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กวางเจาเทรดแฟร ์

ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้  กวางเจาเทรดแฟร ์

โดยสายการบนิ Emirate Airline (EK) 

 5 วนั 4 คนื  
 
ไฮไลท ์ทวัรฮ์อ่งกง เซนิเจ ิน้  กวางเจาเทรดแฟร ์  

1 กวางเจาแฟร ์คร ัง้ที ่123th (China Import And Export Fair Complex) 

2.เขา้ชมงานแฟร ์2 วนัเต็ม 

3.ลิม้ลองเป๋าฮือ้ ไวนแ์ดง และเมนอูาหารทะเล พรอ้มเมนเูด็ดอืน่ๆมากมาย 

4.ชอ้ปป้ิงยา่นดงัใจกลางกวางเจาที ่“ซา่งเซีย่จ ิว่ และถนนนาธาน” 

5.ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่อ่งกง.. วดัแชกงหมวิ 

6.รวมคา่ท าบตัรเขา้งานคร ัง้แรก ส าหรบัพาสปอรต์ไทยแลว้ 

7.ฟร.ี.!!!  SIM CARD 1 ชิน้ /1 หอ้ง 
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Day 1   

   กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้ 

10.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T สายการบนิ 

Emirate Airline โดยมเีจา้หนา้ที่ ... คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระ

ใหก้บัทา่น 

13.45 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ Emirate Airline เทีย่วบนิที ่EK384 

17.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) น าท่านผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B  สนามบนิตัง้อยู่บนเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็น

ดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง้  จากนั้นน าท่านเดิน

ทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวน

ทางรถยนตท์ี่มคีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอร์

แมน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกง  จากนัน้เดนิทางเขา้สูเ่มอืงเซนิเจิน้ ซึง่

เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคัญของจนี

ทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมยัอกีดว้ย 

ค า่                   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   ...เมนพูเิศษ  เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

ทีพ่กั             เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั เซนิเจ ิน้ Vienna Hotel , Perthden Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เซนิเจิน้       Foshan Fortuna 
Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 

2 เซนิเจิน้ - กวางเจา – อสิระชอ้ปป้ิงถนนซา่งเซยีจิว่            Foshan Fortuna 
Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 

3 เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์(เต็มวนั)            Foshan Fortuna 
Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 

4 เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์ (เต็มวนั) – เซนิเจิน้             
 

3 เซนิเจิน้ – ฮอ่งกง –วดัแชกง – วดัหวงัตา้เซยีน –อสิระ 
ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – สนามบนิฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

         Foshan Fortuna 
Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 

  

  

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

เครือ่ง Airbus 380 
ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 

  

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 
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Day 2 

 เซนิเจ ิน้-กวางเจา-อสิระชอ้ปป้ิงถนนซา่งเซีย่จ ิว่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูศู่นยส์มนุไพรจนีหรอืบวัหมิะ ใหท้่านรับฟังการบรรยายถงึสรรพคุณของสมนุไพรจนี   
และน าท่านชมสนิคา้พื้นเมอืงของเมอืง อาท ิเชน่ ใบชา หยก ครมีไข่มุก ผา้ไหม ฯลฯ  ฝากคนที่ท่านรัก   
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกวางเจา  ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3-4 ช ัว่โมง  (ขึน้อยูก่ับ
สภาพการจราจร ณ วันเดนิทาง)  

บา่ย                รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

กวางเจา เมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ มชี ือ่เสยีงทางดา้นวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญแห่งหนึง่
ของจนีและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิในภาคใตข้องจนีตัง้อยู่ปากแม่น ้าจูเจยีง มปีระวัตศิาสตร์ ยาวนาน
กวา่ 2,800 ปี ครัง้อดตีและยงัเคยเป็นเมอืงท่าเสรแีห่งแรกและแห่งเดยีวทีเ่ปิดตอ้นรับชาว ตะวันตกทีเ่ขา้มา
ตดิต่อคา้ขายกวางเจามอีกีชือ่หนึง่วา่ “ เมอืงแพะ” ” เล่ากันวา่เคยมเีซยีนหา้องคข์ีแ่พะทีป่ากคาบรวงขา้ว

เดนิทางมาถงึเมอืงกวางโจวและอวยพรใหถ้ิน่นี้ “ ไมม่คีวามอดอยากชัว่นรัินดร”์ หลังจากทีเ่ซยีนหายตัวไป 

แพะทัง้หา้ก็กลายเป็นหนิหลังจากนัน้เป็นตน้มา กวางเจาก็ไดช้ือ่วา่ “เมอืงแพะ” จากนัน้น าทา่นสูแ่หลง่ชอ้ป

ป้ิง ถนนซา่งเซีย่จ ิว่ เป็นยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่มาแต่โบราณประมาณ150 ปีกอ่นสมยัสงครามฝ่ินปีค.ศ.1840 ที่
พระราชส านักราชวงศช์งิอนุมัตใิหเ้ป็นศูนยก์ารคา้ระหว่างประเทศในสมัยนัน้จัดเป็นย่านการคา้ทีต่ดิต่อกับ
ยโุรปโดยเฉพาะชมตกึแถวยุคเกา่และอาคารต่างๆยังคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอยา่งสวยงามซึง่ตอนหลัง
คนจนีน ามาสรา้งแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบนัก็ยงัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่คีวามนยิมอยูซ่ ึง่มสีนิคา้อัน
ทันสมยัตา่งๆใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย 

 

ค า่                  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั          เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

Day 3  

    เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์(เต็มวนั) 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพือ่มองหาชอ่งทางทางธุรกจิ
ผูป้ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึง่เป็นงานที่ผูผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละ
มณฑลของจนี รวมทัง้นักธรุกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสนิคา้
ทกุประเภท  

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

1. ลกูคา้ทีไ่มเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรจ์ะตอ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิมาใหท้างบรษิทัดงันี ้ 

(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 าสูญหายหรอืลืมน าไปดว้ยลูกคา้
จะตอ้งไปช าระคา่ท าบตัรใหมเ่องทีง่านแฟรป์ระมาณ 200หยวน/ทา่น ) 

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร – เมน ูSea food  

ทีพ่กั          เขา้สูท่ ีพ่กั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

Day 4  

    เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์(เต็มวนั) – เซนิเจ ิน้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพือ่มองหาชอ่งทางทางธุรกจิ
ผูป้ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึง่เป็นงานที่ผูผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละ
มณฑลของจนี รวมทัง้นักธรุกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสนิคา้
ทกุประเภท  

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

1. ลกูคา้ทีไ่มเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรจ์ะตอ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิมาใหท้างบรษิทัดงันี ้ 

(น าตดิตวัไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

                                  1.1 รปูถา่ย 1 ใบ หนา้ตรง (พืน้หลังสฟ้ีา , ขาว) 
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1.2 นามบตัร (ตวัจรงิ) 

1.3 อเีมลผ์ูเ้ขา้งาน(ทีส่ามารถใชไ้ดจ้รงิ) 

2. ลกูคา้ทีเ่คยเขา้งานกวางเจาเทรดแฟรแ์ลว้ สิง่ทีจ่ะตอ้งน าตดิตวัไปดว้ย 

2.1  บัตรเขา้งานกวางเจาเทรดแฟร์ (บตัรแข็งสฟ้ีา)  (หากท าสูญหายหรอืลืมน าไปดว้ยลูกคา้
จะตอ้งไปช าระคา่ท าบตัรใหมเ่องทีง่านแฟรป์ระมาณ 200หยวน/ทา่น ) 

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) *** 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    (เซนิเจ ิน้)   

ทีพ่กั             เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั เซนิเจ ิน้ Vienna Hotel , Perthden Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

Day 5  

    เซนิเจ ิน้-ฮอ่งกง-วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

สมควรแกเ่วลาพรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ประมาณ 09.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ฮอ่งกงโดยรถโคช้ประมาณ 1 

ชัว่โมง  จากนัน้เดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัดเก่าแก่ทีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ใน

เขต Shatin วัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลส าคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนือ่งจากมี

เหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยกยอ่งและ

คนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้

จะตอ้งไปหมุนกังหันน าโชคที่ตั ้งอยู่ในวัดเพื่อจะไดห้มุนเวียนชีว ิตของเราและครอบครัวใหม้ีความ

เจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนที่ดวงไม่ดมีเีคราะห์รา้ยก็ถอืว่าเป็นการ

ช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองค์กังหันน าโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ 

สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 

ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะชว่ย

พัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทนจากนัน้น าท่านนมสัการ 

วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อุทศิใหก้ับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธิ

เตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาต่อมา เป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่มี

ความศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ด่งดังที่สุดของฮ่องกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมี

ผูค้นมากมายทีน่ าธูป และของมาสักการะเพือ่ขอพรต่างๆ ตัง้แต่เรือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท า

ธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคลา้ยวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสี

ทองเหลอืงอรา่ม 
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เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   

จากน ัน้น าชมโรงงานTSLซึ่งเป็นโรงงานที่ม ีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบ

เครือ่งประดบัทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ!!และน าทา่นเลอืกซือ้ยาสมุนไพรจนี ตา่งๆ อกี

มากมาย…จากนั้นใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ย่ายจิมซาจุย ถนนนาธาน อาทิเช่น ชอ้ปป้ิงที ่

OceanTerminalและ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัตา่งๆระดับโลกกวา่ 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 า่      รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง 

21.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ Emirate Airlines เทีย่วบนิที ่EK385 

23.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ….                        

         

 

ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ กวางเจาเทรดแฟร ์5D4N EK 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วันที ่: 16-20 เมษายน 2561          18,999 18,999 18,999 6,000 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 5,500 บาท /ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์*** 

ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***   

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 
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** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกับการท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเก๊า 

จูไห่ เซนิเจิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก ในนาม

ของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรม

ทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีาร

บังคับใดๆ ทัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทุกเมอืง ทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

Welcome to the 123th Canton Fair 2018 April 

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

 Phase 2: 23rd-27th April 2018 9:30-18:00 

 Phase 3: 31st April -4th May 2018 9:30-18:00 
Phase 1: April 15 – 19, 2018 

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

Phase 2 April 23 - 27, 2018 

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

Phase 3:  April 31 –May 04 , 2018 

Food & Drink; Household Items; Fabrics & Home Textiles 

For further information, please contact the project team 

 

กวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่123th  (15 เม.ย. – 04 พ.ค. 61) 

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

เวลา : 09:30 - 18:00 

Phase 1 :(15-19 เม.ย. 2561 ) Phase 2 :(23-27 เม.ย. 2561) Phase 3 :(31เม.ย.- 04 พ.ค. 2561) 
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   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 ี:่   

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

http://www.cantonfair.org.cn/
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6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกล่าว ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

 อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

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] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตาม

เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

8. กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  

สงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด   (ในกรณีลกูคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 
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3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ (วันละ 200บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 หมายเหตุ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้นเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนที ่

บรษัิทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่เดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิท 

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  
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7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

8.  ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า    

 หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

9. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ที่เท่าน ัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละ

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย

, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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10. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์การเดนิทางเพื่อ

ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน และไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายสญูหายล่าชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่ง

เมืองจนีทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ ิน้)ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธส์นิคา้พื้นเมอืงให้

นกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก 

ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกท่าน

ทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของ

ลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุก

เมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

17. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่ว

ลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯก่อนทุกครัง้มเิชน่นัน้ทาง 

บรษัิทฯจะ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนั
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เนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาน

เอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษ

ทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ 

แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกู

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่ี

การปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่

รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 


