
รายการดงูานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเทีย่ว คร ัง้ที ่127 บนิ CX 

 

กวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่127 

5 วนั 4 คนื 

15 – 19 เมษายน 2563 21,999.- โดยสายการบิน 

 

 
ไฮไลทโ์ปรแกรม  
 ดงูานกวางเจาแฟร ์3 วนั  
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รายการดงูานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเทีย่ว คร ัง้ที ่127 บนิ CX 

 

ลูกค้ามากกว่า 5,000 ท่าน มัน่ใจท่ีจะเดินทางไปกบัเราด้วยประสบการณ์น าทวัร ์
ดงูานกวางเจาเทรดแฟรม์ามากกวา่ 9 ปี บริการท่านด้วยไกด ์และหวัหน้าทวัรม์ืออาชีพ 

วนัแรก  วนัที ่15 เมษายน 2563         

สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิ- สนามบนินานาชาต ิCHECK LAP KOK – เดนิทางขา้มด่านสู่เขตปกครอง

พเิศษเซนิเจ ิน้ สาธารณรฐัประชาชนจนี - เดนิทางสูก่วางโจว - ช็อปป้ิงยา่นจางเซีย้ะจ ิว่  

 

05.00 น.  คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตูทางเขา้

หมายเลข 7 เคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิแถว M สายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง   

08.15 น. น าทา่นบนิลัดฟ้าสู ่เกาะฮอ่งกง โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ CX 700  

ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารดว้ยเครือ่งบนิรุ่น AIRBUS A 330-300   

 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิCHEK LAP KOK ฮ่องกง ซึง่อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งในเครือจักรภพ และได ้

สง่กลับคนืสูป่ระเทศจนีเมือ่ปี ค.ศ. 1997 ปัจจุบันไดก้ลายเป็นเขตปกครองพเิศษของจนี มขีนาดพืน้ทีไ่มใ่หญ่โตนัก

แตม่คีวามหลากหลาย มปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนานทีน่่าสนใจ ขณะเดยีวกันก็แฝงไว ้ซึง่ความทันสมัยและวถิชีวีติทีม่ี

สสีนั จงึไดร้ับการขนานนามวา่ เป็นเสน่หแ์หง่ตะวันออก 

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าทกุทา่นเดนิออกประตทูางออก B  พบกับมัคคเุทศกท์อ้งถิน่รอรับคณะ    

 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เซนิเจิน้ (โดยรถโค๊ช) เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจีน เดมิเป็นเพียงหมู่บา้น

ชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจิน้ไดร้ับการวางระบบผังเมือง

อยา่งดมีสีภาพภมูทัิศนแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม     

 

เมือ่เดนิทางถงึด่านตรวจคนเขา้เมอืง รบกวนลูกคา้ลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเองเพือ่ความรวดเร็ว 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงกวางเจา โดยรถโคช๊ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

 กวางโจว หรือ กวางเจา เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุง้ กว่างโจวเป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใตข้องจี ซึง่เป็น

มณฑลซึง่เป็นทีตั่ง้ของเขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้ 3 แห่งของจนีคอื เซนิเจิน้ จูไห่และซัวเถา นอกจากนัน้เมืองกว่าง

โจวยังมสี าเนียงเฉพาะถิน่ทีถ่อืวา่เป็นมาตรฐานของฮ่องกงและมาเกา๊ เรยีกวา่ ส าเนียงกวา่งโจวอกีดว้ย 

  

เมอืงกวางโจว ตัง้อยู่ปากแม่น ้าจูเจียงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความ

ประวัตศิาสตร ์ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริม่ของเสน้ทางสายไหมนครัง้อดตีและยังเคยเป็นเมอืงท่าเสรแีห่งแรก

และแหง่เดยีวทีเ่ปิดตอ้นรับชาวตะวันตกทีเ่ขา้มาตดิต่อคา้ขายกวางโจวแมจ้ะเป็นศนูยก์ลางในการปฏริูปเศรษฐกจิจนี

แต่กว่างโจวยังมภีูมหิลังทางประวัตศิาสตรท์ีย่าวนานในรูปสถานทีส่ าคัญต่างๆ ปัจจุบันกว่างโจวมบีทบาทเป็นเมอืง

ในเขตเศรษฐกจิการคา้ทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากทีส่ดุในภาคใตข้องจนีและยังไดร้ับสถานะเป็นหนึง่ในสามเมอืงทา่

ที่ส าคัญที่สุดของจีน อกีทัง้ยังเป็นเมืองที่มีผลผลติโดยรวมมากที่สุดดว้ย นอกจากนัน้ยังมีการคมนาคมขนส่งที่

สะดวกและทันสมัย มรีะบบรถไฟใตด้นิครอบคลมุเมอืงชัน้ในทัง้หมด รวมทัง้ดา้นภมูอิากาศ อาหารและการด ารงชวีติ

ตลอดจนความเป็นอยูก็่มคีวามคลา้ยคลงึกับประเทศไทย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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หลังอาหารใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิจางเซีย่จิว่  ซึง่เป็นตลาดคา้สง่เสือ้ผา้ราคาถูกซึง่เป็นถนนโบราณที่

เชือ่มไปท่าเรือมาก่อน แต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดนิที่มขีองขายมากมาย และสองขา้งทางยังมีกจิกรรมทาง

วัฒนธรรมของชาวทอ้งถิน่ใหไ้ดเ้ห็นดว้ย ถอืเป็นถนนคนเดินชือ่ดังของกว่างโจว เป็นถนนสัน้ๆสองสายมาเชือ่มต่อ

กัน บรรยากาศจะคลา้ยๆย่านในฮ่องกง บางชว่งของถนนจะมีการปิดถนน และมกีารเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก 

และยังมรีา้นอาหาร รา้นคา้ต่างๆ มากมายเลยทเีดยีว ทีน่ี่เป็นทีข่ายของใหนั้กท่องเทีย่วดังนัน้ราคาจงึสงูกว่าทีอ่ืน่ๆ 

จะคกึคักมากในชว่งกลางคนื 

 

 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  Holiday Inn Express Foshan Nanhai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

วนัทีส่อง  วนัที ่16 เมษายน 2563  

รา้นส่งเสรมิสนิคา้ทอ้งถิน่ตามนโยบายส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วภายใตก้ารควบคุมของรฐับาลจนี  - เขา้ชมงาน

กวางเจา  เทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127 ตามอธัยาศยั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 

จากนัน้น าท่านเขา้ ชมสนิคา้ทอ้งถิน่ตามนโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วภายใตก้ารควบคุมของรฐับาลจนี 

ประกอบไปดว้ย รา้นหยก สนิคา้โอท๊อปของจนีซึง่มปีระวัตแิละตน้ก าเนดิมายาวนาน จากนัน้แวะชมสนิคา้ยาประจ า

บา้นของชาวจีน สมุนไพรเป่าฟู่หลงิ หรือรูจั้กกันในชือ่ สมุนไพรบวัหมิะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, 

แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ  

น าท่านเดนิทางสู ่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่127 งาน

ออกรา้นระดับโลก เพือ่ใหท้่านไดม้องหาช่องทางทางธุรกจิจากผูป้ระกอบการมากกว่า 8,000 ราย ทีม่ารวมกันซึง่

เป็นงานที่ผูผ้ลิตรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกจิท่ัวโลกใหค้วามสนใจ 

Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 
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ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นรับประทานอาหารค ่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั    Holiday Inn Express Foshan Nanhai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

วนัทีส่าม  วนัที ่17 เมษายน 2562     

เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127 ตามอธัยาศยั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 

น าท่านเดนิทางสู ่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่127 งาน

ออกรา้นระดับโลก เพือ่ใหท้่านไดม้องหาช่องทางทางธุรกจิจากผูป้ระกอบการมากกว่า 8,000 ราย ทีม่ารวมกันซึง่

เป็นงานที่ผูผ้ลิตรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกจิท่ัวโลกใหค้วามสนใจ 

Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 

 

 
 

กลางวนั อสิระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

  ไดเ้วลาอันสมควรพบกัน ณ จุดนัดหมาย   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! บพุเฟตน์านาชาต ิFour Seas International House 
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ทีพ่กั  Holiday Inn Express Foshan Nanhai Hotel   หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ วนัที ่18 เมษายน 2563            

เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127 ตามอธัยาศยั - เดนิทางสูเ่ขตปกครองพเิศษเซนิเจ ิน้ - ชมโชว ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 

น าท่านเดนิทางสู ่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่127 งาน

ออกรา้นระดับโลก เพือ่ใหท้่านไดม้องหาช่องทางทางธุรกจิจากผูป้ระกอบการมากกว่า 8,000 ราย ทีม่ารวมกันซึง่

เป็นงานที่ผูผ้ลิตรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกจิท่ัวโลกใหค้วามสนใจ 

Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 

 

 
 

กลางวนั อสิระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอันสมควรพบกัน ณ จุดนัดหมาย 

 

 
 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมือง เซนิเจิน้ น าท่านชมโชว ์ม่านน า้แบบ 3D (MANGROVE GROOVE) เป็น

โชวท์ีเ่กีย่วกับเด็กหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงทีม่ีชือ่ว่า “ปีกแห่งความรัก” เพือ่เอามา

ช่วยนกที่ถูกท าลายในป่าโกงกาง ที่ใชทุ้นสรา้งกว่า 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW 

THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ ทีส่ามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืน ในการสรา้งแท่นแสดง 
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บนน ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหม่ และเป็นความทา้ทายเกี่ยวกับ

เทคโนโลยี และสรา้งเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทีมีทัง้หมด 4 องค์ประกอบ ผสมผสานกับ

มหัศจรรยข์องมนตเ์สน่ห์ของภาพเสมือนจรงิ การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง  ม่าน

น ้า  ระเบดิน ้า ฯลฯ กว่า 600 ชนดิ เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญ่ และทันสมัยทีส่ดุในโลก โชวก์ารแสดงสือ่ประสมในชว่งเวลา

กลางคนื เป็นสญัลักษณ์ใหมใ่นทา่เรอื OCTBAY  

*** ประเภทของโชวข์ ึน้อยูก่บัทางหนว่ยงานทอ้งถิน่ผูดู้แล อาจมกีารสลบั เปลีย่นแปลงโชวป์ระเภทตา่งๆ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เป็ดปกักิง่  

 
 

ทีพ่กั  CENTURY PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 
 

วนัทีห่า้ วนัที ่19 เมษายน 2563 

เดนิทางกลบักลบัสูเ่กาะฮอ่งกง - วดัแชกง - วดัหวงัตา้เซยีน - รา้นจวิเวอรี ่- ช็อปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ -  สนามบินนานาชาติ 

CHEK LAP KOK - เดนิทางกลบัประเทศไทย 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เกาะฮอ่งกง (โดยรถไฟ)  

  

 
 

น าทา่นเขา้สกัการะ วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค ตัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็น

วัดเกา่แกข่องฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์น

ดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปป้ันเจา้พ่อแช ้กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเล่า

ว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ท่ัวประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก้อ่

เกดิบรุุษชาตนัิกรบทีช่ ือ่ว่าขุนพลแช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิและท่านเอง



รายการดงูานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเทีย่ว คร ัง้ที ่127 บนิ CX 

 

ก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบที่ไดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดร้ับชัยชนะเสมอและ

ดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถือว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของ

ศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง ถงึกับจ าลองดาบของท่านไป

กอ่สรา้งตกึส านักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดี  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 
 

น าท่านสักการะขอพรไหวพ้ระ ณ วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวัดทีม่อีายุกว่าครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพ่ักอาศัย

ของการเคหะ วัดแหง่นี้ข ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธิใ์นการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ  จงึไดร้ับการนับถอืเป็นพเิศษจากบรรดา

คนป่วย ในชว่งวันกอ่นตรุษจนีจะดตี่อสขุภาพมากๆ เนื่องจากวัดนี้ไดร้ับความนยิมและศรัทธาจากชาวฮ่องกงอย่าง

มาก วัดจากปรมิาณผูม้าสักการบูชาและการทีห่น่วยงานรัฐตอ้งจัดเจา้หนา้ทีดู่แล มกีารปิดถนน และถ่ายทอดสดพธิี

ไหว ้ซึง่จะมทัีง้พธิกีรรมตามลัทธเิต๋าและการเดนิทางมาจุดธูปและน าของมาเซน่ไหวก้อ่นเทีย่งคนืเปลีย่นสูวั่นขึน้ปี

ใหม ่(ตรุษจนี) ความศรัทธาทีม่ากมาย โดยเฉพาะคนทอ้งถิน่ฮ่องกงทีส่ว่นใหญ่ประกอบอาชพีคา้ขายเนน้การศกึษา

และสขุภาพด ี จงึมาขอพรใหไ้ม่เจ็บไขแ้ละขอพรเรือ่งการเรยีนใหลู้กหลานเรยีนเกง่ตัง้แต่เริม่ตน้ปีใหม่ การท าบุญ

และขอพรเทพเจา้เป็นเคล็ดที่ยดึถอืกันอย่างเหนียวแน่นเช่นเดยีวกับการนับถอืเรื่องฮวงจุย้ "การขอพรเทพเจา้ 

ตอ้งมาพรอ้มกบัการใหข้องเซ่นไหวต้อบแทน" จากนัน้น าทา่นเขา้เยีย่มชม โรงงานฮอ่งกงจวิเวอรี ่ใหท้า่นได ้

รูจั้กกังหันน าโชคทีเ่ป็นเครือ่งลางน าโชคของชาวฮ่องกงและคนท่ัวไป ใหท้า่นไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับปีชงการแกปี้ชงตาม

ความเชือ่ของศาสตรแ์หง่ฮวงจุย้  

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีลู่กคา้ทุกท่านในกรุ๊ปตอ้งลงรา้นจวิเวอรี,่ รา้นหยกหรอืรา้นสมุนไพร เนื่องจากเป็น

รา้นส่งเสริมสนิคา้ของประเทศตามนโยบายการท่องเที่ยวภายใตก้ารควบคุมของรัฐบาล ซึง่มีส่วนช่วยในการ

สนับสนุนค่าใชจ่้ายในส่วนต่างๆของโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเดนิทาง ทัง้นี้การตัดสนิสนิใจซือ้หรือไม่นั้น ขึน้อยู่กับ

ดุลพนิิจของลูกคา้ทุกท่านไม่มีการบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด แต่ถา้หากท่านยืนยันที่จะไม่ลงรา้นทีบรรจุอยู่ใน

โปรแกรมทัวร ์กรุณาแจง้ทางบรษัิทกอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้แลว้ทา่นจ าเป็นตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายเพิม่ทา่นละ 500 เหรยีญ

ฮอ่งกง ตอ่ 1 รา้น 

 

จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระ ช็อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย (ถนนนาธาน) ขาชอ้ปทัง้หลายต่างรูด้วี่าหากก าลังมองหาสนิคา้

แฟชัน่หรอืเครือ่งส าอาง เครือ่งเสรมิความงามแลว้ ละก็ตอ้งมาทีฮ่่องกง เพราะทีน่ี่คอืเมอืงในฝันของนักชอ้ป ทีม่ทัีง้

รา้นคา้น าสมัยและมชีือ่เสยีงจ าหน่ายเครือ่งส าอาง แบรนดดั์งจากท่ัวโลก รวมไปถงึเสือ้ผา้จากดไีซน์เนอร์ทอ้งถิน่ 

รวมถงึสมารท์โฟนรุ่นลา่สดุ กลอ้งดจิติอลวดีโีอหรอืแท็บเล็ตแบรนดดั์งจากท่ัวโลกในราคาทีถู่กทีส่ดุอยูใ่ชห่รอืไม ่ 

ไมต่อ้งมองหาทีไ่หนไกล คณุเลอืกสรรไดต้ามตอ้งการทีฮ่่องกงเทา่นัน้ เพราะทีน่ี่มหีา้งและถนนทีข่ายสนิคา้ดจิติอล 

ค า่  อสิระทา่นรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอันสมควรพบกัน ณ จุดนัดหมาย 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาต ิCHEK LAP KOK เพื่อท าการเช็คอนิต๋ัวเครื่องบนิและสัมภาระเพื่อ

เตรยีมตัวกลับประเทศไทย 

21.35 น. เหริฟ้ากลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ CX 617  

  ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารดว้ยเครือ่งบนิรุ่น BOEING 777-300 (73Z) 
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(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.30 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

 

 

ขอขอบพระคณุทกุทา่นคะ่  

 

อตัราคา่บรกิาร  *** ส าหรบั 25-30 ทา่นขึน้ไป (เด็กหมายถงึ 2-11 ปี) 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

15-19 เมษายน 2563 21,999.- 21,999.- 21,999.- 4,500.- 

 

เพือ่ประโยชนข์องทา่นทางบรษัิทฯ ขอรบกวนท่านไดอ้่านและท าความเขา้ใจรายละเอยีดรวมไปถงึ เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นทา้ย

โปรแกรมนี้ หลังจากท่านช าระคา่ใชจ่้ายเพือ่ยนืยันการใชบ้รกิารเขา้มาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ ยนิยอมและยนิดปีฏบัิตติามรายละเอยีดต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้

 

** ส าหรบับคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศเหลา่นีม้ากอ่นจะตอ้งยืน่วซีา่เดีย่วเทา่น ัน้  
ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊หรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่** 

1. อสิราเอล          2. อฟักานสิถาน          3. ปากสีถาน           4. อุซเบกสิถาน          5. ทาจกิสิขาน               6. เตริก์เมนสิถาน  

7. อหิรา่น              8. อริกั                       9. ตรุก ี                 10. อยีปิต ์                  11. ซาอุดอิาระเบยี        12. ซเีรยี  

13. เลบานอน      14. จอรแ์ดน               15. อนิเดยี             16. ศรลีงักา                17. ลเิบยี                      18. ซูดาน  

19. แอลจเีรยี      20. ไนจเีรยี                 21. คาซคัสถาน     22. รฐัปาเลสไตน ์
 

ถา้ไมส่ามารถใชว้ซีา่กรุป๊ได ้ทาง บรษิทั ตอ้งท าวซีา่เดีย่วใหก้บัลกูคา้ 
โดยมคีา่ใชจ้า่ยโดยเรยีกเก็บเพิม่คา่วซีา่เดีย่วทา่นละ 1,700 บาท 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ธรรมเนียมท าบัตรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นไมเ่คยท าบัตรเขา้งานมากอ่น 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบหมูค่ณะ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) กรณีท่านทีม่วีซีา่จนีอยูแ่ลว้ทางบรษัิทไม่

สามารถท าคนืคา่ใชจ่้ายในสว่นนี้ไดเ้นื่องจากคา่ใชจ่้ายดังกลา่วเป็นการบรกิารแบบหมูค่ณะ 
 คา่บัตรโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป-กลับ ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มคณะ  

(กรณีตอ้งการไป-กลับ นอกเหนือจากรายการขา้งตน้ >>>> ตอ้งตรวจสอบคา่ธรรมเนียมของสายการบนินัน้ๆ)  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่ง *** ทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั ทัง้ขาไป-กลับ ***                         

(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) และสมัภาระหิว้ขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมทปิคนขับรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 150 หยวน / ทา่น / ทรปิ 

 คา่ธรรมเนียมท าบัตรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นเคยมบัีตรแลว้สญูหาย 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, ค่าซักรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่

ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่) 

 คา่ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  (บวกราคาเพิม่ในกรณีทีท่่านตอ้งการใบก ากับภาษี VAT หรอืออก

ใบเสร็จในชือ่บรษัิท หา้งรา้น องคก์ร ฯลฯ)  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก. อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง) 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว  
 คา่ปรับ คา่เสยีหายตา่งๆ อันเกดิจากการกระท าและการละเมดิกฎหมายในทอ้งถิน่นัน้ๆ โดยตัวของทา่นเอง  
เชน่ การทิง้ขยะ สบูบหุรี ่ในสถานทีต่อ้งหา้มทีม่กีารแจง้เตอืนโดยป้ายหรอืสญัลักษณ์ใดๆ อยา่งชดัเจน 

 

 

 

ขอ้ก าหนด 

1. ก าหนดการตามรายการขา้งตน้สามารถปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพอากาศ 

การจราจร และเหตุสดุวสิัยอืน่ๆ หรอืขึน้อยู่กับการท าเวลาในแต่ละสถานทีข่องผูร้่วมเดนิทางทุกท่าน ซึง่ตัวแทนของบรษัิท

คอืหัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย หรอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ยนิดทีีจ่ะด าเนนิรายการทีร่ะบไุวต้ามก าหนด เพือ่ใหผู้ร้่วมเดนิทางทุก

ท่านเกดิความพอใจและประทับใจมากที่สุดโดยจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะตอ้งไดร้ับความร่วมมือจากผูร้่วมเดนิทางทุกท่านเป็น

ส าคัญ 

2. ชือ่โรงแรมทีร่ะบุไวนั้น้เป็นโรงแรม **ในมาตรฐานระดับเทียบเท่า ทีท่างบรษัิทฯ จัดใหบ้รกิารตามงบประมาณของรายการ

ขา้งตน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับทางผูเ้ดนิทางว่ายนืยันใชบ้รกิารชา้หรือเร็ว ในกรณีทีโ่รงแรมทีร่ะบุไวเ้ต็ม ทางบรษัิทฯ ตอ้งขอสงวน

สทิธิเ์ปลีย่นเป็นโรงแรมในระดับเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน อนึง่หากทา่นมปีระสงคจั์ดเป็นคณะสว่นตัว (กรุ๊ปเหมา) ทา่นสามารถ

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีไ่ดต้ลอดเวลา 

3. รูปภาพประกอบรายการนั้น ทางบรษัิทฯ น ามาใชเ้ป็นตัวอย่างเพื่อใหท้่านเห็นภาพว่าสถานที่หรืออาหารที่จัดใหบ้ริการ

ประมาณนี้ จงึขอเรยีนแจง้ใหท้า่นทราบวา่ ของจรงิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปบา้งไมต่รงตามรูปภาพประกอบทัง้หมด 100% 

4. หากวันเดนิทางตามรายการตรงกับชว่งวันหยุดยาวหรอืวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งของการนัด 

หมายเพือ่ป้องกันเหตสุดุวสิัยตา่งๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูร้่วมเดนิทางทกุท่าน ทางบรษัิทฯ ขอรบกวนทา่นยนืยัน

ใหแ้น่ชดัอกีครัง้จากทางเจา้หนา้ทีท่ีท่า่นไดต้ดิตอ่ 2-3 วันกอ่นเดนิทาง 

5. หากทา่นถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของฝ่ังไทย และตา่งประเทศปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ อันเนื่อง มาจากสาเหตุ

ส่วนบุคคล ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของเจา้หนา้ที่ในการพจิารณา อันเป็นเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ่้ายใดๆ  

6. รายการท่องเทีย่วต่างประเทศแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป ตามนโยบายการสง่เสรมิหรือสนับสนุนสนิคา้ภายในประเทศ

ภายใตก้ารดูแลของรัฐบาลประเทศนัน้ๆ เนื่องจากรา้นต่างๆ ดังกล่าวมสีว่นชว่ยในการสนับสนุนค่าใชจ่้ายบางสว่นในรายการ 

ดังนัน้แลว้ทางบรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหผู้ร้่วมเดนิทางทุกท่านตอ้งลงรา้นต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ ทัง้นี้ การตัดสนิใจอุดหนุน

สนิคา้เหลา่นัน้ขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิ ความพอใจและเต็มใจของแตล่ะทา่น ไมม่กีารบังคับขูเ่ข็ญแตป่ระการใด แตห่ากทา่นยนืยัน

ทีจ่ะไม่ลงรา้นตามรายการ ท่านจะตอ้งแจง้กับทางบรษัิทฯ เนื่องจากจ าตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ทดแทนในสว่นเดมิที่รา้น

ตา่งๆ เหลา่นัน้ตอ้งสนับสนุน โดยปกตท่ัิวไปหากไมล่งรา้นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายเพิม่ดังนี้  

1. ฮอ่งกง  500 HKD / รา้น / ทา่น 

2. จนี  500 RMB / รา้น / ท่าน 

3. มาเกา๊ 500 MOP / รา้น / ท่าน 

4. เกาหล ี 100 USD / รา้น / ทา่น 

หากทา่นประสงคไ์มล่งรา้นแต่ไมแ่จง้กับทางบรษัิทฯ กอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ตอ้งขออภัยในการรา้นต่างๆ อาจเรยีกเก็บ

ทา่นเพิม่ในจ านวนทีม่ากกว่าทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ณ ตา่งประเทศ 

7. กรณีทีท่า่นจัดเป็นคณะสว่นตัว(กรุ๊ปเหมา) เพือ่ศกึษาดงูานไมว่า่ภาคสว่นใดๆ รบกวนทา่นแจง้กับทางบรษัิทฯ กอ่นยนืยัน

ส ารองทีน่ั่งทกุครัง้ เนื่องจากการศกึษาดงูานบางประเภทจ าเป็นตอ้งใชม้ัคคเุทศกท์อ้งถิน่ทีต่อ้งมคีวามช านาญเฉพาะดา้น  

8. รายการอาหารทีร่ะบไุวใ้นก าหนดการนัน้ ทางบรษัิทฯ จัดบรกิารตามมาตรฐานทัวรป์กต ิหากทา่นจ าเป็นตน้รับประทานอาหาร

เฉพาะ เชน่ เจ, มังสวริัต,ิ มสุลมิ, ฮาลาล หรอืแพอ้าหารชนดิใดๆ รบกวนทา่นแจง้กับเจา้หนา้ที่กอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

 

การยนืยนัส ารองทีน่ ัง่ 

- ช าระยอดมัดจ าตามจ านวนทีร่ะบใุน INVOICE (ใบแจง้หนี)้เพือ่ยนืยันการส ารองทีน่ั่งท่านละ 10,000.-บาท  

1. การช าระโดยเงนิสด  



รายการดงูานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเทีย่ว คร ัง้ที ่127 บนิ CX 

 

ในกรณีทีท่า่นสะดวกและสามารถเดนิทางเขา้มาช าระยอด ณ บรษัิท ไดด้ว้ยตัวท่านเอง 
2. การช าระโดยการท าธุรกรรมผา่นธนาคาร 

หากทา่นไมส่ะดวกหรอืไมส่ามารถเดนิทางเขา้มาช าระ ณ บรษัิทได ้ท่านสามารถท าการโอนผา่นธนาคารหรอืท าธรุกรรม
ผา่น MOBILE APPLICATION หลังเสร็จสิน้การท าธรุกรรมแลว้ ขอรบกวนทา่นไดส้ง่หลักฐานนัน้ๆ ไม่วา่จะเป็น สลปิการ

โอน, ใบเสร็จจากเคานเ์ตอร ์หรอืรูปถา่ยทีถ่กูบันทกึจาก MOBILE APPLICATION 

3. การช าระโดยบตัรเครดติ  
- กรณีเขา้ช าระทีบ่รษัิทฯ เสยีคา่ธรรมเนยีมการใชบ้ตัร 3.5% ของยอดทีท่่านตอ้งการช าระ 

4. การช าระโดยการส ัง่จา่ยเช็ค (CHEQUE) 
ทา่นสามารถช าระโดยการออกเป็น CHEQUE ตา่งๆ โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์ดึถอืวันและเวลาทีจ่ านวนยอดที่

ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บเขา้สูบั่ญชขีองบรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

➢ การช าระยอดทุกรายการ ชือ่บัญชผีูร้ับเงนิจะตอ้งเป็นชือ่  บรษิทั อดีซี ีทราเวลิ พลสั จ ากดั เทา่นัน้ หากปรากฏ เป็นชือ่อืน่

ใดนอกเหนือจากนี้ ขอใหท้า่นตดิตอ่กับทางบรษัิทฯ และไดร้ับหลักฐานยนืยันโดยผูม้อี านาจอนุมัตจิากทางบรษัิทฯ เทา่นัน้  
➢ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทุกกรณี หากท่านไดช้ าระยอดต่างๆ ใหกั้บบัญชีอื่น

นอกเหนือจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 
 

 

กรณียกเลกิการส ารองทีน่ ัง่ 

• กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่นืเงนิมดัจ าทกุกรณี 
 

เงือ่นไขเพิม่เตมิทีค่วรทราบ 

1. บัตรโดยสารสายการบนิ 

- ประเภทหมูค่ณะ  เงือ่นไขสากลเบือ้งตน้คอื ทา่นตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มคณะตามรายละเอยีดวันและเวลาทีร่ะบุไว ้

ในรายการเท่านัน้ กรณีทีท่่านมคีวามประสงคใ์ดๆ อันนอกเหนือจากคณะแลว้ ท่านตอ้งแจง้กับทางบรษัิทฯ กอ่นยนืยัน

ส ารองทีน่ั่ง  เนื่องจากทางบรษัิทฯ ตอ้งท าเรือ่งขออนุมัตเิขา้ไปยังสายการบนิทัง้นี้แลว้ อาจมคี่าธรรมเนียมหรอืการขอ

เอกสารตา่งๆ เพือ่ประกอบการพจิารณา  จงึใคร่ขอความกรุณาจากลูกคา้ทุกทา่นท าความเขา้ใจใหต้รงกันว่า เงือ่นไขแต่

ละสายการบนิไมเ่หมอืนกัน บรษัิทฯ เองเป็นตัวแทนจ าหน่ายบัตรโดยสารสายการบนิ ซึง่ยนิด ีและเต็มใจทีจ่ะด าเนินการ

แทนทา่น แตไ่มม่อี านาจใดๆ ในการอนุมัตทิกุกรณี ขึน้อยูกั่บการพจิารณาของสายการบนิ 

- ประเภทราคาพเิศษ เงือ่นไขสากลเบือ้งตน้คอื จ าเป็นตอ้งใชช้ือ่-นามสกลุผูเ้ดนิทางมาจองเขา้ไปในระบบ จากนัน้สาย

การบนิจะสง่ก าหนดการออกบัตรโดยสารอัตโนมัตผิ่านระบบเขา้มา ปกตแิลว้จะประมาณ 2-7 วัน หลังท าการใสช่ือ่จอง

เขา้ไปในระบบ  ดว้ยเหตนุี้ทางบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บยอดใหค้รอบคลมุราคาของบัตรโดยสารนัน้ๆ ขอ้ดคีอื ทา่นจะ

ไดร้าคาที่ถูกกว่าปกต ิแต่จะมีเวลาตัดสนิใจตามระยะเวลาที่สายการบนิก าหนดส่วนรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ท่าน

สามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดก้อ่นยนืยันส ารองทีน่ั่ง 

2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิร์ับเฉพาะผูร้่วมเดนิทางทีป่ระสงคก์ารท่องเทีย่วต่างประเทศเท่านัน้  ดังนัน้จะไมร่ับผดิชอบและคนื

ค่าบริการใดๆ จากการที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ประเทศไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางออกหรือเขา้

ประเทศ ดว้ยเหตผุลทีเ่กีย่วกับตัวของทา่นเอง 

3. คณะที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าผูใ้หญ ่15 ทา่น ขึน้ไป (ในกรณีทีท่า่นจองกรุ๊ปหนา้รา้นทีไ่มใ่ชก่รุ๊ปสว่นตัว) 

5. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านนับจากวันทีท่า่นเดนิทาง เหลอือยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 180 วนั  

6. ตารางเที่ยวบนิ ราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่ไม่

สามารถควบคุมได ้เชน่ การจลาจล สภาพแวดลอ้ม การเมอืง ฯลฯ อันเป็นสาเหตุกอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดังกล่าว โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ ทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

7. กรณีทา่นทีอ่ยูต่า่งจังหวัดจ าเป็นตอ้งโดยสารเครือ่งบนิ กอ่นจองต๋ัวในประเทศโปรดเช็คเวลาและไฟลทบ์นิและการยนืยันจาก

พนักงานขายอกีครัง้เพือ่ความมั่นใจว่า วันเวลาทีท่า่นจะท าการจองต๋ัวภายในประเทศนัน้ตรงกับคณะทีท่า่นไดช้ าระไวกั้บทาง

บรษัิทฯ และไมม่ขีอ้ผดิพลาดใดๆ ออกเดนิทางไดต้ามปกตอิย่างแน่นอน 

8. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการรับผดิชอบต่อความเสยีหายอันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น สภาพดนิฟ้า

อากาศ การกอ่จลาจล การเมอืง สงคราม การประทว้ง ความล่าชา้จากสายการบนิ การหยุดบนิของสายการบนิหรือเหตุผล

จ าเป็นสว่นตัวของทา่นเอง ฯลฯ เป็นตน้ 

9. ท่านไม่สามารถเรียกคนืค่าบรกิารต่างๆ ที่ระบุไวใ้นรายการที่ท่านไม่ใช ้ณ ต่างประเทศ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ ฯลฯ  เนื่องจากทางบรษัิทฯ ไดช้ าระโดยเป็นทีส่ ิน้สดุแลว้ 

10. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุที่เกดิจากความ

ประมาทของตัวทา่นเอง 

 

เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการท าบตัรเขา้งาน 
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1.  รปูถา่ยหนา้ตรง **พืน้หลังสขีาว** ขนาด 2 นิว้ ท่านละ 2 รูป (ยอ้นหลังไมเ่กนิ 180 วัน) 

2.  นามบตัรผูเ้ดนิทาง **ภาษาอังกฤษ (ตอ้งมชีือ่บรษัิท,ชือ่-นามสกลุม เบอรโ์ทรศัพท ์และ E-mail) ** ท่านละ 2 ใบ 
3.  ท่านใดทีเ่คยเขา้งานกวางเจาแฟรแ์ละมอีายุบัตรงานไมเ่กนิ 5 ปี นับจากครัง้ล่าสดุ สามารถใชบั้ตรอันเกา่ได ้(หากมบัีตรเขา้ชม

งาน  รบกวนถา่ยส าเนาบัตรมาใหค้นละ 1 ชดุนะคะ) 

 
เงือ่นไขการท าบตัรเขา้งาน กวางเจา เทรดแฟร ์

1. กรณีท าบัตรเขา้งานครัง้แรก จะไมม่คี่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้ ท าไดฟ้ร ีทุกท่าน 
2. กรณีทเีคยมบัีตรเขา้งานแลว้ ท าบัตรหาย ตอ้งท าใหมอ่กีครัง้ จะมคีา่ใชจ่้ายท่านละ 200 หยวน 

หมายเหต:ุ หากมบัีตรเขา้งานแลว้ควรเก็บรักษาไวใ้หด้ ีเพือ่ใชใ้หมใ่นครัง้ตอ่ไป 
 

กรณีลกูคา้ทีต่อ้งยืน่วซีา่เดีย่ว เตรยีมเอกสารดงันี ้

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี อายุการใชง้านเหลอืนับจากวันทีเ่ดนิทางออกจากประเทศไทย อยา่งนอ้ย 180 วนั  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี หนา้วา่งเหลอืส าหรับประทับตราอย่างนอ้ย 3 หนา้เต็ม    

3. รูปถา่ยส ี   พืน้หลังสขีาว ขนาด 2 นิว้ ท่านละ 2 ใบ  หนา้ตรง  

• ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 180 วัน  

• อัดภาพดว้ยกระดาษปกต ิ

• รูปถา่ยตอ้งไมม่เีครือ่งประดับใดๆ แมแ้ตต่า่งห ู 
 

 

 
 

สถานทตูจนีปฎเิสธการพจิารณารปูถา่ยในกรณีตอ่ไปนี ้

- ค าน าหนา้ชือ่ ขัดแยง้กับรูปถา่ยทีแ่นบมา 
เชน่ ค าน าหนา้ชือ่เป็น นาย แต่รูปถา่ยทีแ่นบมาดเูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก  

- น ารูปเกา่ทีถ่า่ยไวน้านเกนิกว่า 180 วัน 
- น ารูปถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลัง ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตัดตอ่ใชเ้พือ่ใชแ้นบประกอบยืน่วซีา่ 
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- น ารูปทีเ่ป็นกระดาษสติ๊กเกอร ์หรอื รูปทีใ่ชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 

โปรดแจง้เจา้หนา้ที ่

 

• หากมบัีตรเขา้ชมงาน รบกวนถ่ายส าเนาบัตรมาใหค้นละ 1 ชดุนะคะ 

!! หากมบัีตรแต่ท าหาย ลูกคา้จะตอ้งไปจ่ายหนา้งาน ทา่นละ 200 หยวน !! 

• หากมวีซีา่จนีทียั่งไมห่มดอาย ุรบกวนแจง้ใหท้ราบดว้ยนะคะ 

• หากมบัีตร APEX รบกวนถา่ยสง่ใหท้างเราดว้ยนะคะ  

• หากมปีระวัตแิพอ้าหารรบกวนแจง้ใหท้ราบดว้ยนะคะ 

 
 

“ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตา่งๆ ทีร่ะบุไวข้า้งตน้นัน้ เพือ่เป็นกรอบและขอบเขตแสดงใหเ้ห็นวา่ ทางบรษัิทฯ ด าเนนิธรุกจิภายใตค้วาม

ถกูตอ้ง ไมม่จุีดประสงคใ์ดๆ เพือ่เอาเปรยีบหรอืคดโกงทา่น  นอกเหนือจากผลก าไรนัน้คอื การน าผูร้่วมเดนิทางทกุทา่นสมัผัส

ประสบการณ์ตา่งแดน ไดเ้รยีนรูแ้ละเปิดรับความสขุ ความประทับใจอย่างคุม้ค่ากับคา่ใชจ่้ายทีท่่านไดไ้วว้างใจกับเราทัง้นี้ เราหวังเป็น

อยา่งยิง่ทีจ่ะไดม้โีอกาสใหบ้รกิาร และไดร้ับความร่วมมอืจากผูร้่วมเดนิทางทกุทา่น ” 

 


