
 

 

 
 

วนัที ่ กําหนดการ เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 
กรงุเทพฯ-มาเกา๊ (NX885 : 10.35-14.25 )-จไูห่

กวางเจา  
X ✈  

HAOYIN GLORIA 

PLAZA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

2 
***งานกวางเจาเทรด แฟร ์คร ัง้ที ่127*** 

จตัรุสัฮวัเฉงิ 
 X  

HAOYIN GLORIA 

PLAZA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

3 ***งานกวางเจาเทรด แฟร ์คร ัง้ที ่127***- จไูห ่  X  
GRAND INN HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4 

จไูห-่มาเกา๊-วดัเจา้แมก่วนอมิ-โบสถเ์ซนตพ์อล - ชอ้ป

ป้ิงเซนาโด ้สแควร-์THE VENETIAN-มาเกา๊กรงุเทพ ฯ 

(NX882 : 19.45-21.50) 

  ✈  

กรณุาเตรยีมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ จาํนวน 120 หยวน /คน ตลอดการเดนิทาง 

 
    

 

ชว่งเดนิทาง 



 

ผูจ้องทวัรโ์ปรดอา่นทางนี ้:  

ผูท้ ีเ่คยเขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟรต์ ัง้แตค่ร ัง้ที ่109  ใหแ้จง้กบัทางเจา้หนา้ที ่ทีท่ําการจองทวัรไ์วล้ว่งหนา้ 

และในวนัเดนิทาง ใหท้า่นนําบตัร (Badge) เขา้ชมงานเกา่ไปดว้ย หากทา่นทําบตัรสูญหาย ทา่นจะตอ้งลงทะเบยีน

ทําบตัรเขา้งานแยกจากคณะ และทมีผูจ้ดังานกวางเจาเทรดแฟร ์(Canton Fair Organizer) จะคดิคา่ธรรมเนยีม

ในการทําบตัรใหม ่เป็นจํานวนเงนิ 200 หยวน/ทา่น ซึง่ทา่นสามารถชําระคา่บตัรเขา้งานไดท้ีห่นา้งาน  

กรุณาเตรยีมพาสปอรต์ พรอ้มรูปถา่ยส ี 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ และนามบตัรทา่นละ  3 ใบ เพือ่ทําบตัรเขา้งาน 

(มอบให้แก่เจ้าหน้าที่บรษิทัฯ ณ วนัเก็บเอกสาร  และเตรียมนามบตัรไปมากๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารกบั

ผูป้ระกอบการ) 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที่ 23-26 เมษำยน / 1-4 พฤษภำคม 2563 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - มาเกา๊ - จไูห ่- กวางเจา 

 

07.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์N สายการ

บนิ AIR MACAU (NX) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

10.35 น. เหนิฟ้าสู ่มาเกา๊ โดยสายการบนิ AIR MACAU เทีย่วบนิที ่NX885 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.25 น.  เดนิทางถงึ  สนามบนิมาเกา๊  เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นดนิแดนแห่งการพนันและคาสโินนามระบอื  ผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืง นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงจูไห ่ ผา่นดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง 

 ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ)500 เมตร(  ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

ใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60นาท ี

  เมอืงจูไห ่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี จูไห่ ไดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็นเมอืง

มหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่กวางเจา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซึง่เป็น

เมอืงใหญท่ีเ่ตบิโตอยา่งรวดเร็วจากธรุกจิการคา้ นอกจากนีย้งัมอีาหารและ  ภาษาทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลนี ้  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว****  

 

วนัทีส่อง  งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127 - จตัรุสัฮวัเฉงิ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู ่งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127 (Chinese Import and Export Commodities Fair 

หรอื Guangzhou Fair หรอื Canton Fair) จัดขึน้โดยกรมการคา้ตา่งประเทศ ของสาธารณรัฐประชาชนจนี  เป็น

งานแสดงสนิคา้เพือ่การสง่ออกและนําเขา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของจนี และถอืว่าใหญ่ทีส่ดุในเอเชยีเลยทเีดยีว เป็นงาน

ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ผ้ลติรายใหญ ่ไดพ้บปะกบัผูป้ระกอบการ ทีนั่กลงทนุและนักธรุกจิทั่วโลกตา่งใหค้วามสนใจ ยิง่

ชว่งหลังมานี้ประเทศจนีไดเ้ปิดประเทศมากยิง่ขึน้ ทําใหผู้ม้าเทีย่วกวางเจา นยิมมางานกวางเจาเทรดแฟรก์ัน

เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะการมาเทีย่วกวางเจาเพือ่เลอืกซือ้สนิคา้จากจนีทีเ่ป็นแหล่งวัตถุดบิทีม่รีาคาถูกกว่าที่

อืน่มาก  

 



 

 
 

เทีย่ง อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกตอ่การดงูาน 

บา่ย นําทา่นชม งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127  สมควรแกเ่วลานัดหมาย นําท่านเดนิทางสู ่จตัรุสัฮวัเฉงิ ซึง่ 

เป็นศนูยก์ลางแหง่ใหมข่องเมอืงกวางเจา มพีิน้ที ่560,000 ตารางเมตร จัตรัุสนีร้วบรวมสิง่กอ่สรา้งหลายแห่งอยู่

ในทีเ่ดยีวกัน มมีากกว่า 39 ตกึก่อสรา้ง อาทเิชน่ พพิธิภัณฑก์วางตุง้ หอดนตร ีหอทวีทีีส่งูทีส่ดุในโลก หอ

หนังสอืกวางเจา วังเยาวชน ซึง่ตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงกวางเจา ใหท้่านไดอ้สิระเก็บภาพ

ไวเ้ป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย            

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ลิม้รสอาหารพเิศษ...หา่นยา่ง  

พกัที ่ HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว**** 

 

วนัทีส่าม  งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127 - จไูห ่

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นชม งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127                                            

 

เทีย่ง อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกตอ่การดงูาน 

บา่ย นําทา่นชม งานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127 (ตอ่) สมควรแกเ่วลานัดหมาย  

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจไูห่  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี 

“จไูห่”  ไดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี” 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ GRAND INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว**** 

 

วนัทีส่ ี ่  จไูห ่- มาเกา๊ - วดัเจา้แมก่วนอมิ - โบสถเ์ซนตพ์อล - ชอ้ปป้ิงเซนาโด ้สแควร ์- THE 

VENETIAN - มาเกา๊กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางกลับสู ่มาเก๊า ผา่นดา่นกงเป่ย ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง ระยะทาง )

 ระหวา่งดา่นประมาณ500 เมตร(ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาใน

การเดนิประมาณ 45-60นาท ี 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่  วดัเจา้แมก่วนอมิ  เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก ทีสุ่ดในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่ 13 ภายในวัดสมัผัสไดถ้งึความศักดสิทิธิ  และมนตข์ลังอนัเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีดู่มี

เสน่หใ์นแบบฉบบัของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเด่นเป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ต่งองคท์รงเครือ่ง

ดว้ยชุดเจา้สาวของจีนที่ตัดเย็บดว้ยผา้ไหมอย่างงดงาม นําท่านชม โบสถเ์ซนตพ์อล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ 



 

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลียนไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาครสิต์ที่ย ิง่ใหญ่ที่สุดใน

ดนิแดนตะวันออกไกล อสิระใหท้า่น ชอ้ปป้ิงเซนาโดส้แควร ์เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิม ซึง่รวมไวด้ว้ยรา้นคา้

ต่างๆมากมาย ไมว่่าจะเป็น เสือ้ผา้แฟชัน่ สนิคา้แบรนดเ์นม เฟอรน์เิจอรโ์บราณ เครือ่งประดับ รวมไปถงึของที่

ระลกึ ภตัตาคารอาหารโปรตเุกส อาหารแมคกานสี และอาหารจนีตามแบบตําหรับดั่งเดมิ รวมไปถงึรา้นขนมอบ 

ขนมพืน้เมอืง รา้นขายสนิคา้เพือ่สขุภาพ รา้นขายยาทัง้แบบแผนโบราณ และปัจจบุนั ฯลฯ 

 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่THE VENETIAN ภายในพรอ้มสรรพดว้ยสิง่อํานวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และเป็น

สถานทีช่อ้ปป้ิง พบกับรา้นคา้แบนดเ์นมชือ่ดังมากมายกว่า 350 รา้น ทีเ่ปิดพรอ้มใหบ้รกิารแกท่่าน ใหท้่านได ้

สมัผัสกบัภตัตาคาร กวา่ 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบ พรอ้มใหท้า่นไดส้มัผัสกบับรรยากาศการ

ล่องเรือเวนิสที่อติาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสสีันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลชอ้ปส ์ตัง้อยู่ใจกลาง

โรงแรมเดอะเวเนเชีย่น มาเกา๊ รสีอรท์ โอเต็ล 

  
 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.45 น. เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR MACAU เทีย่วบนิที ่NX882  

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.50 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ.  

 

********ขอบคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร********   

 ซือ่สตัย ์จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คอืงานของเรา  

(*** กรุป๊ออกเดนิทางไดต้ ัง้แต ่9 ทา่นขึน้ไป ***) 
 

 



 

ทัวร์คุณธรรม กวางเจาเทรดแฟร์...ดอกรัก  

CANTON FAIR ครั้งที่ 127 (ชมงาน 2 วัน) 4 วัน 3 คืน (NX) 

 

 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. คา่ต ัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการเท่านัน้ ต ัว๋เครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบ

กรุป๊ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ลว่งหนา้ได ้ (ทา่นจะไดร้บัทีน่ ัง่แบบสุม่เทา่น ัน้)   

2. คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน้ํามนัขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษี

น้ํามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง**ราคาทวัรน์ีเ้ช็คภาษนํีา้มนั ณ วนัที ่29 พ.ย. 62 เป็นเงนิ 

2,800 บาท 

3. คา่วซี่าเขา้ประเทศจนีแบบ 144 ช ัว่โมง (ไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซี่า เฉพาะหนงัสอืเดนิทางไทย

เทา่น ัน้)กรณีทีว่ซีา่เขา้ประเทศจนีแบบ 144 ช ัว่โมง ถกูยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทําใหม้เีหตตุอ้ง

ยืน่วซีา่เดีย่ว (ยืน่ทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่จนีประจําประเทศไทย) ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บหนงัสอืเดนิทางตวัจรงิ, 

รูปถา่ยหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ จํานวน 2 รูป และเอกสารตามกฎของ

การยืน่วซี่าจนี พรอ้มชําระคา่วซี่าจนีเพิม่จากคา่ทวัร ์ยืน่ธรรมดา 4 วนัทําการ ชําระ 1,650 บาท / 

ยืน่ดว่น 2 วนัทําการ ชําระ 2,775 บาท (อตัราดงักลา่วขา้งตน้ สาํหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย

เทา่น ัน้) (ในกรณีทีลู่กคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัร ์ไมว่า่กรณี

ใดท ัง้ส ิน้) 

4. คา่โรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น), อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

5.  คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

6. นํา้หนกัสมัภาระ ทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั  สัมภาระตดิตัวขึน้เครือ่งได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น้ําหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 

กโิลกรัม, คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกันทีม่อีายุตัง้แต่ 1 เดอืนขึน้ไป และผูเ้อาประกันอายุระหว่าง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้ีม่ ี

อายสุงูกวา่ 70 ปี ขึน้ไป ค่าชดเชยทัง้หลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครึง่หนึง่ของค่าชดเชยทีร่ะบไุว ้

ในกรมธรรมท์ัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากัดที่มกีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมี

เอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางเพือ่ใหค้ลอบคลุมในเรือ่งของ

สุขภาพ ทา่นสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ ***ท ัง้นีอ้ตัราเบีย้

ประกนัเร ิม่ตน้ที ่330 บาท ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง 

กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการที่

เกีย่วขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, 

เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บ

เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และอืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรมอ์ ั

8. คา่บรกิารดงักลา่ว (ขอ้ 1-7) เป็นคา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นชาวไทยเทา่น ัน้!!!  

 

อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ2-18 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

วนัที ่23-26 เมษายน 2563 19,999 บาท 19,999 บาท 3,500 บาท 13,999 บาท 

วนัที ่1-4 พฤษภาคม 2563 21,999 บาท 21,999 บาท 3,500 บาท 13,999 บาท 



 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1.  คา่ทําหนงัสอืเดนิทางทกุประเภท 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรยีมคา่ทปิไกด,์ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์รวม 120 หยวนตอ่คน (เด็กชําระทปิเท่ากบั

ผูใ้หญ)่ 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่  ทา่น 15ขอเก็บคา่ทปิเพิม่ 40 หยวน ทรปิ / ทา่น / 

4. คา่ภาษมีลูค่าเพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3 % ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิทีถู่กตอ้ง 

จะตอ้งบวกคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และหัก ณ ทีจ่า่ย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเทา่นัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะ

ออกใหภ้ายหลัง ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้บับรษัิททัวรเ์ทา่นัน้ 

5. คา่วซีา่จนีสําหรบัชาวตา่งชาต ิ

 

เงือ่นไขการทําการจอง และชําระเงนิ 

1. ในการจองคร ัง้แรก  ชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรอืทัง้หมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) 

พรอ้มสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

2. กรณุาเตรยีมพาสปอรต์ พรอ้มรปูถา่ยส ี2 นิว้ จํานวน 2 ใบ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้!! และนามบตัรทา่น

ละ 3 ใบ เพือ่ทําบตัรเขา้งาน (มอบใหแ้กเ่จา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ ณ วนัเก็บเอกสาร 

3. ชําระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทาง 15 วัน (ไมนั่บรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุราชการ) 

  

การยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

    แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

    แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะ

พจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้

เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่   ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ 

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรท์ัง้หมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

ขอ้ควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะทวัรค์รบ 9 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ ขนาดของกรุป๊

ไซค ์จํานวนผูเ้ดนิทางอาจมกีารปรบัเพิม่ข ึน้ไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ 

 รายการท่องเทีย่ว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเทีย่วเป็นไปอย่าง

ราบรืน่ และเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิัต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, 

การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน

, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที่

กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได  ้ อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ 

มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

 ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, 

ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมา

ขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ในรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้อตัราคา่ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทุกครัง้  มฉิะนัน้

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรห์รอื

มดัจํามาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ อาทเิช่น คา่บรกิารในการยืน่ขอวซี่า

(ศูนยฯ์เรยีกเก็บ) / ค่ามดัจําต ั๋วเครือ่งบนิ หรอื ค่าต ั๋วเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิ (กรณีออกต ั๋ว

เครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งคา่ทวัรใ์นกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน 

 

** กอ่นทาํการจองทวัรท์กุคร ัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทาง

บรษิทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั ** 

รายละเอยีดงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่127 เดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2563 

สถานทีจ่ดังาน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX: 

380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น. 

 

Phase I 

วนัที ่15-19 เมษายน 

เครือ่งจักรขนาดใหญ่และอปุกรณ์เครือ่งจักร , เครือ่งจักรขนาดเล็ก, จักรยาน, รถจักรยานยนต,์ 

ช ิน้สว่นรถยนต,์ ผลติภัณฑเ์คม,ี ฮารด์แวร,์ รถยนต ์(โชวก์ลางแจง้) , เครือ่งจักรกอ่สรา้ง (โชว์

กลางแจง้), เครื่องใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์, ผลติภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนิกส,์ คอมพวิเตอร์และ ผลติภัณฑก์ารสือ่สาร, อุปกรณ์ที่ใหแ้สงสว่าง, อุปกรณ์

กอ่สรา้งและวัสดตุกแตง่, เครือ่งสขุภณัฑ,์ ฯลฯ 

Phase II 

วนัที ่23-27 เมษายน 

อปุกรณ์เครือ่งใชใ้นหอ้งครัว, เซรามกิทีใ่ชใ้นครัวเรอืน, อุปกรณ์และเฟอรน์เิจอรต์กแต่งบา้น, 

ผลิตภัณฑ์กระจก ,ผลิตภัณฑ์จากการทอผา้และงานฝีมือเหล็กหวายเตผลิตภัณฑ์ในสวน , 

ผลติภัณฑห์นิ (โชวก์ลางแจง้), ผลติภัณฑใ์นครัวเรอืน, อุปกรณ์หอ้งน้ํา, แว่นตาและนาฬกิา 

แวน่ตา, ของเลน่, ของขวัญและของพรเีมีย่ม,  ของฝากของทีร่ะลกึตามเทศกาลตา่งๆ ฯลฯ  

Phase III 

วนัที ่1-5 พฤษภาคม 

เสือ้ผา้บรุุษและสตร,ี เสือ้ผา้เด็ก, ชดุชัน้ใน, ชดุกฬีาและชดุลําลอง, เครือ่งหนัง, ผลติภัณฑท์ี่

เกีย่วขอ้ง, เครือ่งแต่งกายและอปุกรณ์เสรมิ, ผลติภัณฑส์ิง่ทอ,  อาหารยาและผลติภัณฑเ์พือ่

สุขภาพ,อุปกรณ์การแพทย ์, อุปกรณ์สําหรับเดนิทางท่องเที่ยว, เครื่องใชสํ้านักงาน,รองเทา้

กระเป๋า ฯลฯ 

***ทา่นสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี*่**

www.cantonfair.org.cn 

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