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วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� 
กรุงเทพฯ-มาเก๊า (NX8�� : 10.35-14.25 )-จู่ไห่
กวางเจา  

X ✈  
HAOYIN GLORIA 
PLAZA HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

� 
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) -*** งานกวางเจาเทรด แฟร์ 
ครั�งที� 125*** 

 X  
HAOYIN GLORIA 
PLAZA HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

� 
ร้านหยก - ***งานกวางเจาเทรด แฟร์  
ครั�งที� 125***- จูไห่ 

 X  
GRAND INN HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 

จูไห่-มาเก๊า-วดัเจ้าแม่กวนอมิ-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อป
ปิ� งเซนาโด้ สแควร์-ร้านขนมพื�นเมือง-THE 
VENETIAN-มาเก๊า-กรุงเทพ ฯ 
(NX��� : ��.��-�1.0�) 

  ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน ��� หยวน /คน ตลอดการเดินทาง  
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   ผู้จองทัวร์โปรดอ่านทางนี� :  

ผู้ที�เคยเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ตั�งแต่ครั� งที� ���  ให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที� ที�ทําการจองทัวร์ไว้ล่วงหน้า 
และในวันเดินทาง ให้ท่านนําบัตร (Badge) เข้าชมงานเก่าไปด้วย หากท่านทําบัตรสูญหาย ท่านจะต้องลงทะเบียนทํา
บัตรเข้างานแยกจากคณะ และทีมผู้จัดงานกวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair Organizer) จะคิดค่าธรรมเนียมในการทํา
บัตรใหม่ เป็นจาํนวนเงนิ ��� หยวน/ท่าน ซึ�งท่านสามารถชําระค่าบัตรเข้างานได้ที�หน้างาน  

กรุณาเตรียมพาสปอร์ต พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ�ว จํานวน � ใบ และนามบัตรท่านละ � ใบ เพื�อทําบัตรเข้างาน 
(มอบให้แก่เจ้าหน้าที�บริษทัฯ ณ วนัเกบ็เอกสาร  และเตรียมนามบัตรไปมากๆ เพื�อแลกเปลี�ยนเอกสารกบัผู้ประกอบการ) 

กาํหนดการเดินทาง วนัที� �4-�7 เมษายน / �-� พฤษภาคม ���� 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-มาเก๊า-จูไห่-กวางเจา 

��.�� น.  พร้อมกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั�น 4 เคาน์เตอร์ N 
สายการบิน AIR MACAU (NX) โดยมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

��.�� น.  เหิรฟ้าสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน AIR MACAU เที�ยวบินที� NX885 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
14.25 น.  เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า เมืองที�ไดชื้�อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนนัและคาสิโนนามระบือ ผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระ
ของท่านเอง  ระยะทางระหว่างด่านประมาณ)500 เมตร(  ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที  เมืองจูไห่  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  1 ใน 5 ของ
ประเทศจีน “จูไห่”  ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น  “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ” จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ กวางเจา )ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง( เมืองหลวงของ
มณฑลกวางตุง้ ซึ� งเป็นเมืองใหญ่ที�เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการคา้ นอกจากนี� ยงัมีอาหารและ  
ภาษาที�เป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลนี�    

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
    พกัที� HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****  

วนัที�สอง  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั�งที� 12�*** 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื�อสุขภาพ ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่
ซํ� าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที�รู้จกักนัดีในชื�อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟ
ไหม ้ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น จากนั�นนาํท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั�ง
ที� 12�                                            

เที�ยง    อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย เพื�อความสะดวกต่อการดูงาน 
บ่าย   นาํท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั�งที� 12� (ต่อ) สมควรแก่เวลานดัหมายนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
คํ�า     รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...ห่านย่าง  

        พกัที� HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

วนัที�สาม  ร้านหยก-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั�งที� 12�***-จูไห่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านชม ร้านหยก ซึ� งเป็นเครื�องประดบันาํโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซื�อเป็นของฝากลํ�าค่า จากนั�นนาํท่าน
ชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั�งที� 12�                                            

เที�ยง    อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย เพื�อความสะดวกต่อการดูงาน 
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บ่าย นาํท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั�งที� 12� (ต่อ)   สมควรแก่เวลานดัหมาย   นาํท่านเดินทางสู่  เมือง
จูไห่  )ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง( เขตเศรษฐกิจพิเศษ  1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”  ไดรั้บการ
ยกยอ่งจากสหประชาชาติใหเ้ป็น   “เมืองมหศัจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”  

คํ�า     รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
        พกัที� GRAND INN HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 
 

วนัที�สี�   จูไห่-มาเก๊า-วดัเจ้าแม่กวนอมิ-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ� งเซนาโด้ สแควร์-ร้านขนมพื�นเมือง-THE 
VENETIAN-มาเก๊า-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางกลบัสู่ มาเก๊า ผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง ระยะทาง)

 ระหว่างด่านประมาณ500 เมตร(   ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาใน
การเดินประมาณ 45-60นาที จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวดัใหญ่และเก่าแก่มาก 
ที�สุดในมาเก๊า สร้างขึ�นตั�งแต่สมยัศตวรรษที� 13 ภายในวดัสัมผสัไดถึ้งความศกัดิสิทธิ  และมนตข์ลงั
อนัเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนที�ดูมีเสน่ห์ในแบบฉบบัของชาวจีน และองค์ที�โดดเด่นเป็น
พิเศษเห็นจะเป็นองค์เจา้แม่กวนอิม ที�แต่งองค์ทรงเครื�องดว้ยชุดเจา้สาวของจีนที�ตดัเยบ็ดว้ยผา้ไหม
อยา่งงดงาม นาํท่านชม โบสถ์เซนต์พอล ซากโบสถที์�มีชื�อ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนไดรั้บ
การยกย่องให้เป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสต์ที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในดินแดนตะวนัออกไกล อิสระให้
ท่าน ช้อปปิ� งเซนาโด้สแควร์ เป็นแหล่งช้อปปิ� งยอดนิยม ซึ� งรวมไวด้ว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย ไม่วา่จะ
เป็น เสื� อผา้แฟชั�น สินค้าแบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์โบราณ เครื� องประดับ รวมไปถึงของที�ระลึก 
ภตัตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบตาํหรับดั�งเดิม รวมไปถึงร้าน
ขนมอบ ขนมพื�นเมือง ร้านขายสินคา้เพื�อสุขภาพ ร้านขายยาทั�งแบบแผนโบราณ และปัจจุบนั ฯลฯ
จากนั�นนาํท่านแวะ ร้านขนมพื�นเมือง อาทิเช่น ทองมว้นไส้หมูหยอง  ,ทองพบัไส้หมูหยอง ,คุกกี�แอ

ลมอล ,ขนมเบี�ย ,มะนาวโปรตุเกส ,หมูหวาน ,ทอ๊ปฟี� นม ฯลฯ ซึ� งเป็นขนมที�ขึ�นชื�อของเมืองมาเก๊  
เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

   บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยสิ�งอาํนวยความสะดวกที�ใหค้วามบนัเทิง 
และเป็นสถานที�ชอ้ปปิ� ง พบกบัร้านคา้แบนด์เนมชื�อดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ที�เปิดพร้อมใหบ้ริการแก่
ท่าน ให้ท่านไดส้ัมผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื�อลิ�มลองเมนูต่างๆ  ที�ท่านชื�นชอบ พร้อมให้ท่าน
ไดส้ัมผสักบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสที�อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะ   
แกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั�งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี�ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็ 

 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
��.�� น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที�ยวบินที� NX���  
    (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง( 
��.�� น.          ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ. .........    

 
********ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ********   

     ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั�งแต่ �0 ท่านขึ�นไป ***) 
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กวางเจาเทรดแฟร์...ขนมผงิ  
CANTON FAIR ครั�งที� ��� (ชมงาน 2 วนั) � วนั � คนื (NX) 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที�ระบุไวใ้นรายการเท่านั�น  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ� ามนัขึ�น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าภาษี

นํ�ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นี�เช็คภาษีนํ�ามัน ณ วนัที� 2� ก.พ. ��  
3. ค่าวซ่ีาเข้าประเทศจีนแบบ 144 ชั�วโมง (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการยื�นวซ่ีา เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น)กรณทีี�วซ่ีา

เข้าประเทศจีนแบบ 144 ชั�วโมง ถูกยกเลิกไม่ว่ากรณใีดๆ ก็ตาม ทําให้มีเหตุต้องยื�นวซ่ีาเดี�ยว (ยื�นที�ศูนย์ยื�นวีซ่าจีน
ประจําประเทศไทย) ทางบริษัทฯ จะขอเก็บหนังสือเดินทางตัวจริง, รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ�ว พื�น
หลังสีขาวเท่านั�น จํานวน 2 รูป และเอกสารตามกฎของการยื�นวีซ่าจีน พร้อมชําระค่าวีซ่าจีนเพิ�มจากค่าทัวร์ ยื�น
ธรรมดา 4 วันทาํการ ชําระ �,��� บาท / ยื�นด่วน 2 วันทาํการ ชําระ �,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางไทยเท่านั�น) (ในกรณีที�ลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่า
กรณใีดทั�งสิ�น) 

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-� ท่าน), อาหาร และเครื�องดื�มทุกมื�อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
�.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
6. นํ�าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 2� กโิลกรัม  สัมภาระติดตวัขึ�นเครื�องได ้� ชิ�น ต่อท่าน นํ� าหนกัตอ้งไม่เกิน � กิโลกรัม, 

ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที�มีอายุตั�งแต่ � เดือนขึ�นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง � เดือน ถึง �� ปี และผูที้�มีอายุสูงกวา่ �� ปี 
ขึ�นไป ค่าชดเชยทั�งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั�งนี� ยอ่ม
อยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณลีูกค้าท่านใดสนใจ ซื�อประกนัการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทั�งนี�อัตราเบี�ยประกันเริ�มต้นที� ��� บาท ขึ�นอยู่กับ
ระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ �-� ท่าน 

เดก็อายุ �-�� ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวมตั�ว 

วนัที� 24-27 เมษายน ����  20,��� บาท 20,��� บาท 3,�00 บาท ��,��� บาท 

วนัที� 2-� พฤษภาคม ���2  20,��� บาท 20,��� บาท 3,�00 บาท ��,��� บาท 
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กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื�อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ �-�) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที�เป็นชาวไทยเท่านั�น!!!  

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
�.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม ��� หยวนต่อคน (เด็กชําระทปิเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า  ท่าน 15ขอเกบ็ค่าทปิเพิ�ม �� หยวน ทริป / ท่าน / 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที�จ่าย � % ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที�ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และหกั ณ ที�จ่าย จากยอดขายจริงทั�งหมดเท่านั�น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธิ� ออกใบเสร็จที�ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั�น 

5. ค่าวซ่ีาจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าทวัร์ชาวต่างชาติ เกบ็เพิ�ม ��� หยวน/ท่าน/ทริป 

เงื�อนไขการทาํการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครั�งแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 1 ,0 000 บาท หรือทั�งหมด  ) ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง ( พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย 
2. กรุณาเตรียมพาสปอร์ต พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ�ว จํานวน � ใบ และนามบัตรท่านละ � ใบ เพื�อทําบัตรเข้างาน (มอบ

ให้แก่เจ้าหน้าที�บริษัทฯ ณ วนัเกบ็เอกสาร 
3. ชําระส่วนที�เหลอื ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   

การยกเลกิการเดินทาง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง �� วนั คืนค่าใช้จ่ายทั�งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง ��-�� วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ ��,��� บาท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ �-�� วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�เกบ็ค้าใช้จ่ายทั�งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ� งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี� ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตั�ว
เครื�องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที�สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกิดขึ�นตามจริง ในกรณีที�ไม่
สามารถเดินทางได ้

 เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธิ�  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น  

 กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกั รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั�งหมด เนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที�ยวบินนั�นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทวัร์ครบ �� ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื�นเมืองให้
นักท่องเที�ยวทั�วไปได้รู้จักคือ ร้านขนมพื�อเมือง, ร้านหยก, ร้านนวดฝ่าเท้าบัว)หิมะ)  ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทวัร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะ
ชม ซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ ��-�� นาท ีซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับ
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ใดๆ ทั�งสิ�น หากท่านปฏิเสธที�จะไม่เข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ�นจากท่านเป็นจํานวน
เงิน �00 หยวน / คน /ร้าน 
 บริษทัฯ มีสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี�  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 รายการท่องเที�ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื�อใหโ้ปรแกรมการท่องเที�ยวเป็นไปอยา่งราบรื�น 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ�นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที�กรม
แรงงานทั�งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั�งสิ�น แต่ทั�งนี� ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ� การจดัหานี�โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคานี� คิดตามราคาตั�วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื�องบินปรับสูงขึ�น บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะปรับราคาตั�ว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื�อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ� ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�นอตัราค่า 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
 ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั� ง  มิฉะนั�นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั�งสิ�น 
 เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั�งหมด 
** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั ** 
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รายละเอยีดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั�งที� ��� เดอืนเมษายน-พฤษภาคม  ��6� 

สถานที�จัดงาน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX: 

380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น. 

 

Phase I 

วนัที� 15-19 เมษายน 

เครื� องจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์เครื� องจักร , เครื� องจักรขนาดเล็ก, จักรยาน, 

รถจกัรยานยนต์, ชิ�นส่วนรถยนต์, ผลิตภณัฑ์เคมี, ฮาร์ดแวร์, รถยนต์ (โชวก์ลางแจง้) , 

เครื�องจกัรก่อสร้าง (โชวก์ลางแจง้), เครื�องใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์, 

ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์และ ผลิตภณัฑก์ารสื�อสาร, อุปกรณ์ที�

ใหแ้สงสวา่ง, อุปกรณ์ก่อสร้างและวสัดุตกแต่ง, เครื�องสุขภณัฑ,์ ฯลฯ 

Phase II 

วนัที�  ��-�� เมษายน 

อุปกรณ์เครื�องใชใ้นหอ้งครัว, เซรามิกที�ใชใ้นครัวเรือน, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง

บา้น, ผลิตภณัฑก์ระจก ,ผลิตภณัฑจ์ากการทอผา้และงานฝีมือเหลก็หวายเตผลิตภณัฑใ์น

สวน, ผลิตภณัฑหิ์น (โชวก์ลางแจง้), ผลิตภณัฑใ์นครัวเรือน, อุปกรณ์หอ้งนํ�า, แวน่ตา

และนาฬิกา แวน่ตา, ของเล่น, ของขวญัและของพรีเมี�ยม,  ของฝากของที�ระลึกตาม

เทศกาลต่างๆ ฯลฯ  

Phase III 

วนัที� �-� พฤษภาคม 

เสื�อผา้บุรุษและสตรี, เสื�อผา้เดก็, ชุดชั�นใน, ชุดกีฬาและชุดลาํลอง, เครื�องหนงั, ผลิตภณัฑ์

ที�เกี�ยวขอ้ง, เครื�องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม, ผลิตภณัฑสิ์�งทอ,  อาหารยาและผลิตภณัฑ์

เพื�อสุขภาพ,อุปกรณ์การแพทย ์, อุปกรณ์สําหรับเดินทางท่องเที�ยว, เครื�องใชส้ํานกังาน,

รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ 

 

***ท่านสามารถดูรายละเอยีดเพิ�มเติมได้ที�  www.cantonfair.org.cn*** 

 


