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กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 117th (China Import And Export Fair Complex)
บินตรงลงเมืองกวางเจา เข้าชมงานแฟร์ 2 วันเต็ม
นําทุกท่านล่องเรื อที่แม่น้ าํ จูเจียง ชมทัศนียภาพเมืองกวางเจายามคํ่าคืน
ลิ้มลองอาหารสไตล์กว้างตุง้ แท้ๆ “อาหารจีนแคระ” พร้อมเมนูเด็ดอื่นๆมากมาย
อาทิเช่น เป็ ดปักกิ่ง และ อาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
 ช้อปปิ้ งย่านดังใจกลางกวางเจาที่ “ถนนปั กกิ่ง”
 พิเศษสําหรับลูกค้าทุกท่าน รับ Sim Card ท่านละ 1 อัน
กําหนดการเดินทาง

15-18 , 16-19 เม.ย. 15

28,900.-

วันแรก

กรุงเทพฯ-กวางเจา-ช้ อปปิ้ งซ่ างเซี่ยจิ่ว

08.30 น.

พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ บริ เวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ D การบินไทย โดยมี
เจ้ าหน้ าทีค่ อยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสั มภาระให้ กบั ท่าน
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองกวางเจา โดยการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG668
เดินทางถึ งสนามบินกวางเจา (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่ วโมง) เดินทางถึงสนามบิน ไป๋ หยุน เมือง
กวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ มีประชากรประมาณ2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ ยาวนานตั้งแต่ก่อน
ราชวงศ์ฉินมีแม่น้ าํ จูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทําให้มีการจราจรทางนํ้าที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็ นเมืองท่าที่มี
ชื่ อเสี ยงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็ นประตูดา้ นใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้
ของจีนให้ท่านได้ผา่ นพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมืองหลังผ่านขั้นตอนพิธีศุลกากร จากนั้นนําท่านสู่ แหล่ งช้
อปปิ้ งถนนซ่ างเซี่ ยจิ่ ว เป็ นย่านการค้าที่ มีชื่อมาแต่โบราณประมาณ150 ปี ก่อนสมัยสงครามฝิ่ นปี ค.ศ.1840 ที่
พระราชสํานักราชวงศ์ชิงอนุมตั ิให้เป็ นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัดเป็ นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรป
โดยเฉพาะชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่ งตอนหลังคนจีนนํามา

10.45 น.
14.35 น.

(GH) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ าํ จูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG) 15-18,16-19 เม.ย. 58 28,900.-
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คํ่า

สร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปั จจุบนั ก็ยงั เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่มีความนิ ยมอยู่ซ่ ึ งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆ
ให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมายอาทิเสื้ อผ้า,กระเป๋ า,สิ นค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ..
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันทีส่ อง

กวางเจา-กวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน)-ล่องแม่ นํา้ จูเจียง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ ศู นย์ แสดงสิ นค้ า นานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์ ” เพื่อมองหาช่ องทางทางธุ รกิ จ
ผูป้ ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่ งเป็ นงานที่ผผู ้ ลิตรายใหญ่ พบกับผูป้ ระกอบการในแต่ละมณฑล
ของจีน รวมทั้งนักธุ รกิจทัว่ โลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสิ นค้าทุกประเภท
**ท่ านที่เคยมีบัตรเข้ างานแล้ ว กรุ ณาเตรี ยมบัตรไปด้ วย เนื่องจากทางผู้จัดงานจะไม่ ทําบัตรเข้ างานให้ ใหม่ ค่ะ
ต้ องทําบัตรแยกจากคณะ และต้ องเสี ยค่ าทําบัตรเข้ างานใหม่ อีกท่ านละ 200 หยวน ส่ วนท่ านที่ยังไม่ มีบัตรเข้ า
งาน บริษัทจะดําเนินการทําบัตรเข้ างานให้ ค่ะ**
*** (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) ***
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ~~เมนูพเิ ศษ...เป็ ดปักกิง่
หลังรับประทานอาหารคํ่าเรี ยบร้อย..ล่ องเรื อชมแม่ นํ้าจู เจี ยงหรื อแม่ นํ้าไข่ มุก แห่ งมณฑลกว่างตุง้ มีความยาว
ประมาณ 2,000 กม. และเป็ นแม่น้ าํ ที่ยาวเป็ นอันดับ 3 ของประเทศโดยมีแม่น้ าํ 4 สายไหลมารวมกันเป็ นแม่น้ าํ จู
เจียง ที่กว่างโจว ผ่านใจกลางเมืองมีความยาว 70 กม. ชื่อของแม่น้ าํ ไข่มุกนี้ เชื่ อว่าเกิดจากหิ นก้อนใหญ่กอ้ นหนึ่ ง
ที่อยู่ก้นแม่น้ าํ เชื่ อว่าเป็ นหิ นไข่มุกทะเล มี ลกั ษณะกลมมน ผิวเรี ยบเนี ยน มีขนาดใหญ่และส่ องแสงประกาย
ออกมาคล้ายไข่มุก ปั จจุบนั มีสะพานข้ามแม่น้ าํ สองฝากฝั่งเต็มไปด้วย โรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารสู ง แหล่งช้
อปปิ้ ง เป็ นต้น
พักที่ กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรือระดับเดียวกัน

คํ่า

วันทีส่ าม

กวางเจา-กวางเจาแฟร์ (เต็มวัน)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้าเรี ยบร้อย ..นําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ กวางเจาเทรดแฟร์ เพื่อชมสิ นค้า(ต่อ)
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)***
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พิเศษ !!!! บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ และอื่นๆให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 800 ชนิด อาทิ หู
ฉลามรั งนก หอยนางรม ปลาดิ บ สเต๊ก เนื้ อ เป็ ด ไก่ งวง แพะย่าง กุ้ง ทอด ติ่ มซํา รวมถึ ง เค้ก หลากหลายชนิ ด
พิเศษ!!!!! เครื่ องดื่มไม่อ้ นั เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวูห่ ลง นํ้าผลไม้ เบียร์ ทอ้ งถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรี ม
เป็ นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตกแต่งเป็ นรู ปเรื อไม้ที่เก่าแก่
พักที่ กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรือระดับเดียวกัน

คํ่า

(GH) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ าํ จูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG) 15-18,16-19 เม.ย. 58 28,900.-
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วันทีส่ ี่

กวางเจา-พิพธิ ภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น-อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ช้ อปปิ้ งถนนปักกิง่ -กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ พิพธิ ภัณฑ์ ดร.ซุ นยัดเซ็น ซึ่ งถือเป็ นบิดาของจีนยุคใหม่เป็ นผูท้ ี่มีพระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่หลวง
เพราะเป็ นผูท้ ี่ปลดปล่อยชาวจีนให้รอดพ้นจากสังคมเดิมที่ลา้ หลังและระบบกษัตริ ยร์ าชวงศ์ชิง..ชม อนุสาวรี ย์ 5
แพะ สั ญลัก ษณ์ แห่ ง เมื องกวางเจา ตั้ง อยู่ใ จกลางเมื องกวางเจา สร้ า งโดยใช้หิ นแกรนิ ต 120 ก้อ นแกะสลัก
ประกอบเป็ นแพะ 5 ตัว สู ง 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าอยูบ่ นดอย มีเรื่ องเล่าว่า สมัยโจวห
ยีหยาง เมื่อ 4,500 ปี ก่อน มีเทวดา 5 องค์สวมเสื้ อสี สันที่แตกต่างกัน ขี่แพะ 5 ตัวลงมาและคาบรวงข้าวมา 6 รวง
สู่ เมืองมนุษย์คือเมือง กวางเจา เดิมชื่อ ฉู่ถิง และได้มอบพันธุ์เมล็ดข้าวให้แก่ชาวกวางเจา พร้อมอวยพรให้พน้ จาก
ความอดอยากตลอดกาล เมื่ อ สิ้ น คํา พู ด เทวดาก็ ห ายไป และแพะที่ ขี่ ม าก็ ก ลายเป็ นหิ น 5 ก้ อ น และนั ก
ประติมากรรมก็ได้แกะสลักแพะ 5 ตัวตามตํานานที่กล่าวไว้และจากนั้นกวางเจาก็ได้กลายเป็ นเมืองเศรษฐกิจที่
เจริ ญรุ่ งเรื องอย่างมาก และเชื่ อว่าเป็ นเพราะแพะของเทวดาที่ทาํ ให้บา้ นเมืองเจริ ญรุ่ งเรื อง จึงได้ แพะ 5 ตัวนี้ เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองกวางเจาตลอดมาจากนั้นนําท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สมุนไพรจีน ยาบัวหิมะ ยาประจําบ้ านที่มี
ชื่ อเสี ยง หยก ครีมไข่ มุก ที่ข้ ึนชื่อของกวางเจาและสิ นค้าที่ระลึกของทางรัฐบาลจีน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ..อาหารจีนแคระ
จากนั้นนําท่านจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิง่ (ถนนคนเดิน) ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าฝากคนทางบ้าน
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาพร้อมกันที่จุดนัดหมาย เพื่อนําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน
21.00 น.
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG679
23.00 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ….
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ นเจิ้น)กําหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่ ไหม,
หยก ซึ่ งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
โปรแกรม : กวางเจาเทรดแฟร์ -ล่ องแม่ นํา้ จูเจียง 4D 3N (TG)
** กรุ๊ ปนี้ ต้ องเก็บเล่ มพาส+รู ปถ่ ายเพือ่ ยืน่ วีซ่าจีนค่ ะ**
ราคาเด็ก
ราคาเด็ก
ราคา
พักเดี่ยว
กําหนดการเดินทาง
(มีเตียง)
(ไม่ มีเตียง)
ผู้ใหญ่
เพิม่
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่
15-18 , 16-19 เม.ย.15

28,900

28,900.

(GH) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ าํ จูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG) 15-18,16-19 เม.ย. 58 28,900.-

26,900

4,500.-
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เอกสารจําเป็ นทีต่ ้ องนําติดตัวไปด้ วย
1. นามบัตร (ควรนําติดต่ อมาจํานวนมากเพือ่ สะดวกในการแลกนามบัตรกับผู้ประกอบการ)
2. รู ปถ่ าย 2 นิว้ 2 รู ป (เพือ่ ทําบัตรเข้ างาน)
3. ท่านใดที่เคยเข้ างานกวางเจาแฟร์ สามารถใช้ บัตรเข้ างานอันเก่าได้ ค่ะ กรณีทที่ ่านไม่ ได้ นําบัตรเก่ามา จะต้ องเสี ยค่ าธรรมเนียม
ในการทําบัตรใหม่ 200 หยวน/ท่ านทั้งนีท้ างบริษัทไม่ ได้ เป็ นผู้เรียกเก็บแต่ เป็ นกฎของงานแฟร์
กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทั้ง 6 ข้ อ
หมายเหตุ
1.บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2.บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3.บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขีน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีจํานวนผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ า
ทัวร์ ไทยร่ วมเดินทางด้ วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 7 วันก่ อนการเดินทาง
6.สํ าหรับผู้มีบัตรเชิ ญแล้ วทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ าบัตรเข้ างานเนื่องจากทางบริษัทได้ รับสิ ทธิ์พเิ ศษ
ในการเข้ าชมงานเทรดแฟร์ กวางเจา
*** ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่
ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั ภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว
๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์ อยู่ต่อ จะต้ องไม่ เกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีค่าใช้ จ่ายทีท่ างสายการบินกําหนด)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชา
ํ นาญเส้นทาง
 ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
(GH) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ าํ จูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG) 15-18,16-19 เม.ย. 58 28,900.-
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ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่ายกกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พก
ั บางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋ า)
 ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกันชีวติ
 ค่ าทําวีซ่าจีนแบบเดี่ยวสํ าหรั บพาสสปอร์ ตไทย ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ (สามารถเข้ าออกได้ 1 ครั้ ง)
อัตรานีไ้ ม่ รวม

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง

ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา

ค่าธรรมเนียมการทําวีซ่ากรณี ที่ลูกค้าเป็ นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ ตคูเวต พาสสปอร์ ตลาว เป็ นต้น

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง,
ค่า
นํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง

ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา


เงื่อนไขการจอง
วางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ในกรณี
นี้บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบตั ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
เงื่อนไขการสํารองที่นงั่

กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา 10,000 บาท พร้อมกับเตรี ยมเอกสารส่ ง
ให้เรี ยบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ว

การชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้อยก่อนกําหนด เนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
(GH) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ าํ จูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG) 15-18,16-19 เม.ย. 58 28,900.-
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กรณียกเลิกการเดินทาง

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดิ นทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษท
ั ฯ จะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋
ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 กรณี ท่านได้ชา
ํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมือง
นอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
่ เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
 กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
(กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
++ เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
++ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
++ โรงแรมในฮ่องกงมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องมีขนาดกะทัดรัต ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
การเดินทางเป็ นครอบครัว
(GH) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ าํ จูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG) 15-18,16-19 เม.ย. 58 28,900.-
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หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผูส้ ู งอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกันท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ ท้ งั หมด
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสํ าหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้ อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการเดิ นทาง ทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรั บผิดชอบในอุ บตั ิ เหตุ หรื อความเสี ยหายที่เกิ ดจากโรงแรมที่ พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุ บตั ิ เหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่ าช้าของเที่ ยวบิ น, สายการเดิ นเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่ น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดิ นทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ
ตามเงื่ อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดิ นทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรื อ ต่างประเทศ มิ ให้เดิ นทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติ กรรมของผูเ้ ดิ นทาง ไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดังกล่ าว บริ ษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ

Welcome to the 117th Canton Fair 2015 April
 Phase 1: 15th-19th April 2015 9:30-18:00
 Phase 2: 23rd-27th April 2015 9:30-18:00
 Phase 3: 1st May-5th May 2015 9:30-18:00
Phase 1: April 15 – 19, 2015
Electronics and Electrical Household Appliance; Machinery Equipment; Building Material & Hardware
Phase 2 (Apr.23 - 27, 2015)
Consumer Goods,Gifts,Home Decorations, Pet Products & Food
Phase 3: May 1 - 5, 2015
Food & Drink; Household Items; Fabrics & Home Textiles
For further information, please contact the project team
(GH) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ าํ จูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG) 15-18,16-19 เม.ย. 58 28,900.-
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
Sections of the 117th Canton Fair (2015 Spring)
Phase 1 (Apr.15 - 19, 2015)
9:30 - 18:00
(Details & Layout)











-- Electronics & Household
Electrical Appliances
-- Lighting Equipment
-- Vehicles & Spare Parts
-- Machinery
-- Hardware & Tools
-- Building Materials
-- Chemical Products
-- Energy
-- International Pavilion

Phase 2 (Apr.23 - 27, 2015)
9:30 - 18:00
(Details & Layout)





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

Phase 3 (May 1-5, 2015)
9:30 - 18:00
(Details & Layout)









-- Textiles & Garments
-- Shoes
-- Office Supplies, Cases
&
Bags, and Recreation
Products
-- Medicines, Medical
Devices and Health
Products
-- Food
-- International Pavilion

** ข้อมูลการจัดแสดงงานข้างตัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
** ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.cantonfair.org.cn

(GH) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ าํ จูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG) 15-18,16-19 เม.ย. 58 28,900.-
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME....................................................SURNAME.....................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
.......................... โทรศัพท์ .............................มือถือ
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้าน
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่ งงาน .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
........................................โทร
(สําคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ............................................................................................
เมือ่ วันที.่ .......................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน.............................ปี .................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME......................................................................RELATION.................................................
.......
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................................
RELATION........................................................

หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิด
ความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033
(GH) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ าํ จูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG) 15-18,16-19 เม.ย. 58 28,900.-
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