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กวางเจาเทรดแฟร-์ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง 

โดยสายไชนาเซาเทริน์แอรไ์ลน ์ CZ 

4 วนั 3 คนื 
 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท ์ทวัรก์วางเจาเทรดแฟร-์ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง  
1. กวางเจาแฟร ์คร ัง้ที ่124th (China Import And Export Fair Complex) 
2. บนิตรงลงเมอืงกวางเจา  เขา้ชมงานแฟร ์2 วนั 
3. น าทกุทา่นลอ่งเรอืทีแ่มน่ า้จเูจยีง ชมทศันยีภาพเมอืงกวางเจายามค า่คนื 
4. ลิม้ลองอาหารสไตลก์วางตุง้แท้ๆ  “อาหารจนีแคระ” พรอ้มเมนเูด็ดอืน่ๆมากมาย 

อาท ิเป็ดปกักิง่ , หมหูนั และ อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
5. ชอ้ปป้ิงยา่นดงัใจกลางกวางเจาที ่“ซา่งเซีย่จ ิว่” 
6. รวมคา่ท าวซีา่จนีแบบเดีย่ว ส าหรบัพาสปอรต์ไทย 

7. รวมคา่ท าบตัรเขา้งานคร ัง้แรก ส าหรบัพาสปอรต์ไทยแลว้ 

8. ฟร.ี.!!!  SIM CARD 1 ชิน้ /1 หอ้ง 

 
      ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่14-17 ตลุาคม 2561          21,900.- 

 
 

 
 

เร ิม่เพยีง21,900.- 
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      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่  

1. กรงุเทพฯ-กวางเจา-ซา่งเซีย่จิว่ X ✈ O 

Foshan Fortuna 
Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 
 

2. กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวนั O X O 

Foshan Fortuna 
Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 
 

3. 

กวางเจา-เขา้งานแฟรค์รึง่วนั-อนุสาวรยี ์5 แพะ- 
ดร.ซนุยัดเซ็นต-์ลอ่งแมน่ ้าจเูจยีง 
 

O X O 

Foshan Fortuna 
Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 
 

4. 
กวางเจา-รา้นสมนุไพรจนี-รา้นหยก-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 
 

O O O 
 
 

n 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – กวางเจา – ซา่งเซีย่จ ิว่ 

05.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)  

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุ

ทา่น 

 

08.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกวางเจา  โดยเทีย่วบนิท ีCZ362 

12.25 น. 
เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตไิป๋หยนุ เมอืงกวางเจา   (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก  

 
เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้มปีระชากรประมาณ2 ลา้นคนและมปีระวัตศิาสตรย์าวนานตัง้แต่กอ่นราชวงศฉ์นิมี

แมน่ ้าจเูจยีงไหลผา่นกลางเมอืงจงึท าใหม้กีารจราจรทางน ้าทีส่ะดวกยิง่และไดก้ลายเป็นเมอืงท่าทีม่ชี ือ่เสยีงของ
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โลกในเวลาตอ่มาจนไดรั้บขนานนามวา่เป็นประตูดา้นใตข้องประเทศจนีเมอืงหนา้ด่านทางตอนใตข้องจนีใหท้่าน

ไดผ้่านพธิกีารศุลกากรตรวจคนเขา้เมอืงหลังผ่านขัน้ตอนพธิศีุลกากร   จากนัน้น าท่านสูแ่หล่งชอ้ปป้ิง ถนนซา่ง

เซีย่จิว่ เป็นย่านการคา้ที่มชี ือ่มาแต่โบราณประมาณ150 ปีก่อนสมัยสงครามฝ่ินปีค.ศ.1840 ที่พระราชส านัก

ราชวงศช์งิอนุมัตใิหเ้ป็นศูนยก์ารคา้ระหว่างประเทศในสมัยนัน้จัดเป็นย่านการคา้ทีต่ดิต่อกับยุโรปโดยเฉพาะชม

ตกึแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอย่างสวยงามซึง่ตอนหลังคนจีนน ามาสรา้งแถว

เยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่คีวามนยิมอยูซ่ ึง่มสีนิคา้อันทันสมัยต่างๆใหท้่านได ้

เลอืกซือ้มากมายอาทเิสือ้ผา้,กระเป๋า,สนิคา้แบรนดเ์นมจนี ฯลฯ.. 

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

          เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่2: 
กวางเจา-เขา้งานแฟรเ์ต็มวนั 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพือ่มองหาช่องทางทางธุรกจิ

ผูป้ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑล

ของจนี รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสนิคา้ทุกประเภท 

  

*** (ส าคญั.!!) เอกสารส าหรบัท าบตัรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์*** 

1. ลูกคา้ทีไ่มเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรจ์ะตอ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิมาใหท้างบรษิทั

ดงันี ้ 

(น าตดิตวัไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

1.1 รปูถา่ย 1 ใบ หนา้ตรง (พืน้หลังสฟ้ีา , ขาว) 

1.2 นามบตัร (ตวัจรงิ) 

1.3 อเีมลผ์ูเ้ขา้งาน(ทีส่ามารถใชไ้ดจ้รงิ) 

2. ลกูคา้ทีเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรแ์ลว้ สิง่ทีจ่ะตอ้งน าตดิตวัไปดว้ย 

2.1  บัตรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร์ (บตัรแข็งสฟ้ีา)  (หากท าสูญหายหรอืลมืน าไป

ดว้ยลกูคา้จะตอ้งไปช าระคา่ท าบตัรใหมเ่องทีง่านแฟรป์ระมาณ 200หยวน/ทา่น ) 
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***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   ~~เมนพูเิศษ...อาหารจนีแคระ  

        เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่3: 
 
กวางเจา – เขา้งานแฟรค์ร ึง่วนั – อนสุาวรยี ์5 แพะ – ดร.ซุนยดัเซ็นต ์– ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง 
 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั  

 น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพือ่มองหาช่องทางทางธุรกจิ

ผูป้ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑล

ของจนี รวมทัง้นักธรุกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท  

*** (ส าคญั.!!) เอกสารส าหรบัท าบตัรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร ์*** 

1. ลูกคา้ทีไ่มเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรจ์ะตอ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิมาใหท้างบรษิทั

ดงันี ้ 

(น าตดิตวัไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

                                  1.1 รปูถา่ย 1 ใบ หนา้ตรง (พืน้หลังสฟ้ีา , ขาว) 

1.2 นามบตัร (ตวัจรงิ) 

1.3 อเีมลผ์ูเ้ขา้งาน(ทีส่ามารถใชไ้ดจ้รงิ) 

2. ลกูคา้ทีเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรแ์ลว้ สิง่ทีจ่ะตอ้งน าตดิตวัไปดว้ย 

2.1  บัตรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร์ (บตัรแข็งสฟ้ีา)  (หากท าสูญหายหรอืลมืน าไป

ดว้ยลกูคา้จะตอ้งไปช าระคา่ท าบตัรใหมเ่องทีง่านแฟรป์ระมาณ 200หยวน/ทา่น ) 

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

 น าทา่นเขา้สู ่พพิธิภณัฑ ์ดร.ซนุยดัเซน็ ซึง่ถอืเป็นบดิาของจนียคุใหมเ่ป็นผูท้ีม่พีระคุณกับชาวจนีอยา่งใหญ่หลวง

เพราะเป็นผู ท้ี่ปลดปล่อยชาวจีนใหร้อดพน้จากสังคมเดิมที่ล า้หลังและระบบกษัตริย์ราชวงศ์ช ิง . . 

ชม อนุสาวรยี ์5 แพะ สัญลักษณ์แห่งเมอืงกวางเจา ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงกวางเจา สรา้งโดยใชห้นิแกรนติ 120 

กอ้นแกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สงู 11 เมตร แพะตัวใหญค่าบรวงขา้ว 6 รวง ยนืสงา่อยูบ่นดอย มเีรือ่งเลา่ว่า 

สมัยโจวหยีหยาง เมื่อ 4,500 ปีก่อน มีเทวดา 5 องค์

สวมเสือ้สสีันที่แตกต่างกัน ขีแ่พะ 5 ตัวลงมาและคาบ

รวงขา้วมา 6 รวง สูเ่มอืงมนุษยค์อืเมอืง กวางเจา เดมิชือ่ 

ฉู่ถงิ และไดม้อบพันธุเ์มล็ดขา้วใหแ้กช่าวกวางเจา พรอ้ม

อวยพรใหพ้น้จากความอดอยากตลอดกาล เมือ่สิน้ค าพดู

เทวดาก็หายไป และแพะที่ขีม่าก็กลายเป็นหนิ 5 กอ้น 

และนักประตมิากรรมก็ไดแ้กะสลักแพะ 5 ตัวตามต านาน

ที่กล่าวไวแ้ละจากนั้นกวางเจาก็ไดก้ลายเป็นเมือง

เศรษฐกจิทีเ่จรญิรุ่งเรอืงอยา่งมาก และเชือ่ว่าเป็นเพราะ
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แพะของเทวดาทีท่ าใหบ้า้นเมอืงเจรญิรุง่เรอืง จงึได ้แพะ 5 ตัวนีเ้ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงกวางเจาตลอดมา 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

พเิศษ !!!! บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิ ไทย เกาหล ีญีปุ่่ น จนี ฯลฯ และอืน่ๆใหท้า่นจะไดช้มิอาหารกวา่ 800 ชนดิ 

อาท ิหฉูลามรังนก หอยนางรม ปลาดบิ สเต๊กเนือ้ เป็ด ไกง่วง แพะยา่ง กุง้ทอด ติม่ซ า รวมถงึเคก้หลากหลาย 

ชนดิ พเิศษ!!!!! เครือ่งดืม่ไมอ่ัน้ เชน่ ชาเขยีวหลงจิง่ ชาอวูห่ลง น ้าผลไม ้เบยีรท์อ้งถิน่ ไวนแ์ดงทอ้งถิน่ และ 

ไอศกรมี เป็นรา้นอาหารทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตกแตง่เป็นรปูเรอืไมท้ีเ่กา่แก ่

 

หลังรับประทานอาหารค ่าเรยีบรอ้ย..ลอ่งเรอืชมแมน่ ้าจูเจยีงหรอืแมน่ ้าไขม่กุ แห่ง

มณฑลกวา่งตุง้ มคีวามยาวประมาณ 2,000 กม. และเป็นแมน่ ้าทีย่าวเป็นอันดับ 3 

ของประเทศโดยมแีมน่ ้า 4 สายไหลมารวมกนัเป็นแมน่ ้าจเูจยีง ทีก่วา่งโจว ผา่นใจ

กลางเมอืงมคีวามยาว 70 กม. ชือ่ของแมน่ ้าไข่มกุนี้เชือ่ว่าเกดิจากหนิกอ้นใหญ่

กอ้นหนึง่ทีอ่ยูก่น้แมน่ ้า เชือ่วา่เป็นหนิไขม่กุทะเล มลีักษณะกลมมน ผวิเรยีบเนียน 

มขีนาดใหญแ่ละสอ่งแสงประกายออกมาคลา้ยไขม่กุ ปัจจุบัน มสีะพานขา้มแมน่ ้า 

สองฝากฝ่ังเต็มไปดว้ย โรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารสูง แหล่งชอ้ปป้ิง เป็นตน้ 

 

        เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
 

วนัที ่4: 
 
กวางเจา – รา้นสมนุไพรจนี  – รา้นหยก  – สนามบนิกวางเจา – กรงุเทพฯ 
 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั  

 น าทา่นเขา้สูร่า้นสมนุไพรจนี ใหท้า่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์มนุไพรจนี ยาบวัหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง หยก 
ครมีไขม่กุ ทีข่ ึน้ชือ่ของกวางเจาและสนิคา้ทีร่ะลกึของทางรัฐบาลจนี  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 สมควรแกเ่วลาพรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตไิป๋หยนุ กวางเจา 

16.15 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เทีย่วบนิที ่CZ363 

17.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ….              

 
** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 
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**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

โปรแกรม: กวางเจาเทรดแฟร-์ลอ่งแมน่ า้จเูจยีง 
 

โดยสายไชนาเซาเทริน์แอรไ์ลน ์ CZ 
4 วนั 3 คนื 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

จอยแลนด ์ 
(ไมร่วมตั๋ว
เครือ่งบนิ) 
ทา่นละ 

วนัที ่: 14-17 ตลุาคม 2561          21,900 21,900 21,900 
 
    5,000 

 
11,600 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 6,500 บาท / ทา่น *** 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT  :กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหต ุ: 

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

แนะน าการบืน่วซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ ทา่นละ 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 23 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ท าวซีา่จนีแบบเดีย่วส าหรบัพาสปอรต์ไทย ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ (สามารถเขา้ออกได ้1 คร ัง้) 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหาย

ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 800 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
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7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

Welcome to the 124th Canton Fair 2018 April 

 Phase 1:  15th-19th Oct 2018 9:30-18:00  

 Phase 2:  23rd-27th Oct2018 9:30-18:00 

 Phase 3:  31st Oct -4th Nov 2018 9:30-18:00 

 
Phase 1: Oct 15 – 19, 2018 

Electronics and Electrical Household Appliance; Machinery Equipment; Building Material & Hardware 

Phase 2 Oct 23 - 27, 2018 

Consumer Goods, Gifts, Home Decorations, Pet Products & Food 

Phase 3:  Oct 31 –Nov 04 , 2018 

Food & Drink; Household Items; Fabrics & Home Textiles 

For further information, please contact the project team 
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กวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่124
th  (15 ต.ค. – 04 พ.ย. 61) 

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

เวลา : 09:30 - 18:00 

Phase 1 :(15-19 ต.ค. 2561 ) 

 

Phase 2 :(23-27 ต.ค. 2561) 

 

Phase 3 :(31ต.ค.- 04 พ.ย. 2561) 

 

   อปุกรณ์อเิลกโทรนกิส ์,    

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น   

   - Consumer Electronics 

   - Electronic & Electrical Products 

   - Computer &Communication 

      Products 

   - Household Electrical Appliances 

 อปุกรณเ์กีย่วกบัแสงสวา่ง 

 ยานพาหนะ และอะไหล ่ 

   - จักรยาน 

   - มอเตอรไ์ซด ์

   - อะไหลร่ถยนต ์

   - ยานพาหนะ (Outdoor)  

 เครือ่งจกัรกล 

   - เครือ่งจักรขนาดเล็ก 

   - Large Machinery & Equipment 

   - Construction Machinery  

 ฮารด์แวร ์& เครือ่งมอื 

 อปุกรณ์กอ่สรา้ง 

   - 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 ์

  ผลติภณัฑผ์า้และเสือ้ผา้ 

   - 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  

 รองเทา้ 

 อปุกรณ์ส านกังาน, ถงุและบรรจภุณัฑ ์ 

 ผลติภณัฑก์ฬีา ทอ่งเทีย่ว 

 ผลติภณัฑย์า, เครือ่งมอืแพทย ์

    และผลติภณัฑสขุภาพ 

   - Medicines and Health Products 

   - Medical Devices,  

     Disposables and Dressings 

 ผลติภณัฑอ์าหาร & สนิคา้พืน้เมอืง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ คน้หาไดท้ี ่: www.cantonfair.org.cn   

** ขอ้มลูการจดัแสดงงานขา้งตนั อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

** ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี:่   

 

 

 

 

http://www.cantonfair.org.cn/

