เนือ่งจำกทำงผูจ้ดังำน

จะไม่ท ำบตัรเขำ้งำนใหใ้หม่คะ่ ตอ้งท ำบตัรแยกจำกคณะ และตอ้งเสยีคำ่ท ำ

บตัรเขำ้งำนใหม ่อกีทำ่นละ 200 หยวน สว่นทำ่นทีย่งัไมม่บีตัรเขำ้งำน บรษิทัจะ

ด ำเนนิกำรท ำบตัรเขำ้งำนใหค้ะ่** 

***(อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั) *** 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร    ~~เมนพูเิศษ...เป็ดปกักิง่  

 

หลังรับประทานอาหารค ่าเรยีบรอ้ย..ลอ่งเรอืชมแมน่ ำ้จูเจยีงหรอืแมน่ ำ้ไขมุ่ก แห่ง

มณฑลกวา่งตุง้ มคีวามยาวประมาณ 2,000 กม. และเป็นแมน่ ้าทีย่าวเป็นอนัดับ 3 ของ

ประเทศโดยมแีม่น ้า 4 สายไหลมารวมกันเป็นแม่น ้าจูเจยีง ที่กว่างโจว ผ่านใจกลาง

เมอืงมคีวามยาว 70 กม. ชือ่ของแมน่ ้าไขมุ่กนี้เชือ่ว่าเกดิจากหนิกอ้นใหญ่กอ้นหนึง่ที่

อยูก่น้แม่น ้า เชือ่ว่าเป็นหนิไข่มุกทะเล มลีักษณะกลมมน ผวิเรยีบเนียน มขีนาดใหญ่

และสอ่งแสงประกายออกมาคลา้ยไขมุ่ก ปัจจุบัน มสีะพานขา้มแมน่ ้า สองฝากฝ่ังเต็ม

ไปดว้ย โรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารสงู แหลง่ชอ้ปป้ิง เป็นตน้ 

 

 
เขำ้สูท่ ีพ่กั กวำงเจำ  Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัทีส่ำม       กวำงเจำ-กวำงเจำแฟร ์(เต็มวนั) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ย ..น าทกุทา่นเดนิทางเขา้สู ่กวางเจาเทรดแฟร ์เพือ่  
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ชมสนิคา้(ตอ่)  

***(อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั)*** 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 เขำ้สูท่ ีพ่กั กวำงเจำ Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ ี ่       กวำงเจำ-กวำงเจำแฟร ์(เต็มวนั) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ย ..น าทกุทา่นเดนิทางเขา้สู ่กวางเจาเทรดแฟร ์เพือ่

ชมสนิคา้(ตอ่)     

***(อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั)*** 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 พเิศษ !!!! บุฟเฟ่ต ์นานาชาต ิ ไทย เกาหล ีญีปุ่่ น จนี ฯลฯ และอืน่ๆใหท้่านจะไดช้มิ

อาหารกว่า 800 ชนดิ อาท ิหูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดบิ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง  

แพะย่าง กุง้ทอด ติม่ซ า รวมถงึเค็กหลากหลายชนดิ พเิศษ!!!!! เครือ่งดืม่ไม่อัน้ เชน่ 

ชาเขยีวหลงจิง่ ชาอวู่หลง น ้าผลไม ้เบยีรท์อ้งถิน่ ไวน์แดงทอ้งถิน่ และ ไอศกรมี เป็น

รา้นอาหารทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตกแตง่เป็นรปูเรอืไมท้ีเ่กา่แก ่  

 

 เขำ้สูท่ ีพ่กั กวำงเจำ Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีห่ำ้        กวำงเจำ-พพิธิภณัฑ ์ดร.ซุนยดัเซ็น-อนสุำวรยี ์5 แพะ-ชอ๊ปป้ิงถนนปกักิง่-กรงุเทพฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเขา้สู ่พพิธิภัณฑ ์ดร.ซนุยัดเซน็ ซึง่ถอืเป็นบดิาของจนียคุใหมเ่ป็นผูท้ีม่พีระคุณ

กับชาวจนีอยา่งใหญ่หลวงเพราะเป็นผูท้ีป่ลดปล่อยชาวจนีใหร้อดพน้จากสังคมเดมิที่

ลา้หลังและระบบกษัตรยิร์าชวงศช์งิ..ชม อนุสาวรยี ์5 แพะ สัญลักษณ์แห่งเมอืงกวาง

เจา ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงกวางเจา สรา้งโดยใชห้นิแกรนติ 120 กอ้นแกะสลักประกอบ

เป็นแพะ 5 ตัว สงู 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงขา้ว 6 รวง ยนืสง่าอยูบ่นดอย มเีรือ่ง

เลา่วา่ สมยัโจวหยหียาง เมือ่ 4,500 ปีกอ่น มเีทวดา 5 องคส์วมเสือ้สสีนัทีแ่ตกตา่งกัน 

ขีแ่พะ 5 ตัวลงมาและคาบรวงขา้วมา 6 รวง สู่เมอืงมนุษยค์ือเมอืง กวางเจา เดมิชือ่ 

ฉู่ถงิ และไดม้อบพันธุเ์มล็ดขา้วใหแ้ก่ชาวกวางเจา พรอ้มอวยพรใหพ้น้จากความอด

อยากตลอดกาล เมือ่ส ิน้ค าพูดเทวดาก็หายไป และแพะทีข่ีม่าก็กลายเป็นหนิ 5 กอ้น 

และนักประตมิากรรมก็ไดแ้กะสลักแพะ 5 ตัวตามต านานทีก่ล่าวไวแ้ละจากนัน้กวางเจา

ก็ไดก้ลายเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีเ่จรญิรุ่งเรอืงอย่างมาก และเชือ่ว่าเป็นเพราะแพะของ

เทวดาทีท่ าใหบ้า้นเมอืงเจรญิรุง่เรอืง จงึได ้แพะ 5 ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงกวาง

เจาตลอดมาจากนัน้น าท่านเลอืกซือ้ผลติภัณฑส์มนุไพรจนี ยาบวัหมิะ ยาประจ าบา้นที่

มชี ือ่เสยีง หยก ครมีไขม่กุ ทีข่ ึน้ชือ่ของกวางเจาและสนิคา้ทีร่ะลกึของทางรัฐบาลจนี 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   ~~เมนพูเิศษ...อำหำรจนีแคระ  

 จากนัน้น าท่านจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนปักกิง่ (ถนนคนเดนิ) ใหท้่านเลือกซือ้

สนิคา้ฝากคนทางบา้น   

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 สมควรแกเ่วลาพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย เพือ่น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

22.10 น. ออกเดนิทาโดยสายการบนิ KENYA AIRWAYS  เทีย่วบนิท ีKQ887  
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00.05+1 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ….                                

 
กวำงเจำเทรดแฟร-์ลอ่งแมน่ ำ้จเูจยีง  5 วนั 4 คนื (ชมงำน 3 วนั) 
โดยสำยกำรบนิKenya Airways (KQ) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

16-20  ตลุำคม 2017 22,900 22,900 22,900 7,000. 

รำคำจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทำ่นละ 7,000.- // รำคำเด็กทำรก INFANT  5,500.-  

 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 1,000 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

***คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ หวัหนำ้ทวัร*์**  

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

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกับการท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มา
เก๊า จูไห่ เซนิเจิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก 
ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้ง
บรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า 
รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาล
จนีทุกเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน 
/ รา้น 

 

 
Welcome to the 122th Canton Fair 2017 April 

 Phase 1: 15th-19th October 2017 9:30-18:00  

 Phase 2: 23rd-27th October 2017 9:30-18:00 

 Phase 3: 31st October -4th November 2017 9:30-18:00 

Phase 1: October 15 – 19, 2017 
Electronics and Electrical Household Appliance; Machinery Equipment; Building Material & 
Hardware 
Phase 2 (October 23 - 27, 2017) 
Consumer Goods,Gifts,Home Decorations, Pet Products & Food 
Phase 3:  October 31 – November 05, 2017 
Food & Drink; Household Items; Fabrics & Home Textiles 
For further information, please contact the project team 
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กวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่122th  (15 ต.ค. – 05พ.ย. 60) 

สถำนที ่: China Import and Export Fair Complex (Pazhou Complex) 

เวลำ : 09:30 - 18:00 

Phase 1 :(15-19 ต.ค. 2560 ) 
 

Phase 2 :(23-27 พ.ค. 2560) 
 

Phase 3 :(31 ต.ค.- 04 พ.ย. 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  

   - อปุกรณ์ตกแตง่บา้น 

   - 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 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cantonfair.org.cn/
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4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

4.5 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้น

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (10 ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและ

ผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะ

พจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้ เชน่ 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีที่

ไมส่ามารถเดนิทางได ้

  4.7 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ    

 หรอื คำ่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส ำคญั!! บรษิทั ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ

กฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่กวำงเจำ ข ึน้อยูก่บั

กำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำง

หวัหนำ้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.9 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 / เคนยา่แอรเ์วย ์32 กโิลกรัม 1

ใบ] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
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 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%  

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 / มคัคเุทศนท์อ้งถิน่ /  หวัหนา้ทวัร ์

 

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 ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุหยวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GO2: CANTON FAIR 5D 4N (KQ)                                                  หนา้ 8 จาก 8 

 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

NAME....................................................SURNAME..................................................... 

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

...........................................................................................................................................................

.................................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................มอืถอื 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

...........................................................................................................................................................

.............................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษ

ตัวพมิพห์ญ)่……………………………………………………………………… 

...........................................................................................................................................................

...................................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร 

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทร

เช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME....................................................................

..RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME....................................................................

.. 

RELATION........................................................ 

 

หมำยเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

**  แผนกกงสลุ สถำนทตูจนี สำมำรถสอบถำมได ้ หมำยเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033  

 
 

 


