
                 

 

               

 

 

ชมงานกวางเจาแฟร 2 วัน พบกับอุตสาหกรรมดานเทคโนโลย ีการเกษตร ยานยนต 

ขอพรเทพเจาแหงโชคลาภ  แกชง หมุนกังหันนําโชค วัดแชกงหมิว 

ขอพรเรื่องสุขภาพรางกาย  เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน 

ชมโชวศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาสุดอลังการ  หมูบานวัฒนธรรม 

ชอปปงถนนคนเดินซางเซี่ยจิ่ว 

ชอปปงถนนสายแบรนดเนมยานจิมซาจุย 

พิเศษ!! เมนูหานยาง สูตรตนตํารับฮองกง 

มื้อค่ําสุดฟน..บุฟเฟตนานาชาติ ณ ภัตตาคาร+ เบียร ไวน ไมอั้น!! 

 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) AIRBUS A380 

 

 

 

 

 



                 

 

 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  

 

 

 

 

 

CENTURY  PLAZA  HOTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOSHAN  HOLIDAY  INN  EXPRESS  HOTEL   

HARBOUR  METROPOLIS  HOTEL  

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง & อัตราคาบริการ 

              

 

กําหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 

เท่ียวบิน 
ผูใหญหองละ 

2 ทาน 
พักเด่ียว 

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 

 

**กรณีพัก 3 ทาน/หอง โรงแรมจะไมมีหองTriple (หองสําหรับ 3 ทาน) 

อาจจําเปนตองแยกพัก 2 หอง (มีคาใชจายพักเดี่ยวเพิ่ม)** 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง – เซินเจิ้น 

 

 
 

10.30 น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข  9  

แถว   T  เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาท่ีและหัวหนาทัวรจากทางบริษัทคอยอํานวยความ

สะดวกแกทานในดานต๋ัวเคร่ืองบินและสัมภาระในการเดินทาง   

14.00 น.  นําทุกทานลัดฟาสูเกาะฮองกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

18.05 น.  การเดินทางใชเวลา 3 ช่ัวโมง  เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแหงใหมของฮองกงท่ีทันสมัย

ดวยเทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง  ๆผานการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง  นําทานเดิน

ทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย นําทานขามสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเปนสะพานแขวนสอง

ช้ันท่ียาวท่ีสุดในโลกมีความยาวท้ังหมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล)เช่ือมตอระหวางฮองกงอินเตอรเนช่ันนอลแอรพอรต

กับ ตัวเมือง ตัวสะพานช้ันบนจะเปนทางใหรถยนตว่ิงสวนช้ันลางเปนเสนทางของเอ็มทีอาร (MTR) กับแอร

พอรตเอ็กเพรสเทรนส (Airport Express Trains) สะพานซิงหมาน้ีไดถูกคัดเลือกใหเปนสัญลักษณของคูรักท่ัวโลก 



                 

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 1 ) 

 หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง เซินเจิ้น โดยรถโคชปรับอากาศอันทันสมัย นําทานผานพิธีการศุลกากรและตรวจ

คนเขาเมือง เมืองเซินเจ้ินเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน แตเดิมเปนเพียงหมูบานชาวประมง

ท่ัวไปอยูในมณฑลกวางตุง มีเน้ือท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจ้ินน้ัน ไดรับการวางระบบผังเมืองเปนอยาง

ดี และมีสภาพภูมิทัศนรวมถึงสภาพแวดลอมท่ีเปนระเบียบสวยงาม 

 

 พักทีโ่รงแรม:    CENTURY PLAZA  HOTEL   หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

  

วนัที่สอง        รานคารัฐบาลจีน - กวางเจา – อิสระชอปปงยานซางเซี่ยจิ่ว 

 

 

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ( 2 ) 

จากน้ันนําทาน เที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น ซ่ึงปจจุบันไดกลายเปนเมืองทองเท่ียวท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวจาก

ท่ัวโลกเปนจํานวนมาก เน่ืองจากมีความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจและมีความทันสมัยภายในเมืองมากย่ิงข้ึน อาทิ

เชน มีการจัดต้ังตลาดหลักทรัพย อาคารสํานักงาน โรงแรม ส่ิงปลูกสรางตางๆ และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจอีก

มากมาย 

จากน้ันพาทานเขา ชมสินคาทองถิ่นตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว ภายใตการควบคุมของรัฐบาลจีน 

ประกอบไปดวย รานหยก สินคา OTOP ของจีน ท่ีมีประวัติศาสตรและตนกําเนิดมายาวนาน  

จากน้ันแวะชมผลิตภัณฑยาสามัญประจําบานของชาวจีน สมุนไพรเปาฟูหลิง หรือท่ีรูจักกันในช่ือ สมุนไพรบัวหิมะ 

มีสรรพคุณท่ีหลากหลาย เชน แกแผลนํ้ารอนลวก, แผลไฟไหม, แกริดสีดวง, ฮองกงฟุต ฯลฯ และ รานหมอน

ยางพารา ซ่ึงเปนสินคาท่ีกําลังนิยมอยางมากในยุคปจจุบัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 ) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู  เมืองกวางเจา โดยใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 



                 

เมือง กวางโจว หรือท่ีคนไทยเรียกกันวา กวางเจา เปนเมืองเอกของมณฑลกวางตุง และใหญท่ีสุดทางภาคใตของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีสําเนียงเฉพาะถ่ินท่ีถือวาเปนมาตรฐานของฮองกงและมาเกา เรียกวาสําเนียงกวางโจวอีก

ดวย เมืองกวางเจาต้ังอยูปากแมนํ้าจูเจียง มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,800 ป เปนจุดเร่ิมตนของเสนทางสายไหม

ในคร้ังอดีต และยังเคยเปนเมืองทาเสรีแหงแรกและแหงเดียว ท่ีเปดตอนรับชาวตะวันตกใหเขามาติดตอคาขายอีก

ดวย ปจจุบันเมืองกวางเจาเปนเมืองท่ีมีการผสมผสานของประวัติศาสตรและความทันสมัยเขาดวยกันไดอยางลงตัว 

เปนศูนยกลางทางดานการเมือง อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการศึกษาท่ีสําคัญ อีกท้ังยังมีการคมนาคม

ขนสงท่ีสะดวกและทันสมัย มีระบบรถไฟฟาใตดินครอบคลุมตัวเมืองช้ันในท้ังหมด มีการดํารงชีวิตความเปนอยู

คลายคลึงกับประเทศไทย นอกจากน้ียังมีรานอาหารและแหลงชอปปงอีกมากมาย ทําใหเมืองแหงน้ีกลายเปนแหลง

ทองเท่ียวยอดนิยมท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวคอนขางมาก  

ค่ํา            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 4 ) 

จากน้ันใหทานอิสระชอปปงท่ี ถนนคนเดนิซางเซี่ยจิ่ว (Shang Xia Jiu Street) เดิมเปนถนนโบราณท่ีเช่ือมไปยัง

ทาเรือ แตตอนน้ีกลายมาเปนถนนคนเดินช่ือดังของกวางเจาท่ีมีของขายมากมาย ตลอดสองขางทางจะมีกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมของชาวทองถ่ินใหไดเห็นตลอดสาย โดยประกอบดวยถนนสองสายส้ันๆมาเช่ือมตอกัน บรรยากาศจะ

คลายๆกับยานชอปปงในฮองกง มีการเปดไฟสวางไสวสวยงาม ถนนคนเดินแหงน้ีมีรานอาหารอรอยๆเยอะแยะ

มากมาย รวมถึงรานคาตาง  ๆท้ังเส้ือผา เคร่ืองประดับ ใหเลือกซ้ือมากมาย ซ่ึงจะคึกคักมากในชวงเวลากลางคืน 

 

พักทีโ่รงแรม:    FOSHAN HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL /  

  HARBOUR METROPOLIS  HOTEL   หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

  

 

วนัที่สาม         งานกวางเจาเทรดแฟร ครั้งท่ี 124 (เต็มวัน) – บุฟเฟตนานาชาต ิ

 

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ( 5 ) 

  นําทานเดินทางสู China Import and Export Fair (Pazhou) Complex เพ่ือเขาชม  



                 

งานกวางเจาเทรดแฟร ครั้งท่ี124 (Canton Fair 124th) กวางเจาเทรดแฟร คือสุดยอดงานแสดงสินคาของจีนท่ี

ถูกจับตามองจากนักธุรกิจท่ัวโลก เปนงานแสดงสินคาเพ่ือการสงออกและนําเขาท่ีใหญท่ีสุดของจีน และเอเชีย โดย

ไดรับความนิยม 1 ใน 3 ของงานแสดงสินคาขนาดใหญของโลก จัดข้ึนโดยกระทรวงพาณิชยของจีน และเมืองกวาง

โจวรวมกันเปนเจาภาพของงาน ซ่ึงจะจัดข้ึนทุกป ปละ 2 คร้ัง ในชวงประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม และ

ตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกป เร่ิมต้ังแตป 1957 จนถึงปจจุบัน  

งานกวางเจาเทรดแฟร ถือเปนการเปดโอกาสทางธุรกิจท่ีสําคัญใหกับนักลงทุน รวมถึงผูประกอบการท้ังรายเกา และ

รายใหม เพ่ือมองหาชองทางทางธุรกิจ โดยการพบปะกับผูประกอบการโดยตรงกวาหลายพันราย ในแตละกลุม

อุตสาหกรรมของประเทศจีน ไมวาจะเปน อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยี, การเกษตร, ยานยนต, เส้ือผา และเคมีภัณฑ 

เปนตน 

*** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อใหทานไดเที่ยวชมงานอยางจุใจ 

*** กรุณาตรงตอเวลา ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น 

ค่ํา             พิเศษ!! บุฟเฟตนานาชาติ ณ ภัตตาคาร เบียรไมอ้ัน!!  ( 6 )    

 

พักทีโ่รงแรม:    FOSHAN HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL /  

  HARBOUR METROPOLIS  HOTEL   หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 

 

วนัที่สี่            งานกวางเจาเทรดแฟร ครั้งท่ี 124 – เซินเจิ้น – ชมโชว ณ หมูบานวัฒนธรรม 

 

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ( 7 )  

นําทานเดินทางสู China Import and Export Fair (Pazhou) Complex เพ่ือเขาชม  

งานกวางเจาเทรดแฟร ครั้งท่ี124 (Canton Fair 124th) เปนวันท่ี 2 

*** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อใหทานไดเที่ยวชมงานอยางจุใจ 

*** กรุณาตรงตอเวลา ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสูเมืองเซินเจิ้น 



                 

จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง หมูบานวัฒนธรรมของเมืองเซินเจิ้น Splendid of China ชมโชวสุดอลังการ 

ตระการตาดวยเทคนิคแสง สี เสียง และลีลาของเหลานักแสดง หมูบานแหงน้ียังเปนศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวจีนท่ี

ถูกรวบรวมจากทุกมณฑลท่ัวประเทศ ไมวาจะเปน ทิเบต ฮ่ัน ยูนนาน แมนจู นอกจากน้ันยังมีการจําลองสถานท่ี

สําคัญ  ๆของสาธารณรัฐประชาชนจีนมาแสดงไวอีกดวย เชน กําแพงเมืองจีน วังโปตาลา และอ่ืน  ๆอีกมากมายให

ทานไดเก็บภาพไวเปนท่ีระลึก 

***กรุณาเตรียมพาสปอรตติดตัวทานไปดวย เนื่องจากอาจมีการขอสุมตรวจดูพาสปอรตบริเวณหนาประตู

ทางเขา 

*** ประเภทของโชวในแตละวันอาจมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปตามความเหมาะสม โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ

ทางหนวยงานทองถิ่นซึ่งเปนผูดูแล 

ค่ํา            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 8 ) 

 

 พักทีโ่รงแรม:    CENTURY PLAZA  HOTEL   หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 

วนัที่หา            เซินเจิ้น – ฮองกง -วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – ฮองกงจิวเวอรรี่ –  

     อิสระชอปปงนาธาน – กรุงเทพฯ 

 

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ( 9 ) 

เดินทางสูเมือง ฮองกง โดยรถโคชปรับอากาศอันทันสมัย นําทานผานพิธีการศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง 

จากน้ันนําทานสูวัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เม่ือ 300 กวาปท่ีแลวเดิมท่ีวัดน้ีเปนวัดเล็ก ๆ เปนวัดท่ีเกาแกและ

อนุรักษโบราณสถานซ่ึงอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเน้ือท่ี 50,000 ตารางฟุต 

ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซ่ึงเปนเทพประจําวัดแหงน้ี ซ่ึงทาง ดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ 

และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนท่ีเขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือ 

ท่ีเรียกวา "กังหันนําโชค" เพ่ือหมุนแตส่ิงดี  ๆเขามาในชีวิต และปดเปาส่ิงท่ีไมดีออกไป โดยความหมายของ 

ใบพัดท้ังส่ีดังน้ี 



                 

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 

ใบที ่2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืน 

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

และกอนที่ทานจะออกจากวัดอยาลืมจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริมงคล 

 จากน้ันนําทานนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หน่ึงในวัดท่ีโดงดังท่ีสุดของฮองกง เทพซ่ึงข้ึนช่ือ

ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ  ชวยเหลือเร่ืองสุขภาพพลานามัยของเราและคนท่ีเรารัก ซ่ึงทานจะพบกับผูคน

มากมายท่ีนําธูป พรอมกับของมาสักการะและแกบนเปนจํานวนมาก  นอกจากน้ียังมีอีกหน่ึงจุดสักการะท่ีสําคัญและ

เปนท่ีนิยมสําหรับทานท่ีตองการขอพรเร่ืองความรัก คือ เทพเจาหยกโหลวหรือเทพเจาดายแดง ซ่ึงจะมีอยู 3 องค 

องคกลางคือ องคเทพอาวุโส ดานซายเปนเทพเจาสาว ดานขวาเปนเทพเจาบาว และมีดายสีแดงเช่ือมท้ัง 3 องคไว 

สําหรับวิธีการไหวขอพรเทพเจาหยกโหลว ใหเร่ิมทําน้ิวสําหรับสอดดายแดง โดยจะมีปายกํากับบอกวิธีการต้ังอยู ณ 

บริเวณจุดขอพร ท่ีสําคัญหามปลอยดายหลุดมือเด็ดขาดจนกวาจะเสร็จพิธี  หลังจากน้ันนําทานเย่ียมชมโรงงาน 

ฮองกงจิวเวอรรี (HKJ)  ท่ีข้ึนช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนท่ีไดรับรางวัลอันดับเย่ียม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 10 ) พิเศษ!! เมนูหานยางสูตรตนตํารับฮองกง 

จากน้ันพาทานเดินทางไปยังถนนสาย ชอปปงแบรนดเนมหรู (CANTON ROAD) ซ่ึงเต็มไปดวยแบรนดเนมทุก

แบบทุกประเภทต้ังแตเร่ิมจนส้ินสุดถนน  มอบอิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย 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 สวนบางทานท่ีตองการ

ซ้ือรองเทา New balance, Onitsuka tiger หรือของเลนสําหรับเด็กราน TOY R’US ก็สามารถซ้ือไดในหาง 

โอเซ่ียนเทอรมินอล และทานท่ีตองการนํ้าหอม เคร่ืองสําอางค ก็สามารถขามถนนมาซ้ือไดท่ี Duty Free Shop 

(DFS) ไดเลย 

*** อิสระอาหารเย็น เพื่อใหทานชอปปงสินคาไดอยางจุใจ 

*** กรุณาตรงตอเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสูสนามบิน 

21.50 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส  (Emirates)  เท่ียวบินท่ี  EK385  / บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง 

23.45 น.       ใชเวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาเขา ช้ัน 2  

                    โดยสวัสดิภาพ 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 



                 

รายการทองเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม 

ท้ังน้ีถือเปนเอกสิทธ์ิของผูจัดโดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 

 

 คาธรรมเนียมทําบัตรเขางาน ในกรณีท่ีทานไมเคยทําบัตรเขางานมากอน 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศจีน แบบหมูคณะ  144 ชม.(เฉพาะพาสปอรตไทยเทาน้ัน) กรณีทานท่ีมีวีซาจีนอยูแลวทาง

บริษัทไมสามารถทําคืนคาใชจายในสวนน้ีไดเน่ืองจากคาใชจายดังกลาวเปนการบริการแบบหมูคณะ 

 คาบัตรโดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยัด ไป-กลับ ตามเสนทางท่ีระบุในรายการทัศนาจร ไป-กลับ พรอมคณะ (กรณีตองการไป-

กลับ นอกเหนือจากรายการขางตน >>>> ตองตรวจสอบคาธรรมเนียมของสายการบินน้ัน )ๆ  

 คาเขาชมสถานท่ีตาง  ๆตามรายการ 

 คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา 

 รับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

 คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี 

 คามัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระโหลดลงใตทองเคร่ือง *** ทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม ท้ังขาไป-กลับ *** (ตามเง่ือนไขของสาย

การบิน) และสัมภาระห้ิวข้ึนเคร่ืองนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนีไ้มรวม 

 

 

 คาธรรมเนียมทําบัตรเขางาน ในกรณีท่ีทานเคยมีบัตรเขางานแฟรมากอน และทําบัตรสูญหาย ทานตองเสยีเงินทําบัตรใหมที่

งานแฟร  ทานละ 200 หยวน และทานตองแสดงตัวตอเจาหนาที่ในการทําบัตรดวยตัวทานเอง  

( ทางทัวรจะมีเจาหนาท่ีพาทานไปแสดงตัว ณ จุดทําบัตร) 

 คาธรรมเนียมทิปคนขับรถและไกดทองถ่ินทานละ 150 หยวน / ทาน / ตลอดทริป 

 เด็กและผูใหญจายเทากัน ยกเวนเฉพาะเด็ก 



                 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป) 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ี

ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาติดตอหัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถ่ิน) 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  

(บวกราคาเพ่ิมในกรณีท่ีทานตองการใบกํากับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในช่ือบริษัท หางราน องคกร ฯลฯ)  

 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระท่ีหนักเกินจากสายการบินกําหนด (ปกต ิ30 กก.) 

 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  

 คาปรับ คาเสียหายตาง  ๆอันเกิดจากการกระทําและการละเมิดกฎหมายในทองถ่ินน้ัน  ๆโดยตัวของทานเอง    

เชน การท้ิงขยะ สูบบุหร่ี ในสถานท่ีตองหามท่ีมีการแจงเตือนโดยปายหรือสัญลักษณใด  ๆอยางชัดเจน 

 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

 

 

 สํารองท่ีน่ังพรอมชําระคามัดจําทานละ  10,000 บาท  หากยังไมชําระคามัดจําถือวาการจองไมสมบูรณ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

สําหรับผูท่ีวางมัดจํากอน  สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 20 วัน 

 

 กําหนดการตามรายการขางตนสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูปจจัยตาง  ๆเชน สภาพอากาศ การจราจร 

และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ หรือข้ึนอยูกับการทําเวลาในแตละสถานท่ีของผูรวมเดินทางทุกทานซ่ึงตัวแทนของบริษัทคือหัวหนาทัวร

จากประเทศไทย หรือมัคคุเทศกทองถ่ิน ยินดีท่ีจะดําเนินรายการท่ีระบุไวตามกําหนด เพ่ือใหผูรวมเดินทางทุกทานเกิดความ

พอใจและประทับใจมากท่ีสุดโดยจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองไดรับความรวมมือจากผูรวมเดินทางทุกทานเปนสําคัญ 

 

 เท่ียวบิน,ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน

สําคัญ 

 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน 

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 



                 

 ช่ือโรงแรมท่ีระบุไวน้ันเปนโรงแรม **ในมาตรฐานระดับเทียบเทา ท่ีทางบริษัทฯ จัดใหบริการตามงบประมาณของรายการ

ขางตน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับทางผูเดินทางวายืนยันใชบริการชาหรือเร็ว ในกรณีท่ีโรงแรมท่ีระบุไวเต็มทางบริษัทฯ ตองขอสงวนสิทธ์ิ

เปล่ียนเปนโรงแรมในระดับเทียบเทาระดับเดียวกัน อน่ึงหากทานมีประสงคจัดเปนคณะสวนตัว (กรุปเหมา) ทานสามารถติดตอ

เจาหนาท่ีไดตลอดเวลา 

 หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท้ังของฝงไทย และตางประเทศปฏิเสธการเขา-ออกประเทศ อันเน่ือง มาจากสาเหตุ

สวนบุคคล ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีในการพิจารณา อันเปนเปนเหตุการณท่ีอยูนอกเหนือ ความรับผิดชอบ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบหรือคืนคาใชจายใด  ๆ 

 รายการทองเท่ียวตางประเทศแตละประเทศจะแตกตางกันไป ตามนโยบายการสงเสริมหรือสนับสนุนสินคาภายในประเทศ

ภายใตการดูแลของรัฐบาลประเทศน้ัน  ๆเน่ืองจากรานตางๆ ดังกลาวมีสวนชวยในการสนับสนุนคาใชจายบางสวนในรายการ 

ดังน้ันแลวทางบริษัทฯ ขอเรียนแจงใหผูรวมเดินทางทุกทานตองลงรานตาง  ๆท่ีระบุไวในรายการ ท้ังน้ี การตัดสินใจอุดหนุน

สินคาเหลาน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจ ความพอใจและเต็มใจของแตละทาน ไมมีการบังคับขูเข็ญแตประการใด แตหากทานยืนยัน

ท่ีจะไมลงรานตามรายการ ทานจะตองแจงกับทางบริษัทฯ เน่ืองจากจําตองเสียคาใชจายเพ่ิมเพ่ือทดแทนในสวนเดิมท่ีราน

ตาง  ๆเหลาน้ันตองสนับสนุน โดยปกติท่ัวไปหากไมลงรานจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมดังน้ี  

o ฮองกง  500 HKD / ราน / ทาน 

o จีน  500 RMB / ราน / ทาน 

หากทานประสงคไมลงรานแตไมไดแจงกับทางบริษัทฯ กอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ตองขออภัยถาหากทางราน

ตาง  ๆอาจเรียกเก็บทานเพ่ิมในจํานวนท่ีมากกวาท่ีระบุไวขางตน ณ ตางประเทศ 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ

จลาจล  หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย

และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 

 รายการอาหารท่ีระบุไวในกําหนดการน้ัน ทางบริษัทฯ จัดบริการตามมาตรฐานทัวรปกติ หากทานจําเปนตองรับประทาน

อาหารเฉพาะ เชน เจ, มังสวิรัติ, มุสลิม, ฮาลาล หรือแพอาหารชนิดใด  ๆรบกวนทานแจงกับเจาหนาท่ีกอนเดินทางทุกคร้ัง 

 

***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนท่ีพอใจแลวจึงวางมัดจํา เพ่ือประโยชนของทาน

เอง*** 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ควรทราบ 



                 

สําหรับการเตรียมเอกสารในการทําบัตรเขางานแฟร 

 

 

*** รบกวนทานสงใหกับบริษัททัวรกอนเดินทางอยางนอย 2 อาทิตย  เพ่ือลงทะเบียนการทําบัตรเขางานแฟรใหกับทานกอน

เดินทาง *** 

 

1. นามบัตรผูเดินทาง *** ท่ีม่ีช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ และท่ีอยูเบอรโทรศัพทของผูเดินทาง  ทานละ 2 ใบ 

2. รูปถายหนาตรง  *** พ้ืนหลังสีขาว ขนาด 2 น้ิว ทานละ 2 รูป (ยอนหลังไมเกิน 180 วัน) หามสวมเคร่ืองประดับและสวมเส้ือ

สีขาว  ***ดานหลังเขียนช่ือ – นามสกุล ผูเดินทางเปนภาษาอังกฤษ 

3. สําเนาบัตรเขางานแฟรอันเกา ( กรณีมีเคยมีบัตรแลว และบัตรมีอายุไมเกิน 3 ปนับจากคร้ังลาสุด และบัตรไมสูญหาย ) 

4. สําเนาบัตรเอเปค ถายสําเนา-ท้ังดานหนา-ดานหลัง ( ***เฉพาะทานท่ีมีบัตรน้ี และบัตรไมสูญหาย )*** หากมีบัตรน้ี  ทานไม

จําเปนตองทําวีซากรุปเขาจีน  *** กรุณาแจงตอเจาหนาท่ีทัวรกอนจองทัวรดวยคะ   

ในกรณีท่ีทานเคยมีบัตรเขางานแฟรมากอน และทําบัตรสูญหาย ทานตองเตรียมเอกสารเพ่ือทําบัตรเขางานแฟรใหมกอน

เดินทาง   และสงใหกับเจาหนาท่ีทัวรกอนวันเดินทางเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร ครั้งท่ี 124  เดือน  ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 

สถานที่จัดงาน : 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 

( เคร่ืองจักรกลขนาดใหญ และอุปกรณ) 

Small Machinery  

( เคร่ืองจักรกลขนาดเล็ก ) 

Bicycles ( รถจักรยาน ) 

Motorcycles ( รถมอเตอรไซด ) 

Vehicle Spare Parts ( อะไหล

ยานพาหนะ ) 

Chemical Products (เคมีภัณฑ,วัสดุ

เคมี) 

Hardwares  

( อุปกรณอิเลกโทรนิกส,ฮารดแวร ) 

Tools ( เคร่ืองมือ , อุปกรณ ) 

Vehicles  

( ยานพาหนะ , เคร่ืองมือลําเลียง ) 

Construction Machinery  

( เคร่ืองจักรกอสราง ) 

Electrical Appliances  

( เคร่ืองใชไฟฟาบาน ) 

Consumer Electronics  

( เคร่ืองใชไฟฟาสําหรับผูบริโภค ) 

Computer & Communication 

Products 

( อุปกรณคอมพิวเตอรและติดตอส่ือสาร) 

Lighting ( อุปกรณเก่ียวกับแสงสวาง ) 

Building & decorative Materials 

( วัสดุและเคร่ืองมือกอสรางและตกแตง ) 

Sanitary & Bathroom Equipments  

Kitchen &Tableware  

( เคร่ืองครัวและภาชนะใสอาหาร ) 

General Ceramics ( ผลิตภัณฑเซรามิค 

) 

Arts Ceramics ( เซรามิคสําหรับศิลปะ 

) 

Home Decorations  

( อุปกรณตกแตงบาน ) 

Glass Arts ( เคร่ืองแกวศิลปะ ) 

Furniture ( เฟอรนิเจอร ) 

Weaving , Rattan & lron Arts  

( เคร่ืองเรือนท่ีทําจากหวาย / เหล็ก ) 

Gardening Products ( อุปกรณทําสวน 

) 

Stone and lron Products  

( อุปกรณเก่ียวกับหินและเหล็ก ) 

Household ltems ( ของใชใน

ครัวเรือน ) 

Personal Care Products ( ผลิตภัณฑ

เก่ียวกับสุขอนามัย ) 

Toiletries ( ผลิตภัณฑภายในหองนํ้า ) 

Clock , Watch & Optical  

( นาฬิกาและแวนตา ) 

Instruments ( เคร่ืองดนตรี ) 

Toys ( ของเลน ) 

Gifts & Premiums ( สินคาพรีเม่ียม ) 

Festival ltems ( สินคากับเทศกาล ) 

Men’s & Ladie’s Wear  

( เส้ือผาสําหรับบุรุษและสตรี ) 

Kids’Wear ( เส้ือผาสํารับเด็ก )  

Underwear ( ชุดช้ันใน ) 

Sports & Casual Wear  

( ชุดกีฬาและลําลอง )  

Furs , Leathers , Downs & 

Downs Products  

( ผลิตภัณฑขนสัตวและหนังสัตว ) 

Fashion Accessories & Fittings  

( สินคาแฟช่ันและอุปกรณตกแตง ) 

Home Textiles  

( สินคาส่ิงทอภายในบาน ) 

Textile Raw Materials & Fabrics  

( ส่ิงทอ ผาไหม ผาฝาย และอุปกรณ 

) 

Carpets & Tapestries  

( พรมและผามาน ) 

Food ( ผลิตภัณฑอาหาร )  

Native Products ( สินคาพ้ืนเมือง ) 

Madicines & Health Products  

( ผลิตภัณฑยาและสุขภาพ )  

Medical Devices , Disposables 

& Dressings ( ผลิตภัณฑเก่ียวกับยา 

) 

Sports , Travel & Recreation 

Products ( ผลิตภัณฑกีฬา , 

ทองเท่ียว ) 



                 

( เคร่ืองมืออุปกรณทําความสะอาด ) 

Importing Products ( สินคานําเขา ) 

Office Supplies ( อุปกรณ

สํานักงาน ) 

Shoes ( รองเทา ) 

Cases & Bags ( เคร่ืองหนัง ,

กระเปา ) 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  www.cantonfair.org.cn 

 

 

*** หมายเหตุเพิ่มเติม *** 

   

1. สําหรับลูกคาทีเ่คยไปประเทศดังกลาว  ทางบริษัทจะไมสามารถยื่นทําวีซาจีนแบบกรุปใหทานได  ดังนั้นทางบริษัทจะขอ

อนุญาตเก็บคาบริการเพิ่มอีก ทานละ 2,500 บาท 

2. กรณีทางการจีนประกาศยกเลิกการใชวีซาจีนแบบกรุป  144 ชม. กอนวันเดินทาง 

ทางบริษัทจําเปนจะตองทําวีซาเดี่ยวใหกับทาน ดังนั้นทางบริษัทจะขออนุญาตเก็บคาบริการเพิ่ม ทานละ 2,500 บาท 

  

 

 

เอกสารในการยื่นวีซาเดี่ยวจีน   สําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทย 

 

1. หนังสือเดินทางเลมจริงท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือนและมีสภาพ

สมบูรณไมชํารุด 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยาง

นอย 2 หนาเต็ม   

3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบหามย้ิมเห็นฟน หามใสแวนตาดํา หามใส

เคร่ืองประดับ  หามใสเส้ือขาว หามใสชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดขาราชการ และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปปร้ินจาก

คอมพิวเตอร 



                 

4. สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกหรือ Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสาร

ย่ืนวีซา 

5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

 -  กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริงและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล, สําเนาทะเบียนบาน และ

สําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทางจากผูปกครอง 

8. ขอมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษาสถานท่ีทํางานตําแหนงงานท่ีอยูปจจุบันท่ีอยูท่ีทํางานญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพทบานท่ีทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จอาจมีการระงับ

การออกวีซาเลมท่ีมีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 2 

อาทิตยกอนออกเดินทาง 

10. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

11. ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง

รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาใน

รายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ

ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

12. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ 



                 

 -  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน

ประเทศ ไทยเทาน้ัน 

 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผู

 เดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 

2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 

3. นํารูปถายท่ีมีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือย่ืนทําวีซา 

4. นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปท่ีปร้ินจากคอมพิวเตอร 

 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


