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ลูกค้ามากกว่า 5,000.- ท่าน ม่ันใจที่จะเดนิทางไปกับเรา 
 ด้วยประสบการณ์น าทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์มามากกว่า 9 ปี  

บริการท่านด้วยไกด์ และหัวหน้าทัวร์มืออาชีพ 
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รายการดูงานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเท ีย่ว คร ัง้ท ี ่126 

 

เดนิทางวนัที ่14-18 ตลุาคม 2562 

 
ไฮไลท ์เท ีย่ว 3 เมอืง ฮอ่งกง เสนิเจ ิน้ กวางเจา 
ดูงานกวางเจาแฟร ์3 วนั 
ชมโชว์มา่นน า้ 3 มติ ิ
อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิมากมายหลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกรบัประทาน 
สกัการะ วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค ของฮอ่งกง 
รวมคา่ท าบตัรเขา้งานฟรสี าหรบัท่านที่เขา้ดูงานคร ัง้แรก 
อาหารครบทุกมือ้ 

ฟร!ี! หมอนรองคอสุดนา่รกั 

 
โดยสายการบนิระดบั WORLD’S CLASS ในเครอื ONEWORLD 

เคร ือ่งล าใหญม่จีอสว่นตวัทุกทีน่ ัง่ CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) 

 
 
 
 
 
 
05.00 น.   
คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4  
ประตูทางเขา้หมายเลข 7   เคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิแถว M   สายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) 
 
โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครือ่ง   

 
 
 
 
<<<<<<<< โปรดสงัเกตป้ายตอ้นรบั *** 
 
 
 

 
08.15 น.  

น าท่านบนิลัดฟ้าสู่  เกาะฮ่องกง 
โดยสายการบนิ  CATHAY PACIFIC AIRWAYS เท ีย่วบนิที ่ CX 700

   
*** เทีย่วบนิที ่ CX 700 ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารดว้ยเครือ่งบนิรุ่น  AIRBUS A 330-300   

 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 

                วนัแรก   >>>>>  
 สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิ- สนามบนินานาชาต ิCHECK LAP KOK -  
                - เดนิทางขา้มดา่นสู่เขตปกครองพเิศษเซินเจิน้ สาธารณรฐัประชาชนจนี - เดนิทางสู่กวางโจว  
                - ช็อปป้ิงยา่นจางเซี้ยะจิว่  
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12.10 น.  
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิCHEK LAP KOK ฮ่องกง 

ซึง่อดตีเคยเป็นส่วนหนึง่ในเครอืจักรภพ และไดส่้งกลับคนืสู่ประเทศจนีเมือ่ปี ค.ศ. 1997 ปัจจุบันไดก้ลายเป็นเขตปกครอง

พิเศษของจนี มขีนาดพื้นท ีไ่ม่ใหญ่โตนักแต่มคีวามหลากหลาย มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานทีน่่าสนใจ ขณะเดยีวกันก็แฝงไว ้

ซึง่ความทันสมัยและวถิชีวีติท ีม่สีสัีน จงึไดรั้บการขนานนามว่า เป็นเสน่หแ์ห่งตะวันออก  

 

 

หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าทุกท่านเดนิออกประตูทางออก B  พบกับมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่รอรับคณะ 
 
 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เซินเจิน้ (โดยรถโค๊ช) เป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษของจนี เดมิเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง 
ธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มเีนือ้ท ี ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผังเมอืงอย่างดมีสีภาพภูม ิ
ทัศนแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม     

  
*** เมือ่เดนิทางถงึด่านตรวจคนเขา้เมอืง รบกวนลูกคา้ลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเองเพื่อความรวดเร็ว 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงกวางเจา โดยรถโค๊ช (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
 

กวางโจว หรอื กวางเจา เป็นเมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ กว่างโจวเป็นเมอืงใหญ่สุดทางภาคใตข้องจ ีซึง่เป็นมณฑลซึง่เป็น 
ทีตั่ง้ของเขตเศรษฐกจิพิเศษทัง้ 3 แห่งของจนีคอื เซนิเจิน้ จูไห่และซัวเถา นอกจากนัน้เมอืงกว่างโจวยังมสี าเนยีงเฉพาะถ ิน่ท ี ่
ถอืว่าเป็นมาตรฐานของฮ่องกงและมาเก๊า เรยีกว่า ส าเนยีงกว่างโจวอกีดว้ย 
 

เมอืงกวางโจว ตัง้อยู่ปากแม่น ้าจูเจยีงและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจนีมคีวามประวัตศิาสตร ์ 
ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริม่ของเสน้ทางสายไหมนครัง้อดตีและยังเคยเป็นเมอืงท่าเสรแีห่งแรกและแห่งเดยีวทีเ่ปิดตอ้น 
รับชาวตะวันตกทีเ่ขา้มาตดิต่อคา้ขายกวางโจวแมจ้ะเป็นศูนย์กลางในการปฏรูิปเศรษฐกจิจนีแต่กว่างโจวยังมภูีมหิลังทาง
ประวัตศิาสตรท์ ีย่าวนานในรูปสถานทีส่ าคัญต่างๆ ปัจจุบันกว่างโจวมบีทบาทเป็นเมอืงในเขตเศรษฐกจิการคา้ทีม่คีวาม 
เจรญิรุ่งเรอืงมากทีสุ่ดในภาคใตข้องจนีและยังไดรั้บสถานะเป็นหนึง่ในสามเมอืงทา่ทีส่ าคัญทีสุ่ดของจนี อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ ี
ผลผลติโดยรวมมากทีสุ่ดดว้ย นอกจากนัน้ยังมกีารคมนาคมขนส่งทีส่ะดวกและทันสมัย มรีะบบรถไฟใตด้นิครอบคลุมเมอืง 
ชัน้ในทัง้หมด รวมทัง้ดา้นภูมอิากาศ อาหารและการด ารงชวีติตลอดจนความเป็นอยู่ก็มคีวามคลา้ยคลงึกับประเทศไทย 
 

 
 
 
หลังอาหารใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิจางเซี่ยจิว่  ซึง่เป็นตลาดคา้ส่ง
เสือ้ผา้ราคาถูกซึง่เป็นถนนโบราณทีเ่ชือ่มไปท่าเรอืมาก่อน แต่ตอนนีก้ลายมา
เป็นถนนคนเดนิทีม่ขีองขายมากมาย และสองขา้งทางยังมกีจิกรรมทาง
วัฒนธรรมของชาวทอ้งถ ิน่ใหไ้ดเ้ห็นดว้ย ถอืเป็นถนนคนเดนิชือ่ดังของกว่างโจว 
เป็นถนนสัน้ๆสองสายมาเชือ่มต่อกัน บรรยากาศจะคลา้ยๆย่านในฮ่องกง บางช่วง
ของถนนจะมกีารปิดถนน และมกีารเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก และยังมี
รา้นอาหาร รา้นคา้ต่างๆ มากมายเลยทเีดยีว ท ีน่ ีเ่ป็นทีข่ายของใหนั้กทอ่งเท ีย่ว
ดังนัน้ราคาจงึสูงกว่าทีอ่ ืน่ๆ จะคกึคักมากในช่วงกลางคนื 
 
มือ้ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ***(มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โต๊ะละ 8-10 ทา่น) 

 
โรงแรมทีพ่กั  Holiday Inn Express Foshan Nanhai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 
 

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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มือ้เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบุพเฟตข์องโรงแรม) 
 

หลังจากนัน้น าท่าน ชมเมอืงเซินเจิน้ ซึง่เป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษของจนีเดมิเป็นเพียง
หมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มเีนือ้ท ี ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืง
เซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผังเมอืงอย่างดมีสีภาพภูมทิัศนแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็น
ระเบยีบสวยงาม  
 

จากนัน้น าท่านเขา้ ชมสินคา้ทอ้งถิน่ตามนโยบายส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วภายใตก้าร
ควบคุมของรฐับาลจนี ประกอบไปดว้ย รา้นหยก สนิคา้โอท๊อปของจนีซึง่มปีระวัตแิละ
ตน้ก าเนดิมายาวนาน จากนัน้แวะชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี สมุนไพรเป่าฟู่ ห

ลิง หรอืรูจั้กกันในชือ่ สมุนไพรบวัหมิะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟ
ไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  

 
 
น าท่านเดนิทางสู่  ศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาตกิวางเจา เพื่อเขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่126 งานออกรา้น 
ระดับโลก เพื่อใหท้่านไดม้องหาช่องทางทางธุรกจิจากผูป้ระกอบการมากกว่า 8,000 ราย ทีม่ารวมกันซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติราย 
ใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจนี รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair  
แหล่งรวมสนิคา้ทุกประเภท 
 
ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านรับประทานอาหารค ่า 

 
มือ้ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โต๊ะละ 8-10 ทา่น) 
 

โรงแรมทีพ่กั  Holiday Inn Express Foshan Nanhai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
 
 
 

 
มือ้เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบุพเฟตข์องโรงแรม) 
 
น าท่านเดนิทางสู่  ศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาตกิวางเจา เพื่อเขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่126 งานออกรา้น 
ระดับโลก เพื่อใหท้่านไดม้องหาช่องทางทางธุรกจิจากผูป้ระกอบการมากกว่า 8,000 ราย ทีม่ารวมกันซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติราย 
ใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจนี รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair  
แหล่งรวมสนิคา้ทุกประเภท 
 
***   อิสระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 
ไดเ้วลาอันสมควรพบกัน ณ จุดนัดหมาย 

 
 

   
 

                วนัทีส่อง   >>>>>   
                รา้นส่งเสรมิสินคา้ทอ้งถิน่ตามนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายใตก้ารควบคุมของรฐับาลจนี –  เขา้ชมงานกวางเจา  

เทรดแฟร ์คร ัง้ที ่126 ตามอธัยาศยั 
  
                - ช็อปป้ิงยา่นจางเซี้ยะจิว่  
     

                วนัทีส่าม   >>>>>      
                เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่126 ตามอธัยาศยั 
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มือ้ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! บรกิารทา่นดว้ยบุพเฟตน์านาชาต ิ
   Four Seas International House 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

โรงแรมทีพ่กั  Holiday Inn Express Foshan Nanhai Hotel   หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 
 
 

มือ้เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบุพเฟตข์องโรงแรม) 
 

น าท่านเดนิทางสู่  ศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาตกิวางเจา เพื่อเขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่126 งานออกรา้น 
ระดับโลก เพื่อใหท้่านไดม้องหาช่องทางทางธุรกจิจากผูป้ระกอบการมากกว่า 8,000 ราย ทีม่ารวมกันซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติราย 
ใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจนี รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair  
แหล่งรวมสนิคา้ทุกประเภท 
 
***   อิสระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
ไดเ้วลาอันสมควรพบกัน ณ จุดนัดหมาย 
 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เซินเจิน้ 
น าท่านชมโชว ์มา่นน า้แบบ 3D(MANGROVE GROOVE)เป็นโชวท์ ี่
เก ีย่วกับเด็กหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ ี
ชือ่ว่า “ปีกแห่งความรัก” เพื่อเอามาช่วยนกทีถู่กท าลายในป่าโกงกาง ที่
ใชทุ้นสรา้งกว่า 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW 

THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ ทีส่ามารถจุได ้2,595 คน 
ใชเ้วลา 28 เดอืน ในการสรา้งแท่นแสดง บนน ้าท ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
ครอบคลุมพื้นท ี ่5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหม่ และเป็นความทา้
ทายเกีย่วกับเทคโนโลยี และสรา้งเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาต ิการ
แสดงบนเวทมีทีัง้หมด 4 องคป์ระกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์
เสน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร ์ไฟ 
เครือ่งเปล่งแสง  ม่านน ้า  ระเบดิน ้า ฯลฯ กว่า 600 ชนดิ เป็นโชวน์ ้าท ี่
ใหญ่ และทันสมัยทีสุ่ดในโลก โชวก์ารแสดงสือ่ประสมในช่วงเวลากลางคนื เป็นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรอื OCTBAY  

 

*** ประเภทของโชวข์ึน้อยู่กับทางหน่วยงานทอ้งถ ิน่ผูดู้แล อาจมกีารสลับ เปลีย่นแปลงโชวป์ระเภทต่างๆ 

 
มือ้ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ***เป็ดปักกิง่(มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โต๊ะละ 8-10 

ทา่น) 
 

 
 

 
 
 

                วนัทีส่ี่   >>>>>   
              เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่126 ตามอธัยาศยั - เดนิทางสู่เขตปกครองพเิศษเซินเจิน้ - ชมโชว ์
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โรงแรมทีพ่กั  CENTURY PLAZA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 
 
 

มือ้เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบุพเฟตข์องโรงแรม) 
 
น าท่านเดนิทางกลับสู่ เกาะฮ่องกง (โดยรถไฟ)   
น าท่านเขา้สักการะ วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค ตัง้อยู่ท ีต่ าบลซ่าถ ิน่ ซึง่ถอืเป็น
ชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัย
ราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพย์สนิเงนิทอง โดย
มรูีปป้ันเจา้พ่อแช ้ก๊ง และดาบไรพ่้ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลาย
ของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยุีคมกีารก่อจลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และ
เหตุการณ์นีไ้ดก้่อเกดิบุรุษชาตนัิกรบทีช่ือ่ว่าขุนพลแช ้ก๊ง ท ีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความ
วุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิและทา่นเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไมเ่คยแพใ้คร 
เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอและดาบคู่กายของท่านก็
ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ่้ายเช่นกัน ดาบไรพ่้ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้น
ของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง 
ถงึกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชีือ่ว่าตกึใบมดี  
 
มือ้กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มาตรฐาน

ส าหรบัคณะ ทวัร ์โต๊ะละ 8-10 ทา่น) 
 

น าท่านสักการะขอพรไหวพ้ระ ณ วดัหวงัตา้เซียน เป็นวัดทีม่อีายุกว่าครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพั่กอาศัยของการ
เคหะ วัดแห่งนีข้ ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธิใ์นการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ  จงึไดรั้บการ
นับถอืเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย ในช่วงวันก่อนตรุษจนีจะดต่ีอสุขภาพมากๆ 
เนือ่งจากวัดนีไ้ดรั้บความนยิมและศรัทธาจากชาวฮ่องกงอย่างมาก วัดจาก
ปรมิาณผูม้าสักการบูชาและการทีห่น่วยงานรัฐตอ้งจัดเจา้หนา้ท ีดู่แล มกีารปิด
ถนน และถ่ายทอดสดพิธไีหว ้ซึง่จะมทีัง้พิธกีรรมตามลัทธเิต๋าและการเดนิทาง
มาจุดธูปและน าของมาเซ่นไหวก้่อนเทีย่งคนืเปลีย่นสู่วันขึน้ปีใหม ่(ตรุษจนี) 
ความศรัทธาทีม่ากมาย โดยเฉพาะคนทอ้งถ ิน่ฮ่องกงทีส่่วนใหญ่ประกอบอาชพี
คา้ขายเนน้การศกึษาและสุขภาพด ี จงึมาขอพรใหไ้ม่เจ็บไขแ้ละขอพรเรือ่งการ
เรยีนใหลู้กหลานเรยีนเก่งตัง้แต่เริม่ตน้ปีใหม่ การท าบุญและขอพรเทพเจา้เป็น
เคล็ดทีย่ึดถอืกันอย่างเหนยีวแน่นเช่นเดยีวกับการนับถอืเรือ่งฮวงจุย้ "การขอ
พรเทพเจา้ ตอ้งมาพรอ้มกบัการใหข้องเซน่ไหวต้อบแทน"  

 
จากนัน้น าท่านเขา้เยี่ยมชม โรงงานฮ่องกงจวิเวอรี ่ใหท้่านไดรู้จั้กกงัหันน าโชคทีเ่ป็นเครือ่งลางน าโชคของชาวฮ่องกงและ
คนทั่วไป ใหท้่านไดเ้รยีนรูเ้ก ีย่วกับปีชงการแกปี้ชงตามความเชือ่ของศาสตรแ์ห่งฮวงจุย้  

 

หมายเหตุ  

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกรณีท ีลู่กคา้ทุกทา่นในกรุ๊ปตอ้งลงรา้นจวิเวอรี,่ รา้นหยกหรอืรา้นสมุนไพร เนือ่งจากเป็นรา้น 
ส่งเสรมิสนิคา้ของประเทศตามนโยบายการท่องเท ีย่วภายใตก้ารควบคุมของรัฐบาล ซึง่มส่ีวนช่วยในการสนับสนุน 
ค่าใชจ่้ายในส่วนต่างๆของโปรแกรมทัวรท์ ีท่่านเดนิทาง ทัง้นีก้ารตัดสนิสนิใจซือ้หรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กับดุลพินจิของลูกคา้ทุก 
ท่านไม่มกีารบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด แต่ถา้หากท่านยืนยันทีจ่ะไม่ลงรา้นทีบ่รรจุอยู่ในโปรแกรมทัวร ์กรุณาแจง้ทาง 
บรษัิทก่อนทุกครัง้ มเิช่นนัน้แลว้ท่านจ าเป็นตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 500 เหรยีญฮ่องกง ต่อ 1 รา้น 
จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระ ช็อปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ (ถนนนาธาน) ขาชอ้ปทัง้หลาย
ต่างรูด้ว่ีาหากก าลังมองหาสนิคา้แฟช่ันหรอืเครือ่งส าอาง เครือ่งเสรมิความงาม
แลว้ ละก็ตอ้งมาทีฮ่่องกง เพราะทีน่ ีค่อืเมอืงในฝันของนักชอ้ป ทีม่ทีัง้รา้นคา้น า
สมัยและมชีือ่เสยีงจ าหน่ายเครือ่งส าอาง แบรนดดั์งจากทั่วโลก รวมไปถงึ
เสือ้ผา้จากดไีซนเ์นอรท์อ้งถ ิน่ รวมถงึสมารท์โฟนรุ่นล่าสุด กลอ้งดจิติอลวดีโีอ
หรอืแท็บเล็ตแบรนดดั์งจากทั่วโลกในราคาทีถู่กท ีสุ่ดอยู่ใช่หรอืไม่  
ไม่ตอ้งมองหาทีไ่หนไกล คุณเลอืกสรรไดต้ามตอ้งการทีฮ่่องกงเทา่นัน้ เพราะ
ทีน่ ีม่หีา้งและถนนทีข่ายสนิคา้ดจิติอล 
 

***   อิสระทา่นรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 

                วนัทีห่า้   >>>>>   
                เดนิทางกลบักลบัสู่เกาะฮ่องกง - วดัแชกง - วดัหวงัตา้เซียน - รา้นจวิเวอรี ่- ช็อปป้ิงยา่นจมิซาจุย่  
                - สนามบนินานาชาต ิCHEK LAP KOK - เดนิทางกลบัประเทศไทย 
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ไดเ้วลาอันสมควรพบกัน ณ จุดนัดหมาย 
 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาต ิCHEK LAP KOK  
เพื่อท าการเช็คอนิต๋ัวเครือ่งบนิและสัมภาระเพื่อเตรยีมตัวกลับประเทศไทย 

 
 

21.35 น.  
เหริฟ้ากลับสู่   ประเทศไทย  
โดยสายการบนิ   CATHAY PACIFIC AIRWAYS   เท ีย่วบนิที ่ CX 617  
*** เทีย่วบนิที ่ ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารดว้ยเครือ่งบนิรุ่น  BOEING 777-300 (73Z) 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
23.30 น.   
คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

   ขอขอบพระคุณทุกทา่นคะ่  

 
 

      
 

อตัราค่าบริการ  *** ส าหรบั 25-30 ท่านข้ึนไป (เด็กหมายถึง 2-11 ปี) 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

14-18 ตุลาคม 2562 

 

19,999.- 19,999.- 19,999.- 4,500.- 

>>>>  เพื่อประโยชนข์องท่านทางบรษัิทฯ ขอรบกวนท่านไดอ้่านและท าความเขา้ใจรายละเอยีดรวมไปถงึ 
  เงือ่นไขต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นทา้ยโปรแกรมนี ้หลังจากท่านช าระค่าใชจ่้ายเพื่อยืนยันการใชบ้รกิารเขา้มาแลว้  
 

*** ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั ยนิยอมและยนิดปีฏบิตัติามรายละเอียดตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไว้        
 

*****ถ้าไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปได้ ทาง บริษัท ต้องท าวีซ่าเดี่ยวให้กับลูกค้า โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเรียกเก็บเพิ่มค่าวีซ่าเดี่ยวท่านละ 1,900 บาท****** 

และส าหรับท่านที่เคยไป 20 ประเทศเหล่านี้มากอ่นตอ้งย่ืนวซีา่เดี่ยวเท่านัน้  
อสิราเอล  อฟักานสิถาน ปีกสีถาน เตอกสีถาน TURKMENISTA N อหิร่าน  ตุรก ี อยีปิต์   
ซาอดุอิาระเบีย เลบานอน จอร์แดน  อนิเดีย EI AND LEAH  ลปิย่า สุลต่าน 
 
 
ขอ้ก าหนด   >>>>> 

 

1. ก าหนดการตามรายการขา้งตน้สามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพ 
อากาศ การจราจร และเหตุสุดวสัิยอืน่ๆ หรอืขึน้อยู่กับการท าเวลาในแต่ละสถานทีข่องผูร่้วมเดนิทางทุกท่าน  
ซึง่ตัวแทนของบรษัิทคอืหัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย หรอืมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ ยินดที ีจ่ะด าเนนิรายการทีร่ะบุไวต้าม 
ก าหนด เพื่อใหผู้ร่้วมเดนิทางทุกท่านเกดิความพอใจและประทับใจมากทีสุ่ดโดยจ าเป็นอย่างยิ่งท ีจ่ะตอ้งไดรั้บ 
ความร่วมมอืจากผูร่้วมเดนิทางทุกท่านเป็นส าคัญ 
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2. ชือ่โรงแรมทีร่ะบุไวนั้น้เป็นโรงแรม **ในมาตรฐานระดับเทยีบเท่า ท ีท่างบรษัิทฯ จัดใหบ้รกิารตามงบประมาณของ
รายการขา้งตน้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับทางผูเ้ดนิทางว่ายืนยันใชบ้รกิารชา้หรอืเร็ว ในกรณีท ีโ่รงแรมทีร่ะบุไวเ้ต็ม  
ทางบรษัิทฯ ตอ้งขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโรงแรมในระดับเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน อนึง่หากท่านมปีระสงคจั์ดเป็นคณะ
ส่วนตัว (กรุ๊ปเหมา) ท่านสามารถตดิต่อเจา้หนา้ท ีไ่ดต้ลอดเวลา 

 

3. รูปภาพประกอบรายการนัน้ ทางบรษัิทฯ น ามาใชเ้ป็นตัวอย่างเพื่อใหท้่านเห็นภาพว่าสถานทีห่รอือาหารทีจั่ดใหบ้รกิาร
ประมาณนี ้จงึขอเรยีนแจง้ใหท้่านทราบว่า ของจรงิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปบา้งไม่ตรงตามรูปภาพประกอบทัง้หมด 
100% 

 

4. หากวันเดนิทางตามรายการตรงกับช่วงวันหยุดยาวหรอืวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งของการนัด 
 หมายเพื่อป้องกันเหตุสุดวสัิยต่างๆ ท ีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูร่้วมเดนิทางทุกทา่น  

ทางบรษัิทฯ ขอรบกวนท่านยืนยันใหแ้น่ชัดอกีครัง้จากทางเจา้หนา้ท ีท่ ีท่า่นไดต้ดิต่อ 2-3 วันก่อนเดนิทาง 
 

5. หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของฝ่ังไทย และต่างประเทศปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ อันเนือ่ง  
มาจากสาเหตุส่วนบุคคล ขึน้อยู่กับดุลยพินจิของเจา้หนา้ท ีใ่นการพจิารณา อันเป็นเป็นเหตุการณ์ท ีอ่ยู่นอกเหนอื 
ความรับผดิชอบ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะรับผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ่้ายใดๆ  
 

6. รายการท่องเท ีย่วต่างประเทศแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป ตามนโยบายการส่งเสรมิหรอืสนับสนุนสนิคา้
ภายในประเทศภายใตก้ารดูแลของรัฐบาลประเทศนัน้ๆ เนือ่งจากรา้นต่างๆ ดังกล่าวมส่ีวนช่วยในการสนับสนุน 
ค่าใชจ่้ายบางส่วนในรายการ ดังนัน้แลว้ทางบรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหผู้ร่้วมเดนิทางทุกท่านตอ้งลงรา้นต่างๆ ท ีร่ะบุ 
ไวใ้นรายการ ทัง้นี ้การตัดสนิใจอุดหนุนสนิคา้เหล่านัน้ขึน้อยู่กับดุลยพินจิ ความพอใจและเต็มใจของแต่ละทา่น ไม่ม ี
การบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด แต่หากท่านยืนยันทีจ่ะไมล่งรา้นตามรายการ ท่านจะตอ้งแจง้กับทางบรษัิทฯ เนือ่งจาก
จ าตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิ่มเพื่อทดแทนในส่วนเดมิทีร่า้นต่างๆ เหล่านัน้ตอ้งสนับสนุน โดยปกตทิั่วไปหากไม่ลงรา้น
จะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิ่มดังนี ้ 

1. ฮ่องกง  500 HKD / รา้น / ทา่น 
2. จนี  500 RMB / รา้น / ทา่น 

3. มาเก๊า 500 MOP / รา้น / ทา่น 
4. เกาหลี 100 USD / รา้น / ทา่น 

 
หากท่านประสงคไ์ม่ลงรา้นแต่ไม่แจง้กับทางบรษัิทฯ ก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ตอ้งขออภัยในการรา้นต่างๆ อาจ 
เรยีกเก็บท่านเพิ่มในจ านวนทีม่ากกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ณ ต่างประเทศ 

 

7. กรณีท ีท่่านจัดเป็นคณะส่วนตัว(กรุ๊ปเหมา) เพื่อศกึษาดูงานไม่ว่าภาคส่วนใดๆ รบกวนท่านแจง้กับทางบรษัิทฯ  
ก่อนยืนยันส ารองทีน่ั่งทุกครัง้ เนือ่งจากการศกึษาดูงานบางประเภทจ าเป็นตอ้งใชม้ัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ท ีต่อ้งมคีวาม
ช านาญเฉพาะดา้น  
 

8. รายการอาหารทีร่ะบุไวใ้นก าหนดการนัน้ ทางบรษัิทฯ จัดบรกิารตามมาตรฐานทัวรป์กต ิหากท่านจ าเป็นตน้รับประทาน

อาหารเฉพาะ เช่น เจ, มังสวรัิต,ิ มุสลมิ, ฮาลาล หรอืแพอ้าหารชนดิใดๆ รบกวนท่านแจง้กับเจา้หนา้ที ่
ก่อนเดนิทางทุกครัง้ 

 
การยนืยนัส ารองทีน่ ัง่    >>>>> 
 
 

- ช าระยอดมัดจ าตามจ านวนทีร่ะบุใน INVOICE (ใบแจง้หนี)้เพื่อยืนยันการส ารองทีน่ั่งท่านละ 10,000.-บาท  
 

1. การช าระโดยเงนิสด  
ในกรณีท ีท่่านสะดวกและสามารถเดนิทางเขา้มาช าระยอด ณ บรษัิท ไดด้ว้ยตัวท่านเอง 

 

2. การช าระโดยการท าธุรกรรมผา่นธนาคาร 
หากท่านไม่สะดวกหรอืไม่สามารถเดนิทางเขา้มาช าระ ณ บรษัิทได ้ท่านสามารถท าการโอนผ่านธนาคารหรอืท า
ธุรกรรมผ่าน MOBILE APPLICATION หลังเสร็จสิน้การท าธุรกรรมแลว้ ขอรบกวนท่านไดส่้งหลักฐานนัน้ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น สลปิการโอน, ใบเสร็จจากเคานเ์ตอร ์หรอืรูปถ่ายทีถู่กบันทกึจาก MOBILE APPLICATION 
 

**** การช าระยอดทุกรายการ ชือ่บัญชผูีรั้บเงนิจะตอ้งเป็นชือ่   บรษิทั อีดซีี ทราเวลิ พลสั จ ากดั  เท่านัน้  
หากปรากฏ เป็นชือ่อ ืน่ใดนอกเหนอืจากนี ้ขอใหท้่านตดิต่อกับทางบรษัิทฯ และไดรั้บหลักฐานยืนยันโดยผูม้  ี
อ านาจอนุมัตจิากทางบรษัิทฯ เท่านัน้  

 

**** ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทุกกรณี หากท่านไดช้ าระยอดต่างๆ ใหก้ับบัญชอี ืน่ 
 นอกเหนอืจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 
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กรณียกเลกิการส ารองทีน่ ัง่  >>>>> 
 
 

 กรณียกเลิกการเดนิทางไมค่นืเงนิมดัจ าทุกกรณี 
 

 ทัง้นีแ้ลว้ จ านวนและระยะเวลานัน้ขึน้อยู่การพิจารณาภายใตก้ฎ ขอ้ก าหนด เงือ่นไขหรอืนโยบายต่างๆ ของ    สาย
การบนิหรอืโรงแรมทีพั่ก เป็นตน้ ****         

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  >>>>> 
 

 ค่าธรรมเนยีมท าบัตรเขา้งาน ในกรณีท ีท่่านไม่เคยท าบัตรเขา้งานมาก่อน 
 

 ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศจนีแบบหมู่คณะ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) กรณีท่านทีม่วีซ่ีาจนีอยู่แลว้ทางบรษัิท
ไม่สามารถท าคนืค่าใชจ่้ายในส่วนนีไ้ดเ้นือ่งจากค่าใชจ่้ายดังกล่าวเป็นการบรกิารแบบหมู่คณะ 

 

 ค่าบัตรโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป-กลับ ตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มคณะ  
(กรณีตอ้งการไป-กลับ นอกเหนอืจากรายการขา้งตน้ >>>> ตอ้งตรวจสอบค่าธรรมเนยีมของสายการบนินัน้ๆ)  
 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
 

 ค่าทีพั่กตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุหรอืเทยีบเท่า 
 

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท ีย่วตามรายการ 
 

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง 
 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่ง *** ท่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั ทัง้ขาไป-กลับ ***                         
(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) และสัมภาระหิว้ขึน้เครือ่งน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม  >>>>> 
 

 

 ค่าธรรมเนยีมทปิคนขับรถและไกดท์อ้งถ ิน่ท่านละ 150 หยวน / ท่าน / ทรปิ 
 

 ค่าธรรมเนยีมท าบัตรเขา้งาน ในกรณีท ีท่่านเคยมบัีตรแลว้สูญหาย 
 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ
เครือ่งดืม่ท ีส่ั่งเพิ่มนอกเหนอืรายการ (กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่) 

 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
(บวกราคาเพิ่มในกรณีท ีท่่านตอ้งการใบก ากับภาษี VAT หรอืออกใบเสร็จในชือ่บรษัิท หา้งรา้น องคก์ร ฯลฯ)  
 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก. อาจจะมกีารเปลี่ยนแปลง) 
 

 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว  
 

 ค่าปรับ ค่าเสยีหายต่างๆ อันเกดิจากการกระท าและการละเมดิกฎหมายในทอ้งถ ิน่นัน้ๆ โดยตัวของท่านเอง  
เช่น การทิง้ขยะ สูบบุหรี ่ในสถานทีต่อ้งหา้มทีม่กีารแจง้เตอืนโดยป้ายหรอืสัญลักษณใ์ดๆ อย่างชัดเจน 
 

รายละเอยีดท ีค่วรทราบ เอกสารการท าบตัรเขา้งานและก าหนดการ 

 
การเดนิทางท่องเท ีย่วต่างประเทศเป็นก าไรของชวีติ หากท่านจ าเป็นตอ้งปฏบัิตติามขอ้แนะน าพิเศษต่างๆ ท ีท่างหัวหนา้
ทัวรห์รอืไกดท์อ้งถ ิน่ไดแ้นะน าทา่น ท่านก็จะท่องเท ีย่วไดอ้ย่างสบายใจ สบายกายและมคีวามสุข บรกิารในรา้นอาหาร
รวมไปถงึสถานทีต่่างๆ หรอืบรกิารทุกอย่างอาจจะไม่สุภาพอ่อนนอ้มเป็นกันเองเหมอืนอย่างเช่นเมอืงไทย อาหาร
บางอย่างท่านอาจไม่ชอบหรอืมรีสชาตไิม่อร่อยถูกปากท่าน ทางบรษัิทตอ้งขออภัยท่านในความไม่สะดวกเหล่านีโ้ปรด
คดิเสยีว่ามาลองเปิดประสบการณ์ต่างแดนทีแ่ปลกและใหม่   

 
ทางบรษัิทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดนิทางท่องเท ีย่วในครัง้นี ้ท่านจะไดรั้บความสนุกสนานมคีวามสุขและไดรั้บความ
สะดวกสบายจากการบรกิารของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงไดรั้บความอนุเคราะหแ์ละความร่วมมอืจากท่านเป็นอย่างด ี 
 
ทา้ยทีสุ่ดนีท้างบรษัิทยินดเีป็นอย่างยิ่งท ีจ่ะรับฟังความคดิเห็นของผูร่้วมเดนิทางทุกท่านเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงคุณภาพเพื่อมโีอกาสจะไดรั้บใชใ้หบ้รกิารท่านในการท่องเท ีย่วครัง้ต่อไป 
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โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) 
 

>>> เตรยีมตวัอย่างไรใหไ้มต่ดิขดั? 
 

เนือ่งจากมาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานและมาตรการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ  
ทางบรษัิทฯ จงึใคร่ขอรบกวนทุกท่าน โปรดตรวจสอบและปฏบัิตติามค าแนะน าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง 

 

1. หนงัสือเดนิทาง 
จะตอ้งมอีายุการใชเ้หลอือย่างนอ้ย 180 วัน นับจากวันทีท่่านจะเดนิทางออกจากประเทศ มเิช่นนัน้แลว้ท่านอาจถูก 
ปฏเิสธการขึน้เครือ่งหรอืเดนิทางออกนอกประเทศ 
 

 

2. แบตเตอรีส่ ารอง 
จะตอ้งน าขึน้เครือ่ง (ความจุไม่เกนิอันละ 32,000 mAh ท่านละไม่เกนิ 2 อัน) หา้มเก็บไวใ้นกระเป๋าเดนิทางทีจ่ะ 
โหลดไวไ้ดท้อ้งเครือ่งเด็ดขาด มเิช่นนัน้กระเป๋าเดนิทางของท่านอาจถูกเปิดโดยเจา้หนา้ที ่
 

 

3. เอกสารเขา้-ออกประเทศ 
รบกวนท่านลงชือ่ ใหต้รงตามปรากฏในหนังสอืเดนิทาง และตอ้งเก็บเอกสารไวก้ับตัวท่านเอง หา้มฝากไวก้ับผูอ้ ืน่ 
หรอืเก็บไวใ้นกระเป๋าเดนิทางทีจ่ะโหลดใตท้อ้งเครือ่ง หากมเีด็กทีพ่ิมพ์ลายนิว้มอืในหนังสอืเดนิทาง บดิา มารดา 
หรอืผูป้กครองตามกฎหมายสามารถลงชือ่แทนไดเ้ลย 
 

 

4. ทา่นทีเ่คยมปัีญหาเกีย่วกบัการถูกปฏเิสธใหเ้ขา้-ออกประเทศ หรอืเคยถูกส่งกลบั 
หากท่านเคยตดิปัญหาเกีย่วกับการเขา้-ออกประเทศ ณ กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่ว่าประเทศใดก็แลว้แต่รบกวนท่าน 
แจง้กับเจา้หนา้ท ีข่องบรษัิทฯ ก่อนทีจ่ะท าการส ารองทีน่ั่งหรอืเดนิทาง เพื่อการตรวจสอบใหแ้น่ชัดว่าท่านจะสามารถ 
เดนิทางไป-กลับ พรอ้มคณะไดโ้ดยไม่ประสบปัญหาใดๆ 
 

5. บรรจุภณัฑข์องเหลว 
ส าหรับท่านไหนทีต่อ้งการน าของเหลวขึน้เครือ่งใส่กระเป๋าถอืตดิตัวจะตอ้งบรรจุในบรรจุภัณฑแ์ละมปีรมิาณไม่เกนิ  
100 มลิลลิติรต่อ 1 ชิน้ (สูงสุดไม่เกนิ 10 ชิน้) *** เจา้หนา้ทีจ่ะยึดตามตัวเลขปรมิาณทีร่ะบุไวใ้นบรรจุภัณฑ ์
บรรจุภัณฑดั์งกล่าวควรใส่ในถุงท ีโ่ปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ยใหน้ าถุงขึน้ไปเพียงใบเดยีวเท่านัน้การน า 
ผลติภัณฑข์องสดทีท่ าจากสัตวไ์ม่ว่าเนือ้หมูเนือ้วัวผักผลไมส้ดไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ 
เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรับ 
 

6. เวลาเป็นสิ่งส าคญั 
 

ตามกฎการบนิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิใหบ้รกิารเช็คอนิจะปิดใหบ้รกิารก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีฉะนัน้ท่าน 
จ าเป็นตอ้งท าการเช็คอนิเพื่อรับ BOARDING PASS และโหลดกระเป๋าสัมภาระใหเ้สร็จสิน้ก่อนเคานเ์ตอรจ์ะปิด  
ผูโ้ดยสารทุกท่านจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึน้เครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาท ี

*** หากวันทีท่่านเดนิทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ควรเผือ่เวลาเพื่อป้องกันการไม่ทันขึน้เครือ่ง 
 
 

>>> เอกสารจ าเป็นทีต่อ้งใชส้ าหรบัการท าบตัรเขา้งาน  
 

- นามบตัรผูเ้ดนิทาง  *** ภาษาอังกฤษ  ท่านละ 2 ใบ 
- รูปถา่ยหนา้ตรง  *** พื้นหลังสขีาวหรอืฟ้า ขนาด 2 นิว้ ท่านละ 2 รูป (ยอ้นหลังไม่เกนิ 180 วัน) 
- ท่านใดทีเ่คยเขา้งานกวางเจาแฟรแ์ละมอีายุบัตรงานไม่เกนิ 3 ปีนับจากครัง้ล่าสุด  

สามารถใชบ้ตัรเขา้งานอนัเกา่ได ้กรณีหากท่านเคยมบัีตรเขา้งานแลว้ แต่ไม่สามารถน ามาแสดงไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ  
จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีมการท าบัตรใหม่ท่านละ 200 หยวน  
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เง ือ่นไขเพิม่เตมิทีค่วรทราบ  >>>>> 

1. บัตรโดยสารสายการบนิ 
- ประเภทหมูค่ณะ เงือ่นไขสากลเบือ้งตน้คอื ท่านตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มคณะตามรายละเอยีดวันและ 

เวลาทีร่ะบุไวใ้นรายการเท่านัน้ กรณีท ีท่่านมคีวามประสงคใ์ดๆ อันนอกเหนอืจากคณะแลว้ ท่านตอ้งแจง้กับทาง
บรษัิทฯ ก่อนยืนยันส ารองทีน่ั่ง  เนือ่งจากทางบรษัิทฯ ตอ้งท าเรือ่งขออนุมัตเิขา้ไปยังสายการบนิทัง้นีแ้ลว้ อาจ
มค่ีาธรรมเนยีมหรอืการขอเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา  จงึใคร่ขอความกรุณาจากลูกคา้ทุกท่านท า
ความเขา้ใจใหต้รงกันว่า เงือ่นไขแต่ละสายการบนิไม่เหมอืนกัน บรษัิทฯ เองเป็นตัวแทนจ าหน่ายบัตรโดยสาร
สายการบนิ ซึง่ยินด ีและเต็มใจทีจ่ะด าเนนิการแทนท่าน แต่ไม่มอี านาจใดๆ ในการอนุมัตทิุกกรณ ีขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของสายการบนิ  

2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิรั์บเฉพาะผูร่้วมเดนิทางทีป่ระสงคก์ารท่องเท ีย่วต่างประเทศเท่านัน้  ดังนัน้จะไม่ 
รับผดิชอบและคนืค่าบรกิารใดๆ จากการทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ประเทศไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท้่าน 
เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ดว้ยเหตุผลทีเ่ก ีย่วกับตัวของท่านเอง 
 

3. คณะทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอื 
ต่างประเทศ รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวร์

ทัง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านนับจากวันทีท่่านเดนิทาง เหลืออยา่งนอ้ยไมต่ ่ากวา่ 180 วนั  
 

5. ตารางเทีย่วบนิ ราคาและรายการท่องเท ีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ  
ทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้เช่น การจลาจล สภาพแวดลอ้ม การเมอืง ฯลฯ อันเป็นสาเหตุก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ดังกล่าว โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. กรณีท่านทีอ่ยู่ต่างจังหวัดจ าเป็นตอ้งโดยสารเครือ่งบนิ ก่อนจองต๋ัวในประเทศโปรดเช็คเวลาและไฟลทบ์นิและการ 
ยืนยันจากพนักงานขายอกีครัง้เพื่อความมั่นใจว่า วันเวลาทีท่่านจะท าการจองต๋ัวภายในประเทศนัน้ตรงกับคณะที ่
ท่านไดช้ าระไวก้ับทางบรษัิทฯ และไม่มขีอ้ผดิพลาดใดๆ ออกเดนิทางไดต้ามปกต ิอย่างแน่นอน 
 

7. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการรับผดิชอบต่อความเสยีหายอันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น สภาพ
ดนิฟ้าอากาศ การก่อจลาจล การเมอืง สงคราม การประทว้ง ความล่าชา้จากสายการบนิ การหยุดบนิของสายการบนิ 
หรอืเหตุผลจ าเป็นส่วนตัวของท่านเอง ฯลฯ เป็นตน้ 
 

8. ท่านไม่สามารถเรยีกคนืค่าบรกิารต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการทีท่่านไม่ใช ้ณ ต่างประเทศ อาท ิไม่เท ีย่วบางรายการ  
ไม่ทานอาหารบางมือ้ ฯลฯ  เนือ่งจากทางบรษัิทฯ ไดช้ าระโดยเป็นทีส่ ิน้สุดแลว้ 

 

9. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจาก 
 ความประมาทของตัวท่านเอง     
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“เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตา่งๆ ทีร่ะบุไวข้า้งตน้น ัน้ เพือ่เป็นกรอบและขอบเขตแสดงใหเ้หน็วา่ ทางบรษิทัฯ ด าเนนิ 
ธุรกจิภายใตค้วามถูกตอ้ง ไมม่จุีดประสงคใ์ดๆ เพือ่เอาเปรยีบหรอืคดโกงทา่น  นอกเหนอืจากผลก าไรน ัน้คอื  
การน าผูร้ว่มเดนิทางทุกทา่นสมัผสัประสบการณ์ตา่งแดน ไดเ้รยีนรูแ้ละเปิดรบัความสุข ความประทบัใจอยา่งคุม้คา่ 
กบัคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดไ้วว้างใจกบัเรา 
 
เอกสารส าหรบัยืน่วซีา่  
 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี อายุการใชง้านเหลอืนับจากวันทีเ่ดนิทางออกจากประเทศไทยอย่างนอ้ย 180 วัน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี หนา้ว่างเหลอืส าหรับประทับตราอย่างนอ้ย 3 หนา้เต็ม    
3. รูปถ่ายส ี   พื้นหลังสขีาวหรอืสฟ้ีาขนาด 2 นิว้ ท่านละ 2 ใบ  หนา้ตรง  

 ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 180 วัน  
 อัดภาพดว้ยกระดาษปกต ิ
 รูปถ่ายตอ้งไม่มเีครือ่งประดับใดๆ แมแ้ต่ต่างหู  

 

*** สถานทูตจนีปฎเิสธการพิจารณารูปถ่ายในกรณีต่อไปนี ้
 

- ค าน าหนา้ชือ่ ขัดแยง้กับรูปถ่ายทีแ่นบมา 
เช่น ค าน าหนา้ชือ่เป็น นาย แต่รูปถ่ายทีแ่นบมาดูเป็นหญงิ ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  

- น ารูปเก่าท ีถ่่ายไวน้านเกนิกว่า 180 วัน 
- น ารูปถ่ายเล่นๆ มวีวิดา้นหลัง ยืนเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตัดต่อใชเ้พื่อใชแ้นบประกอบยื่นวซ่ีา 
- น ารูปทีเ่ป็นกระดาษสติ๊กเกอร ์หรอื รูปทีใ่ชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
 
 
ท ัง้นี ้เราหวงัเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดม้โีอกาสใหบ้รกิาร และไดร้บัความรว่มมอืจากผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่น” 

 
ทีมงาน EDC TRAVEL PLUS CO., LTD. 


