 เข้าชมงาน China import and export fair / Canton fair 2 วัน
 อาหาร 10 มื้ อ / พิเศษ บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ / พิเศษอาหารจี นแคระ
 นอนเซินเจิ้ น 2 คืน กวางเจา 2 คืน
 พิเศษ ชมโชว์ 3 WATER SHOW
วันที่ 15 เมษายน 2560
กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง – เซินเจิน้ – หลอหวู่ - MANGROVE GROOVE 3D WATER SHOW
10.00 น. คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู
หมายเลข 5 - 6 แถว M เคาน์เตอร์สายการบินคาร์เธ่ย ์ แปซิฟิก แอร์เวย์ (Cathay Pacific
Airways) พบเจ้ าหน้ าที่และหัวหน้ าทัวร์จากทางบริษัทคอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
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12.10 น.
15.55 น.

เหินฟ้ าสู่ เมืองฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 704
เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทนั สมัยด้ วยเทคโนโลยี
และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้ าเมือง นาท่านเดิน
ทางผ่านเส้ นทางไฮเวย์อนั ทันสมัย จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถโค้ ช เซินเจิ้ น เป็ นเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ตัวเมืองเซิน
เจิ้นได้ รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทศั น์ และสภาพแวดล้ อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ท่ชี ้ อปปิ้ งสินค้ าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่นเจิ้น LOWU CITY คนไทย
รู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสนิ ค้ ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ ท่านได้ เลือกซื้อเป็ นของฝาก
สาหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็ น เสื้อผ้ า, กระเป๋ า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มี
ให้ ได้ เลือกสรรมากมาย ทุกชิ้นล้ วนเป็ นของเลียนแบบ

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (1) พิเศษ เมนู เป็ ดปั กกิง่

จากนั้น นาท่านชมโชว์ SHENZHEN MANGROVE
GROOVE 3D WATER SHOW เป็ นโชว์นา้ แบบ 3D ที่
ใช้ ทุนสร้ างกว่า 200 ล้ านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY
WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็ นโรงละครทางขนาด
ใหญ่ เป็ นโชว์ท่เี กี่ยวกับเด็กผู้กล้ ากับลิงวิเศษที่ออกตาม
หาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีช่ือว่า ปี กแห่งความรัก การ
แสดงที่จะการใช้ อุปกรณ์ แสง เลเซอร์ ไฟเครื่อง
เปล่งแสง ม่านนา้ ระเบิดนา้ เป็ นต้ น
หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ที่พกั เซินเจิ้ น ZTL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 16 เมษายน 2560
เซินเจิ้ น –ร้านหยก – ร้านยาบัวหิมะ - กวางโจว - ช็อปปิ้ งถนนซางเซี่ยจิ๋ ว
เช้า

บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)
แวะชมโรงงานผลิตหยกที่ข้ ึนชื่อของประเทศจีน และร้านยาบัวหิ มะ พร้ อมกับให้ ท่านชิมชาชื่อดัง
ของจีน จากนั้นนาท่านสู่เมืองกวางเจา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
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หลังอาหารให้ ท่านอิสระช้ อปปิ้ งที่ ถนนคนเดินซางเซี่ยจิ่ ว ซึ่งเป็ นตลาดค้ าส่งเสื้อผ้ าราคาถูกซึ่ง
เป็ นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือมาก่อน แต่ตอนนี้กลายมาเป็ นถนนคนเดินที่มีของขายมากมาย
และสองข้ างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้ องถิ่นให้ ได้ เห็นด้ วย ถือเป็ นถนนคนเดินชื่อ
ดังของกว่างโจว เป็ นถนนสั้นๆสองสายมาเชื่อมต่อกัน บรรยากาศจะคล้ ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วง
ของถนนจะมีการปิ ดถนน และมีการเปิ ดไฟสว่ างไสว สวยงามมาก และยังมีร้านอาหาร ร้ านค้ า
ต่างๆ มากมายเลยทีเดียว ที่น่ีเป็ นที่ขายของให้ นักท่องเที่ยวดังนั้นราคาจึงสูงกว่าที่อ่ืนๆ จะคึกคัก
มากในช่วงกลางคืน

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (4) พิเศษ!!! เมนู บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ

จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั กวางเจา ที่ HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHANหรือระดับ
เดียวกัน
วันที่ 17 เมษายน 2560
กวางเจา - ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 121 ( เต็มวัน )
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้ านานาชาติกวางเจา “ กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทาง
ทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็ นงานที่ผ้ ูผลิตรายใหญ่ พบกับ
ผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ ความสนใจ Chinese Export
Commodities Fair แหล่งรวมสินค้ าทุกประเภท
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)*** เพื่อให้ ท่านได้ สะดวกต่อการชมงาน
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (6) พิเศษ เมนู อาหารจี นแคระ
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั กวางเจา ที่ HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHANหรือระดับ
เดียวกัน

วันที่ 18 เมษายน 2560
กวางเจา - ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 ( เต็มวัน ) – เซินเจิ้ น
เช้า

คา่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7)
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้ านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทาง
ทางธุรกิจงาน ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็ นงานที่ผ้ ผู ลิตรายใหญ่ พบกับ
ผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ ความสนใจ China Import and
Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้ าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้ าทางด้ านเทคโนโลยี, การเกษตร
, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)*** เพื่อให้ ท่านได้ สะดวกต่อการชมงาน
ได้ เวลาสมควร พบกันที่จุดนัดหมาย พาท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (8)
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั ที่ ZTL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 19 เมษายน 2560
เซินเจิ้ น – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน –จิ วเวอร์รี-่ ช็อปปิ้ งนาธาน กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)
จากนั้นนาท่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองเซิ้นเจิ้น เพื่อ เดินทางสู่ฮ่องกง หลังผ่านกระบวนการคนเข้ า
เมืองแล้ ว นาท่านขึ้นโดยรถโค้ ชเพื่อเดินทางเข้ าฮ่องกง ใช้ เวลา 1 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กบั สภาพจราจร
ณ วันเดินทาง) จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็ นวัดเก่าแก่ท่มี ีความศักดิ์สทิ ธิ์
มาก มีอายุกว่า 300 ปี คนทั่วไปและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ ไปกราบไหว้ และขอพรจากท่าน
แชกงจะประสบผลสาเร็จในทุกประการ แล้ วจะต้ องไปหมุนกังหันนาโชคที่ต้ังอยู่ในวัดเพื่อจะได้
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หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัว ให้ มีความเจริญก้ าวหน้ าด้ านหน้ าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์
และถ้ าหากคนที่ดวงไม่ดี มีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็ นการช่วยหมุนปัดเป่ าเอาสิ่งร้ ายและไม่ดีออกไป
ให้

เทีย่ ง

21.50 น.
23.45 น.

จากนั้นนาท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง
เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ นาชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ ซึ่งเป็ นโรงงานที่มีช่ือเสียง
ที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบจิวเวอร์ร่ี ที่น่ีท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องประดับต่าง ๆ ได้
ในราคาพิเศษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนั้ น ให้ ท่ า น อิ ส ระช้อ ปปิ้ งตามอัธ ยาศัย ย่ า นถนนนาธาน ให้ ท่ า นมี เ วลาช็ อ ปปิ้ งที่
OceanTerminal, Harbour City สิน ค้ าแบรนด์ เนมชื่ อดั งต่ างๆระดั บ โลกกว่ า 700 ร้ านค้ า เช่ น
Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton ,
Chole, ของเด็ ก เล่ น ที่ ห้ าง Toy r’us แหล่ ง ช้ อปปิ้ งสิ น ค้ าปลอดภาษี ท่ี DFS Galleria เช่ น
Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
**อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกของท่านในการช็อปปิ้ ง **
สมควรแก่เวลา คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
ออกเดินทาง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX 617
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

กาหนดการเดินทาง

15- 19 เมษายน 2560

อัตราค่าบริการ
ราคาเด็ก 2-11 ปี
ราคาผูใ้ หญ่
(มีเตียง)
พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
20,900.-

20,900.-

ราคาเด็ก 2-11 ปี
(ไม่มีเตียง)
นอนกับ 2 ผูใ้ หญ่

พักเดีย่ ว
เพิม่

20,900.-

4,500

หมายเหตุ: เด็กหมายถึง อายุ 2-11 ปี
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อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพ – ฮ่องกง ไป – กลับ โดยสายการบิน Cathay Pacific
 ค่าภาษีสนามบิน / ค่าภาษีนา้ มัน
 ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระ 30 KG
 ค่าโรงแรมที่พัก / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
 ค่ามัคคุเทศก์อาชีพท้ องถิ่น
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ
 นา้ ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน
 ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
 ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน
 ค่าบัตรเข้ าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (สาหรับท่านที่ไม่เคยมีบัตรเข้ างานมาก่อน)
 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุป๊ 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) กรณีท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้ วทางบริษัทไม่
สามารถทาคืนค่าใช้ จ่ายในส่วนนี้ได้ เนื่องจากค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นการบริการแบบทั้งกรุป๊
*** กรณีทา่ นมีวีซ่าเดี่ยวจีน ที่ยังไม่ใช้ งานอยู่ในเล่มพาสปอร์ต โปรดแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ทวั ร์รับทราบก่อนจองทัวร์
เนื่องจากท่านจะไม่สามารถใช้ วีซ่ากรุ๊ปเข้ าจีนได้ เจ้ าหน้ าที่ตม.จีนจะใช้ วีซ่าที่อยู่ในเล่มของท่าน หากเกิดความเสียหาย
ใดๆ ภายหลัง ทางบริษัทไม่สามารถทาคืนค่าใช้ จ่ายในส่วนนี้ได้ เนื่องจากค่าใช้ จ่ายดังกล่าว เป็ นการบริการแบบวีซ่าทั้ง
กรุ๊ป
*** สำหรับท่ำนที่มีบตั รเอเปค ไม่ตอ้ งทำวีซ่ำเข้ำจีน โปรดแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่รับจองทัวร์ ทรำบ

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าโรงแรม
 ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 150 หยวน / ลูกค้ า 1ท่าน/ตลอดทริป
 ค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว นา้ ท่วม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกากับภาษีเต็มรูปแบบ
 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
เงือ่ นไขการสารองทีน่ งั ่
- กรุณาชาระเงินค่ามัดจาทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท หลังจากทาการจอง พร้ อมส่งเอกสารสาเนาพาสปอร์ตผู้
เดินทาง
- การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า
ทัวร์ให้ เรียบร้ อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริษัทต้ องสารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตัว๋ เครื่องบิน
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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เอกสารจาเป็ นทีต่ อ้ งใช้สาหรับทาบัตรเข้างาน
1.นามบัตรภาษาอังกฤษ ท่านละ 2 ใบ (มีช่ือ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อเป็ นภาษาอังกฤษ )
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นขาวหรือฟ้ า (เพื่อทาบัตรเข้ างาน)
ท่านใดที่เคยเข้ างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 3 ปี นับจากครั้งล่าสุด สามารถใช้ บัตรเข้ างาน
อันเก่าได้ ค่ะ แล้ วกรณีท่ที ่านไม่ได้ นาบัตรเก่ามาจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมในการทาบัตรใหม่ 200 หยวนต่อ
ท่าน ณ วันเข้ างาน พร้ อมทั้งโชว์ตัวที่เคานเตอร์ทาบัตร ทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้ เป็ นผู้เรียกเก็บแต่เป็ นกฎ
ของงานแฟร์
หมายเหตุ
- กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจาทุกกรณี
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่สี ญ
ู หาย สูญเสีย หรือได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์และอุบัติเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การ
จลาจลต่างๆ เป็ นต้ น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่
ครบตามจานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
- กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทา
การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ ในกรณีท่ไี ม่สามารถเดินทางได้
- กรณีท่านได้ ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็ นกรณีไป(อาทิ
กรณีออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ วหรือได้ ชาระ
ค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บ
ค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณีไป
- กรณีผ้ ูเดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับใน
เงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทั้งหมด
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