
 
กาํหนดการเดนิทางดูงาน กวางเจา ประเทศจนี 

เดนิทางวนัที่  12 – 16  กมุภาพนัธ์  2560  (5 วนั 4 คนื) 
DPES  : Digital Printing , Engraving, Signage & LED Technology (12-15 กมุภาพนัธ์ 2560) 

ISLE : International Sign & LED Exhibition, Guangzhou 2017 (15-18 กมุภาพนัธ์ 2560) 
………………………… 

วนัที ่ 1  : วนัอาทติย์ที ่12 กุมภาพนัธ์ 2560 
12.30น. : คณะเดินทาง พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางโดย การบินไทย เคร่ืองบิน Boeing 777-300 

(TG 678) ออกจาก กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ เวลา 15.25น. ถึง กวางเจา เวลา 19.05น. 
- เดินทางเขา้ท่ีพกั Hotel Landmark Canton พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
- อาหารกลางวนั, อาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 

วนัที ่2 :  วนัจันทร์ที ่ 13 กมุภาพนัธ์ 2560 
9.00 น. :  พร้อมกนั ณ Lobby โรงแรมเพ่ือเดินทางไปดูงาน DPES  

 (เดินทางไปกลบัโดยรถไฟฟ้า) 
- อาหารกลางวนั, อาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 

วนัที ่3 :  วนัองัคารที ่ 14 กมุภาพนัธ์ 2560 
9.00 น. : พร้อมกนั ณ Lobby โรงแรมเพ่ือเดินทางไป เยีย่มชมโรงงานผลิตอิงคเ์จท็ และป้าย 

(เดินทางไปกลบัโดยรถบสั) 
- รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ร่วมกนั 

วนัที ่4 :  วนัพธุที ่ 15 กมุภาพนัธ์ 2560  
9.00 น. :  พร้อมกนั ณ Lobby โรงแรมเพ่ือเดินทางไปดูงาน ISLE, Sign Innovation, DPES 

 (เดินทางไปกลบัโดยรถไฟฟ้า) 
- อาหารกลางวนั, อาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 

วนัที ่5 :  วนัพฤหัสบดีที ่ 16 กมุภาพนัธ์ 2560 
9.00 น. :  พร้อมกนั ณ Lobby โรงแรมเช็คเอา๊ทแ์ลว้ฝากกระเป๋าไวก้บัทางโรงแรม 

เพื่อเดินทางไปดูงาน  ISLE / หรือพกัผอ่นตามอธัยาศยั เดินทางไปกลบัโดยรถไฟฟ้า 
พร้อมกนัท่ีโรงแรม เวลา 15.30 น. เพื่อเดินทางไปสนามบินพร้อมกนั โดยรถบสั 

18.00 น. : เดินทางถึงสนามบิน Baiyun Intl 
-   เดินทางกลบัโดย การบินไทย เคร่ืองบิน Boeing 777-300 (TG 679) 
ออกจาก กวางเจา เวลา 20.25น. ถึง กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ เวลา 22.45 น. 
- เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 



 
อตัราค่าใช้จ่ายการเดนิทางดูงาน กวางเจา ประเทศจนี 
เดนิทางวนัที่  12 – 16  กมุภาพนัธ์  2560  (5 วนั 4 คนื) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

         ค่าใช้จ่าย ในการเดนิทาง ท่านละ 32,000 บาท*      
 

             พเิศษ สําหรับสมาชิก TABDA ท่านละ 29,000 บาท*    .          

 
- ราคาน้ีรวมค่าท่ีพกัจาํนวน 4 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน, ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั, ค่าเดินทาง

ระหวา่งงาน(รถไฟฟ้า/รถบสั),  Interpreter ล่ามภาษาจีน 1 คน ต่อผูร่้วมคณะ 5 คน,  
- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวม ค่าอาหาร, ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าทาํวซ่ีา 
- สาํหรับท่านท่ีตอ้งการพกัเด่ียว จ่ายเพ่ิม คนละ 6,000 บาท* 
-  *ราคายงัไม่รวม Vat 7% 

หมายเหตุ   
1.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6  เดือน 
2.  คาํแนะนาํสาํหรับผูท้าํวซ่ีา กรุณาเตรียมรูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 1 รูป (พ้ืนหลงัสีขาวไม่มี
ขอบและรูปถ่ายตอ้งเห็นใบหู)  
 

ด่วน !!!  กรุณาตอบกลบัภายในวนัท่ี 11  มกราคม 2560  

+++ รับจํานวนจํากดั 20 ทีน่ั่ง เท่าน้ัน +++ 
 

ติดต่อ คุณสุภิญญา  ผวิผอ่ง(ส้ม) โทร. 085-900-0660 
e-mail : tabda.tic@gmail.com, admin@tabda.org 

 

- ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง รวม Vat7% (32,000+2,240)  34,240 บาท/ท่าน 
- พิเศษอตัราสมาชิก รวม Vat7% (29,000+2,030)  31,030 บาท/ท่าน 

กรุณาชาํระเงินมดัจาํ 10,000 บาท และส่งสาํเนาหนงัสือเดินทางเพ่ือออกตัว๋เคร่ืองบิน 
และชาํระค่าใชจ่้ายทั้งหมดภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2560 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 


