
SHNXMFMCAN3ทวัร์คุณธรรม กวางเจาเทรดแฟร์...ดอกรัก4 วนั3 คืน (NX)เม.ย.-พ.ค./291119 1 

 
 
 
 

 
 

วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-มำเก๊ำ(NX885 :10.35-14.25)-จูไห่กวำง
เจำ X ✈  

HAOYIN GLORIA 
PLAZAHOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 ***งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที่ 127*** 
จัตุรัสฮัวเฉิง  X  

HAOYIN GLORIA 
PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 ***งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที่ 127***-จูไห่  X  GRAND INN HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 

จูไห่-มำเก๊ำ-วัดเจ้ำแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์พอล 
ช้อปป้ิงเซนำโด้สแควร์-THE VENETIAN-มำเก๊ำ
กรุงเทพ ฯ 
(NX882 : 19.45-21.50) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน120หยวน /คน ตลอดกำรเดินทำง 
 
ผู้จองทัวร์โปรดอ่ำนทำงนี้ :  

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



SHNXMFMCAN3ทวัร์คุณธรรม กวางเจาเทรดแฟร์...ดอกรัก4 วนั3 คืน (NX)เม.ย.-พ.ค./291119 2 

กรุณำเตรียมพำสปอร์ต พร้อมรูปถ่ำยสี2 นิ้ว จ ำนวน 2ใบ และนำมบัตรท่ำนละ3 ใบ เพื่อท ำบัตรเข้ำงำน (มอบ
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ ณ วันเก็บเอกสำร  และเตรียมนำมบัตรไปมำกๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเอกสำรกับผู้ประกอบกำร) 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที่ 16-19 / 23-26เมษำยน/ 1-4พฤษภำคม 2563 
วันแรก  กรุงเทพฯ-มำเก๊ำ-จูไห่-กวำงเจำ 
07.30น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 เคำน์เตอร์ N

สำยกำรบิน AIR MACAU(NX)โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่าน 
10.35น. เหินฟ้าสู่มำเก๊ำโดยสำยกำรบินAIR MACAUเที่ยวบินที่NX885(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
14.25น.  เดินทางถึงสนำมบินมำเก๊ำเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ผ่ำนด่ำนกงเป่ย  ท่ำนจะต้องลำกกระเป๋ำสัมภำระของ
ท่ำนเอง  ระยะทำงระหว่ำงด่ำนประมำณ)500 เมตร(  ในกำรเดินทำงข้ำมด่ำนและผ่ำนพิธีกำรตรวจคน
เข้ำเมืองใช้เวลำในกำรเดินประมำณ 45-60นำที เมืองจูไห่  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  1 ใน 5 ของประเทศจีน 

“จูไห่”  ไดร้ับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น  “เมืองมหัศจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ”
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กวำงเจำ )ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง(เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง 
ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ที่ เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากน้ียงัมีอาหารและภาษาที่ เป็น
เอกลกัษณ์ของมณฑลน้ี 

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

วันที่สอง ***งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที่ 127***-จัตุรัสฮัวเฉิง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที่ 127(Chinese Import and Export Commodities Fair 
หรือ Guangzhou Fair หรือ Canton Fair) จดัข้ึนโดยกรมการคา้ต่างประเทศ ของสาธารณรัฐประชาชน
จีน  เป็นงานแสดงสินคา้เพื่อการส่งออกและน าเขา้ที่ใหญ่ที่สุดของจีน  และถือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย
เลยทีเดียวเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผูผ้ลิตรายใหญ่ ได้พบปะกับผูป้ระกอบการ ที่นักลงทุนและนัก
ธุรกิจทัว่โลกต่างให้ความสนใจ ยิ่งช่วงหลงัมาน้ีประเทศจีนไดเ้ปิดประเทศมากยิ่งข้ึน ท าให้ผูม้าเที่ยว
กวางเจา นิยมมางานกวางเจาเทรดแฟร์กันเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการมาเที่ยวกวางเจาเพื่อเลือก
ซ้ือสินคา้จากจีนที่เป็นแหล่งวตัถุดิบที่มีราคาถูกกว่าที่อ่ืนมาก 
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เที่ยง   อำหำรกลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกต่อกำรดูงำน 
บ่ำย น าท่านชม งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที่  127 (ต่อ)สมควรแก่เวลานัดหมาย น าท่านเดินทางสู่

จัตุรัสฮัวเฉิง  ซ่ึงเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ้นที่  560,000 ตารางเมตรจัตุรัสน้ี
รวบรวมส่ิงก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกนั มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภณัฑ์กวางตุ้ง 
หอดนตรี หอทีวีที่สูงที่สุดในโลกหอหนังสือกวางเจา วงัเยาวชนซ่ึงตอนน้ีจัดเป็นสวนจัตุรัสที่ใหญ่
ที่สุดของเมืองกวางเจา  ให้ท่านไดอิ้สระเก็บภาพไวเ้ป็นที่ระลึกตามอธัยาศยั 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ห่านย่าง  
พกัที ่HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว**** 

วันที่สำม ***งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที่ 127***-จูไห่ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชมงำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที่ 127 

เที่ยง   อำหำรกลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกต่อกำรดูงำน 
บ่ำย น าท่านชม งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที่ 127 (ต่อ)สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่

)ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง(เขตเศรษฐกิจพิเศษ  1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”  ได้รับการยก
ย่องจากสหประชาชาติให้เป็น   “เมืองมหัศจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
พกัที ่GRAND INN HOTELหรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว**** 

วันที่ส่ี จูไห่-มำเก๊ำ-วัดเจ้ำแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปป้ิงเซนำโด้สแควร์-THE VENETIAN-มำเก๊ำ
กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางกลบัสู่มำเก๊ำผ่ำนด่ำนกงเป่ย  ท่ำนจะต้องลำกกระเป๋ำสัมภำระของท่ำนเอง ระยะทำง)
 ระหว่ำงด่ำนประมำณ500 เมตร(  ในกำรเดินทำงข้ำมด่ำนและผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองใช้เวลำใน
กำรเดินประมำณ 45-60นำที จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วัดเจ้ำแม่กวนอิมเป็นวดัใหญ่และเก่าแก่มาก
ที่สุดในมาเก๊า สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษที่ 13 ภายในวดัสัมผสัไดถึ้งความศกัดิสิทธิ และมนตข์ลงัอนั
เก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนที่ดูมีเสน่ห์ในแบบฉบบัของชาวจีน และองคท์ี่โดดเด่นเป็นพิเศษ
เห็นจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่แต่งองค์ทรงเคร่ืองด้วยชุดเจ้าสาวของจีนที่ตดัเย็บด้วยผ้าไหมอย่าง
งดงามน าท่านชม โบสถ์เซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีช่ือ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนไดร้ับการ
ยกย่องให้เป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวนัออกไกล อิสระให้ท่าน ช้
อปป้ิงเซนำโด้สแควร์ เป็นแหล่งช้อปป้ิงยอดนิยม ซ่ึงรวมไว้ด้วยร้านคา้ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
เส้ือผา้แฟชั่น สินคา้แบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์โบราณ เคร่ืองประดบั รวมไปถึงของที่ระลึก ภตัตาคาร
อาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบต าหรับดั่งเดิม รวมไปถึงร้านขนมอบ 
ขนมพื้นเมือง ร้านขายสินคา้เพื่อสุขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปัจจุบนั ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกที่ให้ความบนัเทิง 
และเป็นสถานที่ช้อปป้ิง พบกับร้านคา้แบนด์เนมช่ือดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการ
แก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผสักับภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ  ที่ท่านช่ืนชอบ พร้อมให้
ท่านได้สัมผสักับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส 
เดอะแกรนด์คาแนลชอ้ปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล 
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 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
19.45 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินAIR MACAUเที่ยวบินที่ NX882 
   (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง( 
21.50 น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ. ......... 

 
********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร******** 

ซ่ือสัตย์จริงใจห่วงใยเน้นบริกำรคืองำนของเรำ 
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 9ท่ำนขึน้ไป ***) 

 

ทัวร์คุณธรรม กวำงเจำเทรดแฟร์...ดอกรัก 
CANTON FAIR คร้ังที่ 127(ชมงำน2วัน) 4วัน 3 คืน (NX) 

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้นตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่

สำมำรถเลือกที่น่ังล่วงหน้ำได้  (ท่ำนจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามันข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์น้ีเช็คภำษีน ้ำมันณวันที่29 พ.ย.62เป็นเงิน 2,800บำท 
3. ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศจีนแบบ 144 ช่ัวโมง(ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรยื่นวีซ่ำ เฉพำะหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)กรณีที่วีซ่ำ

เข้ำประเทศจีนแบบ 144 ช่ัวโมงถูกยกเลิกไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ท ำให้มีเหตุต้องยื่นวีซ่ำเด่ียว (ยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่ำจีน
ประจ ำประเทศไทย) ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บหนังสือเดินทำงตัวจริง , รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 น้ิว พื้น
หลังสีขำวเท่ำน้ัน จ ำนวน 2 รูปและเอกสำรตำมกฎของกำรยื่นวีซ่ำจีน พร้อมช ำระค่ำวีซ่ำจีนเพิ่มจำกค่ำทัวร์ยื่น
ธรรมดา 4 วันท าการ ช าระ1,650บาท / ยื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระ2,775บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้นส าหรับผู้ ถือ
หนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)(ในกรณีที่ลูกค้ำแจ้งยกเลิกกำรเดินทำง ทำงเรำขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำ
กรณีใดทั้งส้ิน) 

4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน), อาหารและเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำยุ 2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

รำคำ 
ไม่รวมต๋ัว 

วันที่ 16-19เมษำยน 2563 20,999บำท 20,999บำท 3,500 บำท 13,999 บำท 

วันที่ 23-26เมษำยน 2563 19,999บำท 19,999บำท 3,500 บำท 13,999 บำท 

วันที่ 1-4พฤษภำคม 2563 21,999 บำท 21,999 บำท 3,500 บำท 13,999 บำท 
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5.ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัมสัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1ชิ้น ต่อท่านน ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน7 กิโลกรัม, ค่า

ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้งน้ีย่อม
อยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบริษทัประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งน้ีอัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิตหรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการที่เก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา,โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด,บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, 
จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอ์ั 

8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 120 หยวนต่อคน(เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ  ท่ำน 15ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 40 หยวน ทริป / ท่ำน / 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่มVAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กบับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

ในกำรจองคร้ังแรกช าระมัดจ าท่านละ 1 0, 000 บาท หรือทั้งหมด)ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง(พร้อม

ส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง ให้กบัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 
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1. กรุณำเตรียมพำสปอร์ต พร้อมรูปถ่ำยสี2 น้ิว จ ำนวน 2ใบ พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน!!และนำมบัตรท่ำนละ3 ใบ เพื่อ
ท ำบัตรเข้ำงำน (มอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ ณ วันเก็บเอกสำร 

2. ช ำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ)   
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนัเก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
คณะทัวร์ครบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะขนำดของกรุ๊ปไซค์ จ ำนวนผู้
เดินทำงอำจมีกำรปรับเพิ่มขึน้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวตัิและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 
ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯสงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
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กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตรำค่ำ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯก่อนทุกครั้ ง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
กรณียื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมัดจ ำมำแล้ว
ทำงบริษัทฯขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง อำทิเช่น ค่ำบริกำรในกำรยื่นขอวีซ่ำ(ศูนย์ฯเรียกเก็บ) / ค่ำมัดจ ำตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือ ค่ำตั๋วเคร่ืองบินและภำษีสนำมบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) ค่ำส่วนต่ำงค่ำทัวร์ในกรณีที่กรุ๊ปออก
เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน 
 
** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก** 

รำยละเอียดงำนกวำงเจำเทรดแฟร์คร้ังที่ 127 เดือนเมษำยน-พฤษภำคม 2563 

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

 

Phase I 

วันท่ี 15-19เมษำยน 

เคร่ืองจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์ เค ร่ืองจักร , เค ร่ืองจักรขนาดเล็ก , จักรยาน , 

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

เคร่ืองจกัรก่อสร้าง (โชวก์ลางแจง้), เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, 

ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์และ ผลิตภณัฑ์การส่ือสาร, อุปกรณ์ท่ี

ให้แสงสว่าง, อุปกรณ์ก่อสร้างและวสัดุตกแต่ง, เคร่ืองสุขภณัฑ,์ ฯลฯ 

Phase II 

วันท่ี 23-27 เมษำยน 

อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นห้องครัว, เซรามิกท่ีใชใ้นครัวเรือน, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง

บา้น, ผลิตภณัฑก์ระจก ,ผลิตภณัฑจ์ากการทอผา้และงานฝีมือเหล็กหวายเตผลิตภณัฑใ์น

สวน, ผลิตภัณฑ์หิน (โชว์กลางแจง้), ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน, อุปกรณ์ห้องน ้ า, แว่นตา

และนาฬิกา แว่นตา, ของเล่น, ของขวญัและของพรีเม่ียม ,  ของฝากของท่ีระลึกตาม

เทศกาลต่างๆ ฯลฯ  
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Phase III 

วันท่ี 1-5 พฤษภำคม 

เส้ือผ้าบุรุษและสตรี , เส้ือผ้าเด็ก , ชุดชั้ นใน , ชุดกีฬาและชุดล าลอง , เคร่ืองหนัง , 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง, เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์เสริม, ผลิตภณัฑส่ิ์งทอ,  อาหารยาและ

ผลิตภัณฑ์ เพ่ือสุขภาพ ,อุปกรณ์การแพทย์ , อุปกรณ์ส าหรับเดินทางท่องเท่ียว , 

เคร่ืองใชส้ านกังาน,รองเทา้กระเป๋าฯลฯ 

 

***ท่ำนสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.cantonfair.org.cn*** 

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