ชมงานกวางเจาแฟร 2 วัน พบกับอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยี การเกษตร ยานยนต
ขอพรเทพเจาแหงโชคลาภ แกชง หมุนกังหันนําโชค วัดแชกงหมิว
ขอพรเรื่องสุขภาพรางกาย เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน
ชมโชวศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาสุดอลังการ หมูบานวัฒนธรรม
ชอปปงถนนคนเดินซางเซี่ยจิว่
ชอปปงถนนสายแบรนดเนมยานจิมซาจุย
พิเศษ!! เมนูหานยาง สูตรตนตํารับฮองกง
มื้อค่ําสุดฟน..บุฟเฟตนานาชาติ ณ ภัตตาคาร+ เบียร ไวน ไมอั้น!!
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) AIRBUS A380
1

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
CENTURY PLAZA HOTEL

FOSHAN HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
HARBOUR METROPOLIS HOTEL

กําหนดการเดินทาง & อัตราคาบริการ
ผูใหญหองละ
2 ทาน

พักเดี่ยว

เด็ก 1 ทานพักกับ
ผูใหญ 2 ทาน
(ไมมีเตียงเสริม)

14-18 ตุลาคม 2561

ขาไป EK384 (14.05-18.05)
ขากลับ EK385 (21.50-23.45)

19,900

5,000

17,900

15-19 ตุลาคม 2561

ขาไป EK384 (14.05-18.05)
ขากลับ EK385 (21.50-23.45)

19,900

5,000

17,900

กําหนดการเดินทาง

รายละเอียด
เที่ยวบิน

**กรณีพกั 3 ทาน/หอง โรงแรมจะไมมีหองTriple (หองสําหรับ 3 ทาน)
อาจจําเปนตองแยกพัก 2 หอง (มีคาใชจายพักเดี่ยวเพิ่ม)**

วันแรก

10.30 น.

14.00 น.
18.05 น.

ค่ํา

กรุงเทพฯ – ฮองกง – เซินเจิน้

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9
แถว T เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาที่และหัวหนาทัวรจากทางบริษัทคอยอํานวยความสะดวกแกทาน
ในดานตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง
นําทุกทานลัดฟาสูเกาะฮองกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
การเดินทางใชเวลา 3 ชัว่ โมง เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแหงใหมของฮองกงที่ทันสมัยดวย
เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ผานการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง นําทานเดินทางผานเสนทาง
ไฮเวยอันทันสมัย นําทานขามสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเปนสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกมีความ
ยาวทัง้ หมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล)เชื่อมตอระหวางฮองกงอินเตอรเนชั่นนอลแอรพอรตกับ ตัวเมือง ตัวสะพานชั้นบนจะเปนทาง
ใหรถยนตวิ่งสวนชั้นลางเปนเสนทางของเอ็มทีอาร (MTR) กับแอรพอรตเอ็กเพรสเทรนส (Airport Express Trains) สะพานซิง
หมานี้ไดถูกคัดเลือกใหเปนสัญลักษณของคูรักทัว่ โลก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 1 )
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง เซินเจิน้ โดยรถโคชปรับอากาศอันทันสมัย นําทานผานพิธีการศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง
เมืองเซินเจิ้นเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน แตเดิมเปนเพียงหมูบานชาวประมงทั่วไปอยูใ นมณฑลกวางตุง
มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นนั้น ไดรับการวางระบบผังเมืองเปนอยางดี และมีสภาพภูมิทัศนรวมถึง
สภาพแวดลอมที่เปนระเบียบสวยงาม
พักที่โรงแรม: CENTURY PLAZA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

วันที่สอง

เชา

รานคารัฐบาลจีน - กวางเจา – อิสระชอปปงยานซางเซี่ยจิว่

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ( 2 )
จากนั้นนําทาน เที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น ซึ่งปจจุบันไดกลายเปนเมืองทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวจากทั่วโลก
เปนจํานวนมาก เนื่องจากมีความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจและมีความทันสมัยภายในเมืองมากยิ่งขึ้น อาทิเชน มีการจัดตั้ง
ตลาดหลักทรัพย อาคารสํานักงาน โรงแรม สิ่งปลูกสรางตางๆ และสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจอีกมากมาย
จากนั้นพาทานเขา ชมสินคาทองถิ่นตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว ภายใตการควบคุมของรัฐบาลจีน ประกอบไป
ดวย รานหยก สินคา OTOP ของจีน ที่มีประวัติศาสตรและตนกําเนิดมายาวนาน
จากนั้นแวะชมผลิตภัณฑยาสามัญประจําบานของชาวจีน สมุนไพรเปาฟูหลิง หรือที่รูจกั กันในชือ่ สมุนไพรบัวหิมะ มี
สรรพคุณที่หลากหลาย เชน แกแผลน้ํารอนลวก, แผลไฟไหม, แกริดสีดวง, ฮองกงฟุต ฯลฯ และ รานหมอนยางพารา ซึ่งเปน
สินคาที่กําลังนิยมอยางมากในยุคปจจุบัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 )
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองกวางเจา โดยใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
เมือง กวางโจว หรือที่คนไทยเรียกกันวา กวางเจา เปนเมืองเอกของมณฑลกวางตุง และใหญที่สุดทางภาคใตของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีสําเนียงเฉพาะถิ่นที่ถือวาเปนมาตรฐานของฮองกงและมาเกา เรียกวาสําเนียงกวางโจวอีกดว ย เมืองกวางเจา
ตั้งอยูปากแมน้ําจูเจียง มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,800 ป เปนจุดเริ่มตนของเสนทางสายไหมในครั้งอดีต และยังเคยเปน
เมืองทาเสรีแหงแรกและแหงเดียว ที่เปดตอนรับชาวตะวันตกใหเขามาติดตอคาขายอีกดวย ปจจุบันเมืองกวางเจาเปนเมืองที่มี
การผสมผสานของประวัติศาสตรและความทันสมัยเขาดวยกันไดอยางลงตัว เปน ศูนยกลางทางดานการเมือง อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการศึ กษาที่สํ า คัญ อี ก ทั้ง ยั งมี ก ารคมนาคมขนสง ที่ สะดวกและทัน สมัย มีร ะบบรถไฟฟ า ใต ดิ น
ครอบคลุมตัวเมืองชั้นในทั้งหมด มีการดํารงชีวิตความเปนอยู คลายคลึงกับประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีรานอาหารและแหลงชอป
ปงอีกมากมาย ทําใหเมืองแหงนี้กลายเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวคอนขางมาก
ค่ํา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 4 )
จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ที่ ถนนคนเดินซางเซี่ยจิว่ (Shang Xia Jiu Street) เดิมเปนถนนโบราณที่เชื่อมไปยังทาเรือ แต
ตอนนี้กลายมาเปนถนนคนเดินชือ่ ดังของกวางเจาที่มีของขายมากมาย ตลอดสองขางทางจะมีกจิ กรรมทางวัฒนธรรมของชาว

ทองถิ่นใหไดเห็นตลอดสาย โดยประกอบดวยถนนสองสายสั้นๆมาเชื่อมตอกัน บรรยากาศจะคลายๆกับยานชอปปงในฮองกง มี
การเปดไฟสวางไสวสวยงาม ถนนคนเดินแหงนี้มีรานอาหารอรอยๆเยอะแยะมากมาย รวมถึงรานคาตางๆ ทั้งเสื้อผา
เครื่องประดับ ใหเลือกซื้อมากมาย ซึ่งจะคึกคักมากในชวงเวลากลางคืน
พักที่โรงแรม: FOSHAN HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL /
HARBOUR METROPOLIS HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
วันที่สาม

เชา

ค่ํา

งานกวางเจาเทรดแฟร ครั้งที่ 124 (เต็มวัน) – บุฟเฟตน านาชาติ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ( 5 )
นําทานเดินทางสู China Import and Export Fair (Pazhou) Complex เพื่อเขาชม
งานกวางเจาเทรดแฟร ครั้งที1่ 24 (Canton Fair 124th) กวางเจาเทรดแฟร คือสุดยอดงานแสดงสินคาของจีนที่ถกู จับตามอง
จากนักธุรกิจทัว่ โลก เปนงานแสดงสินคาเพือ่ การสงออกและนําเขาที่ใหญที่สุดของจีน และเอเชีย โดยไดรับความนิยม 1 ใน 3
ของงานแสดงสินคาขนาดใหญของโลก จัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชยของจีน และเมืองกวางโจวรวมกันเปนเจาภาพของงาน ซึง่ จะ
จัดขึ้นทุกป ปละ 2 ครั้ง ในชวงประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม และตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกป เริ่มตัง้ แตป 1957 จนถึง
ปจจุบัน
งานกวางเจาเทรดแฟร ถือเปนการเปดโอกาสทางธุรกิจที่สําคัญใหกับนักลงทุน รวมถึงผูประกอบการทั้งรายเกา และรายใหม เพื่อ
มองหาชองทางทางธุรกิจ โดยการพบปะกับผูประกอบการโดยตรงกวาหลายพันราย ในแตละกลุมอุตสาหกรรมของประเทศจีน
ไมวาจะเปน อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยี, การเกษตร, ยานยนต, เสื้อผา และเคมีภัณฑ เปนตน
*** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อใหทานไดเที่ยวชมงานอยางจุใจ
*** กรุณาตรงตอเวลา ณ จุดนัดหมาย เพือ่ เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น
พิเศษ!! บุฟเฟตนานาชาติ ณ ภัตตาคาร เบียรไมอั้น!! ( 6 )
พักที่โรงแรม: FOSHAN HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL /
HARBOUR METROPOLIS HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

วันที่สี่

เชา

ค่ํา

งานกวางเจาเทรดแฟร ครั้งที่ 124 – เซินเจิ้น – ชมโชว ณ หมูบานวัฒนธรรม

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ( 7 )
นําทานเดินทางสู China Import and Export Fair (Pazhou) Complex เพื่อเขาชม
งานกวางเจาเทรดแฟร ครั้งที1่ 24 (Canton Fair 124th) เปนวันที่ 2
*** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อใหทานไดเที่ยวชมงานอยางจุใจ
*** กรุณาตรงตอเวลา ณ จุดนัดหมาย เพือ่ เดินทางสูเมืองเซินเจิน้
จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง หมูบ านวัฒนธรรมของเมืองเซินเจิ้น Splendid of China ชมโชวสดุ อลังการ ตระการตาดวย
เทคนิคแสง สี เสียง และลีลาของเหลานักแสดง หมูบานแหงนี้ยังเปนศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวจีนที่ถูกรวบรวมจากทุกมณฑล
ทั่วประเทศ ไมวา จะเปน ทิเบต ฮัน่ ยูนนาน แมนจู นอกจากนั้นยังมีการจําลองสถานที่สําคัญๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมา
แสดงไวอีกดวย เชน กําแพงเมืองจีน วังโปตาลา และอื่นๆ อีกมากมายใหทานไดเก็บภาพไวเปนที่ระลึก
***กรุณาเตรียมพาสปอรตติดตัวทานไปดวย เนือ่ งจากอาจมีการขอสุมตรวจดูพาสปอรตบริเวณหนาประตูทางเขา
*** ประเภทของโชวในแตละวันอาจมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปตามความเหมาะสม โดยขึน้ อยูกบั ดุลยพินิจของทาง
หนวยงานทองถิ่นซึ่งเปนผูด ูแล
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 8 )
พักที่โรงแรม: CENTURY PLAZA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

วันที่หา

เชา

เซินเจิน้ – ฮองกง -วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – ฮองกงจิวเวอรรี่ –
อิสระชอปปงนาธาน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ( 9 )
เดินทางสูเมือง ฮองกง โดยรถโคชปรับอากาศอันทันสมัย นําทานผานพิธีการศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง
จากนั้ น นํา ท านสู วัด แชกงหมิ ว (วั ดกั ง หัน ) เมื่ อ 300 กว า ปที่ แ ลว เดิม ที่วั ด นี้เ ป นวั ด เล็ ก ๆ เป น วัด ที่ เก า แก แ ละอนุรั ก ษ
โบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูง
ใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงนี้ ซึ่งทาง ดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลอง
ดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือ
ที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนแตสิ่งดี ๆ เขามาในชีวิต และปดเปาสิ่งที่ไมดีออกไป โดยความหมายของ
ใบพัดทั้งสี่ดังนี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืน
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
และกอนที่ทานจะออกจากวัดอยาลืมจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริมงคล
จากนั้นนําทานนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หนึ่งในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง เทพซึง่ ขึ้นชื่อในการดูแล
รักษาโรคภัยไขเจ็บ ชวยเหลือเรือ่ งสุขภาพพลานามัยของเราและคนที่เรารัก ซึ่งทานจะพบกับผูคนมากมายที่นาํ ธูป พรอมกับของ
มาสักการะและแกบนเปนจํานวนมาก
นอกจากนี้ยังมีอีกหนึง่ จุดสักการะที่สําคัญและเปนที่นยิ มสําหรับทานที่ตองการขอพร
เรื่องความรัก คือ เทพเจาหยกโหลวหรือเทพเจาดายแดง ซึ่งจะมีอยู 3 องค องคกลางคือ องคเทพอาวุโส ดานซายเปนเทพ
เจาสาว ดานขวาเปนเทพเจาบาว และมีดา ยสีแดงเชือ่ มทั้ง 3 องคไว สําหรับวิธีการไหวขอพรเทพเจาหยกโหลว ใหเริ่มทํานิว้
สําหรับสอดดายแดง โดยจะมีปายกํากับบอกวิธกี ารตั้งอยู ณ บริเวณจุดขอพร ที่สําคัญหามปลอยดายหลุดมือเด็ดขาดจนกวาจะ
เสร็จพิธี หลังจากนั้นนําทานเยีย่ มชมโรงงาน ฮองกงจิวเวอรรี (HKJ) ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับ
เยี่ยม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 10 ) พิเศษ!! เมนูหานยางสูตรตนตํารับฮองกง
จากนั้นพาทานเดินทางไปยังถนนสาย ชอปปง แบรนดเนมหรู (CANTON ROAD) ซึ่งเต็มไปดวยแบรนดเนมทุกแบบทุก
ประเภทตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดถนน มอบอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย อาทิเชน Omega, Tudor, Rolex, Armani,
Joyce, Dolche & gabbana, Armani Exchange, Burberry , Longchamp, DKNY, H&M, Swarovski, Hermes, Coach,
Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, Bonjour, SASA สวนบางทานที่ตองการซื้อรองเทา New balance, Onitsuka tiger หรือ
ของเลนสําหรับเด็กราน TOY R’US ก็สามารถซื้อไดในหาง โอเซี่ยนเทอรมินอล และทานที่ตองการน้ําหอม เครื่องสําอางค ก็
สามารถขามถนนมาซื้อไดที่ Duty Free Shop (DFS) ไดเลย
*** อิสระอาหารเย็น เพื่อใหทานชอปปงสินคาไดอยางจุใจ
*** กรุณาตรงตอเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสูสนามบิน
21.50 น.
ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส (Emirates) เที่ยวบินที่ EK385 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
23.45 น. ใชเวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาเขา ชั้น 2
โดยสวัสดิภาพ
<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>
รายการทองเทีย่ วนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเปนเอกสิทธิ์ของผูจ ัดโดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาธรรมเนียมทําบัตรเขางาน ในกรณีที่ทานไมเคยทําบัตรเขางานมากอน
 คาธรรมเนียมวีซา เขาประเทศจีน แบบหมูคณะ 144 ชม.(เฉพาะพาสปอรตไทยเทานั้น) กรณีทานที่มีวีซา จีนอยูแลวทางบริษัทไมสามารถ
ทําคืนคาใชจา ยในสวนนี้ไดเนื่องจากคาใชจายดังกลาวเปนการบริการแบบหมูคณะ
 คาบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ ตามเสนทางที่ระบุในรายการทัศนาจร ไป-กลับ พรอมคณะ (กรณีตองการไป-กลับ
นอกเหนือจากรายการขางตน >>>> ตองตรวจสอบคาธรรมเนียมของสายการบินนั้นๆ)
 คาเขาชมสถานทีต่ าง ๆ ตามรายการ
 คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเทา
 รับ-สง และนําเทีย่ วตามรายการ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คามัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดลงใตทองเครื่อง *** ทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม ทั้งขาไป-กลับ *** (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) และ
สัมภาระหิ้วขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม
 คาประกันอุบัตเิ หตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ไมรวม

 คาธรรมเนียมทําบัตรเขางาน ในกรณีที่ทานเคยมีบัตรเขางานแฟรมากอน และทําบัตรสูญหาย ทานตองเสียเงินทําบัตรใหมที่งานแฟร
ทานละ 200 หยวน และทานตองแสดงตัวตอเจาหนาที่ในการทําบัตรดวยตัวทานเอง
( ทางทัวรจะมีเจาหนาที่พาทานไปแสดงตัว ณ จุดทําบัตร)
 คาธรรมเนียมทิปคนขับรถและไกดทองถิ่นทานละ 150 หยวน / ทาน / ตลอดทริป
เด็กและผูใหญจายเทากัน ยกเวนเฉพาะเด็ก
คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)
 คาใชจา ยสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สงั่ เพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาติดตอหัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิน่ )
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
(บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ทา นตองการใบกํากับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท หางราน องคกร ฯลฯ)
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว
 คาปรับ คาเสียหายตางๆ อันเกิดจากการกระทําและการละเมิดกฎหมายในทองถิ่นนั้นๆ โดยตัวของทานเอง
เชน การทิง้ ขยะ สูบบุหรี่ ในสถานที่ตองหามที่มีการแจงเตือนโดยปายหรือสัญลักษณใดๆ อยางชัดเจน
เงื่อนไขการใหบริการ

 สํารองที่นั่งพรอมชําระคามัดจําทานละ 10,000 บาท หากยังไมชําระคามัดจําถือวาการจองไมสมบูรณ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สําหรับผูที่
วางมัดจํากอน สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20 วัน
 กําหนดการตามรายการขางตนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูปจจัยตางๆ เชน สภาพอากาศ การจราจร และเหตุ
สุดวิสัยอื่นๆ หรือขึ้นอยูกับการทําเวลาในแตละสถานที่ของผูรวมเดินทางทุกทา นซึ่งตัวแทนของบริษัทคือหัวหนาทัวรจากประเทศไทย หรือ

มัคคุเทศกทองถิ่น ยินดีที่จะดําเนินรายการที่ระบุไวตามกําหนด เพื่อใหผูรวมเดินทางทุกทานเกิดความพอใจและประทับใจมากที่สุดโดย
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความรวมมือจากผูรวมเดินทางทุกทานเปนสําคัญ
 เที่ยวบิน,ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
 หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือ
เดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)
 ชื่อโรงแรมที่ระบุไวนั้นเปนโรงแรม **ในมาตรฐานระดับเทียบเทา ที่ทางบริษัทฯ จัดใหบริการตามงบประมาณของรายการขางตน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับทางผูเดินทางวายืนยันใชบริการชาหรือเร็ว ในกรณีที่โรงแรมที่ระบุไวเต็มทางบริษัทฯ ตองขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนเปนโรงแรมในระดับ
เทียบเทาระดับเดียวกัน อนึ่งหากทานมีประสงคจัดเปนคณะสวนตัว (กรุปเหมา) ทานสามารถติดตอเจาหนาที่ไดตลอดเวลา
 หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองทั้งของฝงไทย และตางประเทศปฏิเสธการเขา -ออกประเทศ อันเนื่อง มาจากสาเหตุสวนบุคคล
ขึ้นอยูกับดุลยพินจิ ของเจาหนาทีใ่ นการพิจารณา อันเปนเปนเหตุการณที่อยูนอกเหนือ ความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
รับผิดชอบหรือคืนคาใชจายใดๆ
 รายการทองเทีย่ วตางประเทศแตละประเทศจะแตกตางกันไป ตามนโยบายการสงเสริมหรือสนับสนุนสินคา ภายในประเทศภายใตการดูแล
ของรัฐบาลประเทศนั้นๆ เนื่องจากรานตางๆ ดังกลาวมีสว นชวยในการสนับสนุนคาใชจา ยบางสวนในรายการ ดังนั้นแลวทางบริษทั ฯ ขอ
เรียนแจงใหผูรวมเดินทางทุกทานตองลงรานตางๆ ที่ระบุไวในรายการ ทั้งนี้ การตัดสินใจอุดหนุนสินคาเหลานั้นขึ้นอยู กับดุลยพินิจ ความ
พอใจและเต็มใจของแตละทาน ไมมีการบังคับขูเ ข็ญแตประการใด แตหากทานยืนยันที่จะไมลงรานตามรายการ ทานจะตองแจงกับทาง
บริษัทฯ เนื่องจากจําตองเสียคาใชจายเพิ่มเพื่อทดแทนในสวนเดิมที่รานตางๆ เหลานั้นตองสนับสนุน โดยปกติทั่วไปหากไมลงรานจะตอง
เสียคาใชจายเพิ่มดังนี้
o ฮองกง 500 HKD / ราน / ทาน
o จีน
500 RMB / ราน / ทาน
หากทานประสงคไมลงรานแตไมไดแจงกับทางบริษัทฯ กอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ตองขออภัยถาหากทางรานตางๆ อาจเรียก
เก็บทานเพิ่มในจํานวนที่มากกวาที่ระบุไวขางตน ณ ตางประเทศ
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณี
ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 รายการอาหารที่ระบุไวในกําหนดการนั้น ทางบริษัทฯ จัดบริการตามมาตรฐานทัวรปกติ หากทานจําเปนตองรับประทานอาหารเฉพาะ เชน
เจ, มังสวิรตั ,ิ มุสลิม, ฮาลาล หรือแพอาหารชนิดใดๆ รบกวนทานแจงกับเจาหนาที่กอนเดินทางทุกครั้ง

***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจแลวจึงวางมัดจํา เพื่อประโยชนของทานเอง***

รายละเอียดเพิ่มเติมทีค่ วรทราบ
สําหรับการเตรียมเอกสารในการทําบัตรเขางานแฟร

*** รบกวนทานสงใหกับบริษัททัวรกอนเดินทางอยางนอย 2 อาทิตย เพื่อลงทะเบียนการทําบัตรเขางานแฟรใหกับทานกอนเดินทาง ***
1. นามบัตรผูเดินทาง *** ที่มี่ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ และที่อยูเบอรโทรศัพทของผูเดินทาง ทานละ 2 ใบ
2. รูปถายหนาตรง *** พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว ทานละ 2 รูป (ยอนหลังไมเกิน 180 วัน) หามสวมเครื่องประดับและสวมเสื้อสีขาว ***
ดานหลังเขียนชื่อ – นามสกุล ผูเดินทางเปนภาษาอังกฤษ
3. สําเนาบัตรเขางานแฟรอันเกา ( กรณีมีเคยมีบัตรแลว และบัตรมีอายุไมเกิน 3 ปนับจากครั้งลาสุด และบัตรไมสูญหาย )
4. สําเนาบัตรเอเปค ถายสําเนา-ทั้งดานหนา-ดานหลัง ( ***เฉพาะทานที่มีบัตรนี้ และบัตรไมสูญหาย )*** หากมีบัตรนี้ ทานไมจําเปนตองทํา
วีซากรุปเขาจีน *** กรุณาแจงตอเจาหนาที่ทัวรกอ นจองทัวรดว ยคะ
ในกรณีที่ทานเคยมีบัตรเขางานแฟรมากอน และทําบัตรสูญหาย ทานตองเตรียมเอกสารเพื่อทําบัตรเขางานแฟรใหมกอ นเดินทาง และ
สงใหกับเจาหนาที่ทัวรกอ นวันเดินทางเชนกัน

รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร ครั้งที่ 124 เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561
สถานที่จดั งาน : PAZHOU COMPLEX : 308 Yue Jiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น.
วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2561
วันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2561
วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2561
Large Machinery & Equipment
Kitchen &Tableware
Men’s & Ladie’s Wear
( เครื่องจักรกลขนาดใหญ และอุปกรณ)
( เครื่องครัวและภาชนะใสอาหาร )
( เสื้อผาสําหรับบุรุษและสตรี )
Small Machinery
General Ceramics ( ผลิตภัณฑเซรามิค )
Kids’Wear ( เสื้อผาสํารับเด็ก )
( เครื่องจักรกลขนาดเล็ก )
Arts Ceramics ( เซรามิคสําหรับศิลปะ )
Underwear ( ชุดชั้นใน )
Bicycles ( รถจักรยาน )
Home Decorations
Sports & Casual Wear
Motorcycles ( รถมอเตอรไซด )
( อุปกรณตกแตงบาน )
( ชุดกีฬาและลําลอง )
Vehicle Spare Parts ( อะไหลยานพาหนะ ) Glass Arts ( เครื่องแกวศิลปะ )
Furs , Leathers , Downs & Downs
Chemical Products (เคมีภัณฑ,วัสดุเคมี)
Furniture ( เฟอรนิเจอร )
Products
Hardwares
Weaving , Rattan & lron Arts
( ผลิตภัณฑขนสัตวและหนังสัตว )
( อุปกรณอิเลกโทรนิกส,ฮารดแวร )
( เครื่องเรือนที่ทําจากหวาย / เหล็ก )
Fashion Accessories & Fittings
Tools ( เครื่องมือ , อุปกรณ )
Gardening Products ( อุปกรณทําสวน )
( สินคาแฟชั่นและอุปกรณตกแตง )
Vehicles
Stone and lron Products
Home Textiles
( ยานพาหนะ , เครื่องมือลําเลียง )
( อุปกรณเกีย่ วกับหินและเหล็ก )
( สินคาสิ่งทอภายในบาน )
Construction Machinery
Household ltems ( ของใชในครัวเรือน )
Textile Raw Materials & Fabrics
( เครื่องจักรกอสราง )
Personal Care Products ( ผลิตภัณฑ
( สิ่งทอ ผาไหม ผาฝาย และอุปกรณ )
Electrical Appliances
เกี่ยวกับสุขอนามัย )
Carpets & Tapestries
( เครื่องใชไฟฟาบาน )
Toiletries ( ผลิตภัณฑภายในหองน้ํา )
( พรมและผามาน )
Consumer Electronics
Clock , Watch & Optical
Food ( ผลิตภัณฑอาหาร )
( เครื่องใชไฟฟาสําหรับผูบริโภค )
( นาฬิกาและแวนตา )
Native Products ( สินคาพื้นเมือง )
Computer & Communication Products
Instruments ( เครื่องดนตรี )
Madicines & Health Products
( อุปกรณคอมพิวเตอรและติดตอสื่อสาร)
Toys ( ของเลน )
( ผลิตภัณฑยาและสุขภาพ )
Lighting ( อุปกรณเกี่ยวกับแสงสวาง )
Gifts & Premiums ( สินคาพรีเมีย่ ม )
Medical Devices , Disposables &
Building & decorative Materials
Festival ltems ( สินคากับเทศกาล )
Dressings ( ผลิตภัณฑเกี่ยวกับยา )
( วัสดุและเครื่องมือกอสรางและตกแตง )
Sports , Travel & Recreation
Sanitary & Bathroom Equipments
Products ( ผลิตภัณฑกีฬา , ทองเที่ยว )
( เครื่องมืออุปกรณทาํ ความสะอาด )
Office Supplies ( อุปกรณสํานักงาน )
Importing Products ( สินคานําเขา )
Shoes ( รองเทา )
Cases & Bags ( เครื่องหนัง ,กระเปา )
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.cantonfair.org.cn

*** หมายเหตุเพิ่มเติม ***
1. สําหรับลูกคาที่เคยไปประเทศดังกลาว ทางบริษทั จะไมสามารถยื่นทําวีซา จีนแบบกรุป ใหทานได ดังนั้นทางบริษทั จะขอ
อนุญาตเก็บคาบริการเพิ่มอีก ทานละ 2,500 บาท
2. กรณีทางการจีนประกาศยกเลิกการใชวีซาจีนแบบกรุป 144 ชม. กอนวันเดินทาง
ทางบริษทั จําเปนจะตองทําวีซา เดี่ยวใหกับทาน ดังนัน้ ทางบริษัทจะขออนุญาตเก็บคาบริการเพิ่ม ทานละ 2,500 บาท

เอกสารในการยื่นวีซาเดี่ยวจีน สําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทย
1.
2.
3.

4.
5.
7.

8.

9.
10.

หนังสือเดินทางเลมจริงที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณไม
ชํารุด
หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2
หนาเต็ม
รูปถายหนาตรง รูปสี 2 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบหามยิ้มเห็นฟน
หามใสแวนตาดํา หามใสเครื่องประดับ หามใสเสื้อขาว หามใสชุดนักเรียน นักศึกษา
หรือชุดขาราชการ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปปริน้ จากคอมพิวเตอร
สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเรื่องแจงเขา-ออกหรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา
เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริงและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล, สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตร
ประชาชน ของผูเดินทาง
(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทางจากผูปกครอง
ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนงงานที่อยูป จจุบันที่อยูที่ทํางานญาติทตี่ ิดตอไดในกรณีฉุกเฉินหมายเลข
โทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวา ใหขอมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซาเลมที่มี
ปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 2 อาทิตยกอน
ออกเดินทาง
โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซา ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยืน่
เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวรไมทราบลวงหนา

11.

ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบในการ
อนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา ใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศ
ไทยเทานั้น
- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซา เขาประเทศจีนดวยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผู เดินทาง
จะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสง รูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายที่มีววิ ดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปทีป่ ริ้นจากคอมพิวเตอร
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา **

-

รายละเอียดการยื่นขอวีซาเดีย่ ว ประเทศจีน
*** กรุณากรอกขอความใหครบถวน ดวยภาษาอังกฤษ (พิมพใหญ)
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………
สถานะภาพ
 โสด
 แตงงานแลว  หมาย
 หยา
ที่อยูที่สามารถติดตอได ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อสถานทํางาน .............................................................................................................................
ตําแหนง ...............................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพทติดตอ .................................................. โทรศัพทมือถือ ............................................
ชื่อผูติดตอ(กรณีฉุกเฉิน).................................................... โทรศัพทมือถือ ...........................................
(กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรง)
รายชื่อสมาชิกในครอบครัว
1. ....................................................... อาชีพ ................................. ความสัมพันธ ..............................
2. ........................................................ อาชีพ ..................................ความสัมพันธ ..............................
3. .........................................................อาชีพ ..................................ความสัมพันธ ..............................
4. .........................................................อาชีพ ................................... ความสัมพันธ ..............................
ผูออกคาใชจา ยในการเดินทางใหทาน
 ออกคาใชจายเอง
 ผูปกครองออกคาใชจายให
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................
ทานมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม
 มี
 ไมมี
ถามี กรุณาระบุชื่อบริษัทประกัน ......................................................................................................................................................
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนมากอนหรือไม
 เคย
 ไมเคย
ถาเคยกรุณาระบุวันที่ .................................................... สถานที่ ........................................... วัตถุประสงค ………………………………
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปประเทศอื่นหรือไม
 เคย
 ไมเคย
ถาเคย กรุณาระบุวันที่และประเทศ .................................................................................................................................................
วัตถุประสงค ......................................................................................................................................................................
ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(

)

