กำหนดวันทีเ่ ดินทำง 15-19 ตุลำคม 2560
 เข้าชมงาน China import and export fair / Canton fair 2 วัน
 ชมความสวยงามอลังการ ของ The Venetian มาเก๊า , เซนาโด้แสควร์
 อาหาร 10 มื้ อ / พิเศษ บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ / พิเศษเมนู เป็ ดปั กกิง่
 นอนจู ไห่ 2 คืน กวางเจา 2 คืน
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ –จู ไห่ – ตลาดกงเป่ ย

09.00 น.

พร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ P
สายการบินแอร์มาเก๊า โดยมีเจ้ าหน้ าที่ คอยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระให้ กบั ท่าน
เหินฟ้ าสู่ เมืองมาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ NX 885

11.35 น.
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15.25 น.

เดินทางถึง”มาเก๊า”มาเก๊าตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้ านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่นา้
เพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตาบลก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ท้งั หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบ
ไปด้ วยคาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทป, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อม
ถึงกันด้ วยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า -ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง
4.5 กม. พาท่านเดิน ทางข้ ามด่ านสู่เมืองจู ไห่ โดยรถโค้ ช เมืองจู ไห่ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิ เศษ 1 ใน 5 ของ
ประเทศจีน “จูไห่ ” ได้ รับการยกย่อง จากสหประชาชาติให้ เป็ น “เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
(Amazing City in China) ผ่านทางประตูบอก เขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปตุเกส (มาเก๊า) ซึ่งใช้
เป็ นด่านพรมแดนสู่ประเทศจีนสร้ างในปี ค.ศ. 1849 ผ่าน เข้ าสู่จีนแผ่นดินใหญ่
จากนั้นท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ ย ให้ ท่านช้ อปปิ้ งสินค้ านานาชนิดเสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE ท่านจะ
สนุ กสนานกับ การต่อรองสินค้ าราคาถูกทั้ง กระเป๋ า ก้ อปปี้ แบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผ้ า ถุงเท้ า
รองเท้า เครื่องประดับสาหรับทกุเพศทุกวัย

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู เป๋ าฮื้ อ + ไวน์แดง (1)

ทีพ่ กั จู ไห่ LANDMARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
จู ไห่-ถนนคู่รกั The Lover’s Road – ร้านผ้าไหม -ยาบัวหิมะ –ร้านหยก-วัดผู่โถว
- กวางเจา – ถนนคนเดินซางเซียจิ๋ ว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)
หลังอาหารนาท่านนั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนน คู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสน
จะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจู ไห่ได้ ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้ อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้
ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้ มีการนาเก้ าอี้ หรือม้ านั่งซึ่งทามาสาหรับ 2
คนนั่งเท่านั้น จึงได้ ช่ ือว่าถนนคู่รัก ปั จจุ บันเป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ จู ไห่ฟิช
เชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญ ลักษณ์ ของเมืองจู ไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูป แกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือ
ไข่มุกอยู่ริมทะเล จากนั้นให้ ท่านได้ เลือกชมสินค้ าที่โรงงานผ้าไหม สินค้ าทุกชิ้นผลิตขึ้นจากไหมจีนชื่อดังที่มี
คุณสมบัติเหนียว นุ่ม อาทิ ไส้ ผ้าห่ม, ผ้ าคลุมเตียง เป็ นต้ น

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านชม วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่ อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้ าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี
นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้ าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้ า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน นาท่าน
ชมสินค้ ายาประจาบ้ านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้ นา้ ร้ อนลวก, แผลไฟไหม้ , แก้ ริดสีดวง,
ฮ่องกงฟุต ฯลฯ และให้ ทา่ นได้ รับเลือกชม ร้านหยก สินค้ าโอท็อปของเมืองจีน
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คา่

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่กวางเจา
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู เป็ ดปักกิง่ (4)

ให้ ท่าน อิสระช้ อปปิ้ งที่ ถนนคนเดินซางเซี่ยจิ่ว ซึ่ง
เป็ นตลาดค้ าส่งเสื้อผ้ าราคาถูกซึ่ งเป็ นถนนโบราณที่
เชื่อมไปท่าเรื อมาก่อ น แต่ ตอนนี้กลายมาเป็ นถนน
คนเดิ น ที่มี ของขายมากมาย และสองข้ างทางยั งมี
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ ได้ เห็นด้ วย
ถื อ เป็ นถนนคนเดิ น ชื่ อ ดั งของกวางโจว เป็ นถนน
สั้นๆสองสายมาเชื่อมต่ อกัน บรรยากาศจะคล้ ายๆ
ย่ า นในฮ่ อ งกง บางช่ ว งของถนนจะมี ก ารปิ ดถนน
และมีการเปิ ดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร ร้ านค้ าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว ที่น่ีเป็ นที่ขายของให้
นักท่องเที่ยวดังนั้นราคาจึงสูงกว่าที่อ่นื ๆ จะคึกคักมากในช่วงกลางคืน

ทีพ่ กั กวางเจา HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

กวางเจา - ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122 ( เต็มวัน ) – บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้ านานาชาติกวางเจา “ กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจ
ผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็ นงานที่ผ้ ูผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละ
มณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้ าทุก
ประเภท
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)*** เพื่อให้ ทา่ นได้ สะดวกต่อการชมงาน
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คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนู บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ (6)

ทีพ่ กั กวางเจา HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

กวางเจา - ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 -จูไห่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7)
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้ านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทาง ทางธุรกิจงาน
ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็ นงานที่ผ้ ูผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละ
มณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ ความสนใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้ า
ทุกประเภท อาทิเช่น สินค้ าทางด้ านเทคโนโลยี, การเกษตร , อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100
หมวดหมู่
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)*** เพื่อให้ ทา่ นได้ สะดวกต่อการชมงาน
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่จูไห่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (8)

คา่

ทีพ่ กั จู ไห่ LANDMARK HOTEL
วันที่ 5

จูไห่ – มาเก๊า –องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล- โบสถ์เซ็นพอลล์ -เซนาโด้ สแควร์ – เวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)
นาท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยรถโค้ ช จากนั้นนาท่านผ่านชมวิวของเกาะมาเก๊า ซึ่งจะผ่านชมจุดสาคัญๆต่าง เช่น
มาเก๊าทาวเวอร์ ที่มีความสูงถึง 338 เมตร และแวะถ่ ายรูปปั้ นองค์เจ้าแม่กวนอิ มริมทะเล เป็ นองค์เจ้ าแม่
กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็ นองค์เจ้ า
แม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็ นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้ างขึ้นเพื่อเป็ น
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อนุสรณ์ให้ กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืน
ให้ กับจีน เพื่ อคนให้ รุ่นหลังได้ ระลึกถึง และภายใต้
รูปปั้นยังจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่จี ัดแสดงถึงประวัติความ
เป็ นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้ างองค์เจ้ าแม่
กวนอิมองค์น้ ี แล้ วนาท่านสู่ โบสถ์เซ็ นพอลล์ สร้ าง
ขึ้ น เมื่ อ ต้ น ศ ต วรรษ ที่ 1 7 นั บ เป็ น สถ าน ที่ มี
ความสาคั ญ ทางประวั ติศ าสตร์ แ ละเป็ นสัญ ลั ก ษณ์
ประจาเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นโรงเรียนสอน
ศ าสน าแห่ งแรกของชาวต ะวั น ต กใน ดิ น แด น
ตะวัน ออกไกล ต่ อ มาในปี ค.ศ.1835 ได้ เกิดเพลิ ง
ไหม้ อย่ างรุน แรง ทาให้ คงเหลือ แต่ ซากประตูโบสถ์
ด้ านหน้ า และบั น ไดทางเข้ าด้ านหน้ าที่ ส ง่ า งาม
หลั ง จากที่ มี ก ารบู ร ณะขึ้ นใหม่ ใ นปี ค.ศ.1991
นอกจากนี้ด้านหลังโบสถ์ยังมีการจัดพิ พิธภัณ ฑ์ทาง
ศาสนาขึ้น และยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนผู้ก่ อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดู กของชาวคริสต์
ญี่ปุ่น และเวียดนาม ที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ ครั้งยิ่งใหญ่ พาท่านเดินสู่ย่านการค้ าสาคัญของมาเก๊า
หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้ วยพื้ นถนนที่ปูลาดด้ วยกระเบื้องเป็ นลอนคลื่น
เปรียบเสมือนท้ องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้ อมรอบไปด้ วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ ท่านได้ เดิน
เที่ ย วและเลื อ กซื้ อสิ น ค้ า ที่ มี ช่ ื อ เสี ย ง เช่ น เสื้ อผ้ า สิ น ค้ า แบรนด์ เนมหลากหลายยี่ ห้ อ อาทิ เช่ น ESPRIT,
GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ

เทีย่ ง

นาท่านเลือกซื้อสินค้าพื้ นเมืองที่ขึ้นชื่อของมาเก๊า เช่น คุ้กกี้อัลมอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมู
แผ่นสูตรพิเศษ นา้ มันปลา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
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น าท่านเดิ น ทางสู่โรงแรมหรูห รา 5 ดาว The Venetian Resort ชมบรรยากาศภายในบริ เวณของ The
Venetian Resort ที่ตกแต่งด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็ นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์
ของชาวเวนิสท่านจะได้ พบกับร้ านค้ าช้ อปปิ้ งกว่า 350 ร้ านมีท้งั สินค้ าแบรนด์เนมมากมายให้ ท่านเลือก และยัง
มีสปาสุดหรูหราให้ ทา่ นเลือกใช้ บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้ านและที่น่ังรองรับกว่า 1,000ที่น่ังภายในมีเนื้อที่
กว้ างขวางที่สามารถใช้ ในการจัดนิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่า(ไม่รวมอยู่ในค่า
ทัวร์)ซึ่งมีฝีพายที่สามารถขับร้ องเพลงได้ อย่างไพเราะภายในยังบรรจุ ด้วยร้ านค้ ามากมายคล้ ายกับยกห้ างดังๆ
มาไว้ ท่ีน่ี อ าทิเช่ น Coachเป็ นต้ น และภายในบริ เวณของโรงแรมและยังมี ขบวนพาเหรดให้ ท่านได้ ช่ื น ชมอัน
ตระการตาให้ ท่านได้ สัมผัสเมืองเวนิสที่ยกมาตั้งใจกลางโรงแรมเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้ ท่านได้ ลองเสี่ยงโชค
เล่นๆเพื่อความสนุกสนาน

19.00 น.
21.00 น.

สมควรแก่เวลา พร้ อมกันที่จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊าเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX 882
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
…………………………………………………………………………………………………………………

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 15-19 ตุลาคม 2560
ขาไป NX 885 : 11.35 – 15.25 น.
ขากลับ NX 882 : 19.00 -21.00 น.

ราคา
ผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก 2-11
ปี
(มีเตียง)
พักกับ 2 ผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก 2-11 ปี
(ไม่มีเตียง)
นอนกับ 2 ผูใ้ หญ่

พักเดีย่ ว
เพิม่

18,900.-

18,900.-

18,900.-

4,500

หมายเหตุ: เด็กหมายถึง อายุ 2-11 ปี
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพ – มาเก๊า ไป – กลับ โดยสายการบินแอร์ มาเก๊า
 ค่าภาษีสนามบิน / ค่าภาษีนา้ มัน
 ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระ 20 KG
 ค่าโรงแรมที่พัก / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
 ค่ามัคคุเทศก์อาชีพท้องถิ่น
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ
 นา้ ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน
 ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
 ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน
 ค่าบัตรเข้ าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (สาหรับท่านที่ไม่เคยมีบัตรเข้ างานมาก่อน)
 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
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***กรณีทา่ นมีวีซ่าเดี่ยวจีนที่ยังไม่ใช้ งานอยู่ในเล่มพาสปอร์ตโปรดแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ทวั ร์รับทราบก่อนจองทัวร์ เนื่องจาก
ท่านจะไม่สามารถใช้ วีซ่ากรุ๊ปเข้ าจีนได้ เจ้ าหน้ าที่ตม.จีนจะใช้ วีซ่าที่อยู่ในเล่มของท่านหากเกิดความเสียหายใดๆ
ภายหลัง ทางบริษัทไม่สามารถทาคืนค่าใช้ จ่ายในส่วนนี้ได้ เนื่องจากค่าใช้ จ่ายดังกล่าว เป็ นการบริการแบบวีซ่าทั้งกรุ๊ป
*** สำหรับท่ำนที่มีบตั รเอเปค ไม่ตอ้ งทำวีซ่ำเข้ำจีน โปรดแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่รับจองทัวร์ ทรำบ
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าโรงแรม
 ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 150 หยวน / ลูกค้ า 1ท่าน/ตลอดทริป
 ค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว นา้ ท่วม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกากับภาษีเต็มรูปแบบ
 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
- กรุณาชาระเงินค่ามัดจาทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท หลังจากทาการจอง พร้ อมส่งเอกสารสาเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง
- การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า21วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้ เรียบร้ อย
ก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริษัทต้ องสารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตัว๋ เครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

เอกสารจาเป็ นทีต่ อ้ งใช้สาหรับทาบัตรเข้างาน
1.นามบัตรภาษาอังกฤษ ท่านละ 2 ใบ (มีช่ ือ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อเป็ นภาษาอังกฤษ )
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นขาวหรือฟ้ า (เพื่อทาบัตรเข้ างาน)
- ท่านใดที่เคยเข้ างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 3 ปี นับจากครั้งล่าสุด สามารถใช้ บัตรเข้ างานอันเก่าได้ ค่ะ
แล้ วกรณีท่ที า่ นไม่ได้ นาบัตรเก่ามาจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมในการทาบัตรใหม่ 200 หยวนต่อท่าน ณ วันเข้ างาน พร้ อม
ทั้งโชว์ตัวที่เคานเตอร์ทาบัตร ทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้ เป็ นผู้เรียกเก็บแต่เป็ นกฎของงานแฟร์
หมายเหตุ
- กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจาทุกกรณี
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่สี ญ
ู หาย สูญเสีย หรือได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์และ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้ น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
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- กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ทา่ นจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจา
ตัว๋ ในกรณีท่ไี ม่สามารถเดินทางได้
- กรณีทา่ นได้ ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็ นกรณีไป(อาทิกรณีออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ วหรือได้ ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณีไป
- กรณีผ้ ูเดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทั้งหมด

www.cantonfairholiday.com

CAN NX-1/CAN

