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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-มำเก๊ำ (NX885 : 10.35-14.20 )-จู่ไห่
กวำงเจำ  

X ✈  
HAOYIN GLORIA 
PLAZA HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) -*** งำนกวำงเจำเทรด แฟร์ 
คร้ังที ่126*** 

 X  
HAOYIN GLORIA 
PLAZA HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
ร้านหยก - ***งำนกวำงเจำเทรด แฟร์  
คร้ังที ่126***- จูไห่ 

 X  
GRAND INN HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 

จูไห่-มำเก๊ำ-วดัเจ้ำแม่กวนอมิ-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อป
ป้ิงเซนำโด้ สแควร์-ร้านขนมพืน้เมือง-THE 
VENETIAN-มำเก๊ำ-กรุงเทพ ฯ 
(NX882 : 19.00-21.00) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 120 หยวน /คน ตลอดกำรเดินทำง  
 
   ผู้จองทัวร์โปรดอ่ำนทำงนี ้:  

ผู้ที่เคยเข้ำชมงำนกวำงเจำเทรดแฟร์ตั้งแต่คร้ังที่ 109  ให้แจ้งกับทำงเจ้ำหน้ำที่ ที่ท ำกำรจองทัวร์ไว้ล่วงหน้ำ 
และในวันเดินทำง ให้ท่ำนน ำบัตร (Badge) เข้ำชมงำนเก่ำไปด้วย หำกท่ำนท ำบัตรสูญหำย ท่ำนจะต้องลงทะเบียนท ำ
บัตรเข้ำงำนแยกจำกคณะ และทีมผู้จดังำนกวำงเจำเทรดแฟร์ (Canton Fair Organizer) จะคิดค่ำธรรมเนียมในกำรท ำ
บัตรใหม่ เป็นจ ำนวนเงนิ 200 หยวน/ท่ำน ซ่ึงท่ำนสำมำรถช ำระค่ำบัตรเข้ำงำนได้ที่หน้ำงำน  

กรุณำเตรียมพำสปอร์ต พร้อมรูปถ่ำยสี  2 นิ้ว จ ำนวน 2 ใบ และนำมบัตรท่ำนละ  3 ใบ เพื่อท ำบัตรเข้ำงำน 
(มอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษทัฯ ณ วนัเกบ็เอกสำร  และเตรียมนำมบัตรไปมำกๆ เพือ่แลกเปลีย่นเอกสำรกบัผู้ประกอบกำร) 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง วนัที ่15-18 / 24-27 ตุลำคม / 1-4 พฤศจิกำยน 2562 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-มำเก๊ำ-จูไห่-กวำงเจำ 
07.30 น.  พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 เคำน์เตอร์ N 

สำยกำรบิน AIR MACAU (NX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 
10.35 น.  เหิรฟ้าสู่ มำเก๊ำ โดยสำยกำรบิน AIR MACAU เทีย่วบินที ่NX885 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
14.20 น.  เดินทางถึง  สนำมบินมำเก๊ำ  เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนนัและคาสิโนนามระบือ  ผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่  เมืองจูไห่  ผ่ำนด่ำนกงเป่ย  ท่ำนจะต้องลำกกระเป๋ำสัมภำระ
ของท่ำนเอง   ระยะทำงระหว่ำงด่ำนประมำณ )500 เมตร (  ในกำรเดินทำงข้ำมด่ำนและผ่ำนพิธีกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองใช้เวลำในกำรเดินประมำณ 45-60นำที   เมืองจูไห่  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  1 ใน 5 ของ
ประเทศจีน  “จูไห่ ”  ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น   “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ” จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กวำงเจำ )ใช้เวลำเดินทำงประมำณ  2 ช่ัวโมง ( เมืองหลวงของ

มณฑลกวางตุง้ ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการคา้ นอกจากน้ียงัมีอาหารและ  
ภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลน้ี   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
    พกัที ่HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  

วนัทีส่อง  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที ่126*** 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ร้ำนนวดเท้ำ เพื่อสุขภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่
ซ ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟ
ไหม ้ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น จากนั้นน าท่านชม งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ัง
ที ่126                                           
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เทีย่ง    อำหำรกลำงวนัอสิระตำมอธัยำศัย เพือ่ควำมสะดวกต่อกำรดูงำน 
บ่ำย   น าท่านชม งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที ่126 (ต่อ) สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
ค ่ำ     รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...ห่านย่าง  

        พกัที ่HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่ำม  ร้านหยก-***งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที ่126***-จูไห่ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า จากนั้นน าท่าน
ชม งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที ่126                                            

เทีย่ง    อำหำรกลำงวนัอสิระตำมอธัยำศัย เพือ่ควำมสะดวกต่อกำรดูงำน 
บ่ำย น าท่านชม งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที ่126 (ต่อ)   สมควรแก่เวลานดัหมาย   น าท่านเดินทางสู่  เมือง

จูไห่    )ใช้เวลำเดินทำงประมำณ  2 ช่ัวโมง ( เขตเศรษฐกิจพิเศษ  1 ใน 5 ของประเทศจีน  “จูไห่ ”  ไดรั้บ
การยกยอ่งจากสหประชาชาติใหเ้ป็น   “เมืองมหศัจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”  

ค ่ำ     รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
        พกัที ่GRAND INN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่ี่  จูไห่-มำเก๊ำ-วดัเจ้ำแม่กวนอมิ-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปป้ิงเซนำโด้ สแควร์-ร้านขนมพืน้เมือง-THE 
VENETIAN-มำเก๊ำ-กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ มำเก๊ำ ผ่ำนด่ำนกงเป่ย  ท่ำนจะต้องลำกกระเป๋ำสัมภำระของท่ำนเอง ระยะทำง )

 ระหว่ำงด่ำนประมำณ500 เมตร(   ในกำรเดินทำงข้ำมด่ำนและผ่ำนพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมืองใช้เวลำใน
กำรเดินประมำณ 45-60นำที จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  วัดเจ้ำแม่กวนอิม  เป็นวดัใหญ่และเก่าแก่มาก 
ท่ีสุดในมาเก๊า สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 31  ภายในวดัสัมผสัไดถึ้งความศกัดิสิทธิ  และมนตข์ลงั
อนัเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนท่ีดูมีเสน่ห์ในแบบฉบบัของชาวจีน และองค์ท่ีโดดเด่นเป็น
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พิเศษเห็นจะเป็นองค์เจา้แม่กวนอิม ท่ีแต่งองค์ทรงเคร่ืองดว้ยชุดเจา้สาวของจีนท่ีตดัเยบ็ดว้ยผา้ไหม
อยา่งงดงาม น าท่านชม โบสถ์เซนต์พอล ซากโบสถ์ท่ีมีช่ือ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนไดรั้บ
การยกย่องให้เป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสต์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล อิสระให้
ท่าน ช้อปป้ิงเซนำโด้สแควร์ เป็นแหล่งช้อปป้ิงยอดนิยม ซ่ึงรวมไวด้ว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย ไม่วา่จะ
เป็น เส้ือผา้แฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์โบราณ เคร่ืองประดับ รวมไปถึงของท่ีระลึก 
ภตัตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบต าหรับดัง่เดิม รวมไปถึงร้าน
ขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขายสินคา้เพื่อสุขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปัจจุบนั ฯลฯ
จากนั้นน าท่านแวะ ร้ำนขนมพืน้เมือง อาทิเช่น ทองมว้นไส้หมูหยอง   ,ทองพบัไส้หมูหยอง  ,คุกก้ีแอ
ลมอล  ,ขนมเบ้ีย ,มะนาวโปรตุเกส ,หมูหวาน ,ทอ๊ปฟ่ีนม ฯลฯ ซ่ึงเป็นขนมท ีีี ่ ข้ึนช่ือของเมืองมาเก๊า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

   บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้ความบนัเทิง 
และเป็นสถานท่ีชอ้ปป้ิง พบกบัร้านคา้แบนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อมให้บริการแก่
ท่าน ให้ท่านไดส้ัมผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ  ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมให้ท่าน
ไดส้ัมผสักบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะ   
แกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็ 
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  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
19.00 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR MACAU เทีย่วบินที ่NX882  
    (บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง( 
21.00 น.          ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ. .........    

 
********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   

     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 9 ท่ำนขึน้ไป ***) 

 

กวำงเจำเทรดแฟร์...ขนมด้วง  
CANTON FAIR คร้ังที ่126 (ชมงำน 2 วนั) 4 วนั 3 คนื (NX) 

 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่25 มิ.ย. 62  
3. ค่ำวซ่ีำเข้ำประเทศจีนแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรยืน่วซ่ีำ เฉพำะหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)กรณีที่วีซ่ำ

เข้ำประเทศจีนแบบ 144 ช่ัวโมง ถูกยกเลกิไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ท ำให้มีเหตุต้องยื่นวีซ่ำเดี่ยว (ยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่ำจีน
ประจ ำประเทศไทย) ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บหนังสือเดินทำงตัวจริง, รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้
หลังสีขำวเท่ำน้ัน จ ำนวน 2 รูป และเอกสำรตำมกฎของกำรยื่นวีซ่ำจีน พร้อมช ำระค่ำวีซ่ำจีนเพิ่มจำกค่ำทัวร์ ยื่น
ธรรมดา 4 วันท าการ ช าระ 1,650 บาท / ยืน่ด่วน 2 วันท าการ ช าระ 2,775 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน) (ในกรณีที่ลูกค้ำแจ้งยกเลิกกำรเดินทำง ทำงเรำขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำ
กรณใีดทั้งส้ิน) 

4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-1 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้3 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 15-18 ตุลำคม 2562  19,999 บำท 19,999 บำท 3,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที่ 24-27 ตุลำคม 2562  19,999 บำท 19,999 บำท 3,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที่ 1-4 พฤศจกิำยน 2562 19,999 บำท 19,999 บำท 3,500 บำท 13,999 บำท 
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7. ค่ำประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 3 เดือน ถึง 35 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!  
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
3.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 120 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ  ท่ำน 15ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 40 หยวน ทริป / ท่ำน / 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 1 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
6. ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำติ เกบ็เพิม่ 500 หยวน/ท่ำน/ทริป 
เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก  ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด    ) ภายใน 1  วนั  หลงัจากท าการจอง  (  พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. กรุณำเตรียมพำสปอร์ต พร้อมรูปถ่ำยสี  2 นิ้ว จ ำนวน 2 ใบ และนำมบัตรท่ำนละ  3 ใบ เพื่อท ำบัตรเข้ำงำน (มอบ

ให้แก่เจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ ณ วนัเกบ็เอกสำร 
3. ช ำระส่วนทีเ่หลอื ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 35-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 3-34 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
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 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้
นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จักคือ ร้านขนมพือ้เมือง, ร้านหยก, ร้านนวดฝ่าเท้าบัว)หิมะ)  ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทวัร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะ
ชม ซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับ
ใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนปฏิเสธทีจ่ะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ จะขอเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวน
เงิน 400 หยวน / คน /ร้ำน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง
บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 

 

รำยละเอยีดงำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที ่126 เดอืนตุลำคม-พฤศจิกำยน 2562 

สถำนที่จัดงำน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX: 
380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น. 

 

Phase I 

วนัที ่15-19 ตุลำคม 

เค ร่ืองจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์เคร่ืองจักร , เค ร่ืองจักรขนาดเล็ก , จักรยาน , 

รถจกัรยานยนต์, ช้ินส่วนรถยนต์, ผลิตภณัฑ์เคมี, ฮาร์ดแวร์, รถยนต์ (โชวก์ลางแจง้) , 

เคร่ืองจกัรก่อสร้าง (โชวก์ลางแจง้), เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์, 

ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์และ ผลิตภณัฑก์ารส่ือสาร, อุปกรณ์ท่ี

ใหแ้สงสวา่ง, อุปกรณ์ก่อสร้างและวสัดุตกแต่ง, เคร่ืองสุขภณัฑ,์ ฯลฯ 

Phase II 

วนัที ่  23-27 ตุลำคม 

อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นหอ้งครัว, เซรามิกท่ีใชใ้นครัวเรือน, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง

บา้น, ผลิตภณัฑก์ระจก ,ผลิตภณัฑจ์ากการทอผา้และงานฝีมือเหลก็หวายเตผลิตภณัฑใ์น

สวน, ผลิตภณัฑหิ์น (โชวก์ลางแจง้), ผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน, อุปกรณ์ห้องน ้ า, แว่นตา

และนาฬิกา แว่นตา, ของเล่น, ของขวญัและของพรีเม่ียม,  ของฝากของท่ีระลึกตาม

เทศกาลต่างๆ ฯลฯ  

Phase III 

วนัที ่31 ตุลำคม-4 

พฤศจิกำยน 

เส้ือผา้บุรุษและสตรี, เส้ือผา้เด็ก, ชุดชั้นใน, ชุดกีฬาและชุดล าลอง, เคร่ืองหนัง, 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง, เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์เสริม, ผลิตภณัฑส่ิ์งทอ,  อาหารยาและ

ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ,อุปกรณ์การแพทย ์, อุปกรณ์ส าหรับเดินทางท่องเท่ียว, เคร่ืองใช้

ส านกังาน,รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ 

 

***ท่ำนสำมำรถดูรำยละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่ www.cantonfair.org.cn*** 

http://www.cantonfair.org.con/

