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วันที่

กําหนดการ

เช้ า เที่ยง เย็น

โรงแรม

HAOYIN GLORIA
 PLAZA HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
HAOYIN GLORIA
 PLAZA HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

1

กรุงเทพฯ-มาเก๊ า (NX885 : 10.35-14.25 )-จู่ไห่
กวางเจา

X

✈

2

ร้ านนวดเท้า(บัวหิมะ)***-งานกวางเจาเทรด แฟร์
ครั้งที่ 125***



X

3

ร้ านหยก - ***งานกวางเจาเทรด แฟร์
ครั้งที่ 125***- จูไห่



X



4

จูไห่ -มาเก๊ า-วัดเจ้ าแม่ กวนอิม-โบสถ์ เซนต์ พอล-ช้ อป
ปิ้ งเซนาโด้ สแควร์ -ร้ านขนมพื้นเมือง-THE
VENETIAN-มาเก๊ า-กรุงเทพ ฯ
(NX882 : 19.00-21.00)





✈

GRAND INN HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

กรุ ณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน 120 หยวนคน ตลอดการเดินทาง/
ผู้จองทัวร์ โปรดอ่านทางนี้ :
ผู้ทเี่ คยเข้ าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ต้งั แต่ครั้งที่ 109 ให้ แจ้ งกับทางเจ้ าหน้ าที่ ที่ทําการจองทัวร์ ไว้ ล่วงหน้ า และในวันเดินทาง ให้
ท่านนําบัตร (Badge) เข้ าชมงานเก่าไปด้ วย หากท่านทําบัตรสู ญหาย ท่ านจะต้ องลงทะเบียนทําบัตรเข้ างานแยกจากคณะ และทีมผู้จัดงาน
กวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair Organizer) จะคิดค่าธรรมเนียมในการทําบัตรใหม่ เป็ นจํานวนเงิน 200 หยวน/ท่าน ซึ่งท่านสามารถชําระ
ค่าบัตรเข้ างานได้ ทหี่ น้ างาน
กรุณาเตรียมพาสปอร์ ต พร้ อมรู ปถ่ ายสี 2 นิ้ว จํานวน 4 ใบ และนามบัตรท่ านละ 3 ใบ เพื่อทําบัตรเข้ างาน (มอบให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่
บริษัทฯ ณ วันเก็บเอกสาร และเตรียมนามบัตรไปมากๆ เพื่อแลกเปลีย่ นเอกสารกับผู้ประกอบการ)
http://www.chinaprotour.com/ (SS) SHNXMFMCAN กวางเจาเทรดแฟร์...ขนมผิง CANTON FAIR ครั้งที่ 125 (ชมงาน 2 วัน) 4 วัน 3 คืน (NX)
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กําหนดการเดินทาง วันที่ 24-27 เมษายน / 2-5 พฤษภาคม 2562
วันแรก

กรุงเทพฯ-มาเก๊ า-จูไห่ -กวางเจา

07.30 น.

 พร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ N สายการบิน

10.35 น.
14.25 น.

 เหิรฟ้ าสู่ มาเก๊ า โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX885 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

AIR MACAU (NX) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกให้ กับท่ าน

เดินทางถึง สนามบินมาเก๊ า เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ ผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ผ่ านด่ านกงเป่ ย ท่ านจะต้ องลากกระเป๋ าสั มภาระของท่ านเอง ระยะทาง(
ระหว่ างด่ านประมาณ500 เมตร( ในการเดินทางข้ ามด่ านและผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองใช้ เวลาในการเดิน
ประมาณ 45-60นาที เมืองจู ไห่ เขตเศรษฐกิ จ พิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน ”จูไ ห่ “ ได้รับการยกย่อ งจาก
สหประชาชาติให้เป็ น ”เมืองมหัศจรรย์แห่ งสาธาร์รัฐประชาชนจีน“จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กวางเจา ใช้ (
เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมง( เมืองหลวงของม์ฑลกวางตุง้ ซึ่งเป็ นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ วจากธุรกิจ
การค้า นอกจากนี้ยงั มีอาหารและ ภาษาที่เป็ นเอกลักษ์์ของม์ฑลนี้
คํา่
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
วันที่สอง
ร้ านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125***
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ร้ านนวดเท้ า เพื่อสุ ขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสู ตรเดียวไม่ซ้ าํ ใคร
พร้อมชมครี มเป่ าซู่ถงั หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุ์เป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และ
แมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจําบ้าน จากนั้นนําท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125
เที่ยง
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกต่ อการดูงาน
บ่ าย
นําท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125 (ต่ อ( สมควรแก่เวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
คํา่
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ห่ านย่ าง
พักที่ HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
วันที่สาม
ร้ านหยก-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125***-จูไห่
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม ร้ านหยก ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากลํ้าค่า จากนั้นนําท่านชม งาน
กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125
เที่ยง
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกต่ อการดูงาน
บ่ าย
นําท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125 (ต่ อ( สมควรแก่เวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ใช้ (
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง ( เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน ”จูไ ห่ “ ได้รับการยกย่อ งจาก
สหประชาชาติให้เป็ น ”เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธาร์รัฐประชาชนจีน“
คํา่
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ GRAND INN HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
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วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

19.00 น.
21.00 น.

จูไห่ -มาเก๊ า-วัดเจ้ าแม่ กวนอิม-โบสถ์ เซนต์ พอล-ช้ อปปิ้ งเซนาโด้ สแควร์ -ร้ านขนมพื้นเมือง-THE VENETIANมาเก๊ า-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ มาเก๊ า ผ่ านด่ านกงเป่ ย ท่ านจะต้ องลากกระเป๋ าสั มภาระของท่ านเอง ระยะทางระหว่ าง(
ด่ านประมาณ500 เมตร( ในการเดินทางข้ ามด่ านและผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองใช้ เวลาในการเดินประมาณ
45-60นาที จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม เป็ นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่
สมัยศตวรรษที่ ภายในวัดสัมผัสได้ถึงความศักดิสิทธิ 13 และมนต์ขลังอันเก่าแก่ของสถาปั ตยกรรมของ ชาวจีนที่
ดู มี เ สน่ ห์ ใ นแบบฉบับ ของชาวจี น และองค์ที่ โ ดดเด่ น เป็ นพิเ ศษเห็ น จะเป็ นองค์เ จ้า แม่ ก วนอิ ม ที่ แ ต่ ง องค์
ทรงเครื่ องด้วยชุดเจ้าสาวของจีนที่ตดั เย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม นําท่านชม โบสถ์ เซนต์ พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ
ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิ ตาเลี ยนได้รับการยกย่อ งให้เป็ นอนุ สาวรี ยแ์ ห่ งศาสนาคริ สต์ที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดใน
ดินแดนตะวันออกไกล อิสระให้ท่าน ช้ อปปิ้ งเซนาโด้ สแควร์ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งยอดนิ ยม ซึ่ งรวมไว้ดว้ ยร้านค้า
ต่างๆมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น เสื้อผ้าแฟชัน่ สิ นค้าแบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์โบรา์ เครื่ องประดับ รวมไปถึงของที่
ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบตําหรับดัง่ เดิม รวมไปถึงร้านขนมอบ
ขนมพื้นเมือง ร้านขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบแผนโบรา์ และปั จจุบนั ฯลฯจากนั้นนําท่านแวะ
ร้ านขนมพื้น เมื อง อาทิเช่ น ทองม้ว นไส้หมู หยองมะนาว ,ขนมเบี้ ย ,คุ กกี้ แ อลมอล ,ทองพับไส้หมู หยอง ,
ท๊อปฟี่ นม ฯลฯ ซึ่งเป็ นขนมที่ข้ นึ ชื่อของเมืองมาเก๊ ,หมูหวาน ,โปรตุเกส
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และเป็ น
สถานที่ชอ้ ปปิ้ ง พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิ ดพร้อมให้บริ การแก่ท่าน ให้ท่านได้
สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพือ่ ลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการ
ล่อ งเรื อเวนิ สที่อิตาลี สถาปั ตยกรรมเวนิ วสตรี ทสเคปสี สันสดใส เดอะ แกรนด์คาแนลช้อปส์ต้ งั อยูใ่ จกลาง
โรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รี สอร์ท โอเต็ล
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง(
ถึงท่าอากาศยานสุวรร์ภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ. .........   

********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ********
    ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ต้ งั แต่ 10 ท่ านขึน้ ไป ***)
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กวางเจาเทรดแฟร์ ...ขนมผิง
CANTON FAIR ครั้งที่ 125 (ชมงาน 2 วัน( 4 วัน 3 คืน (NX)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่ อท่ าน(
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 24-27 เมษายน 2562
ปรับลดคารา**1,000 จากเดิม -.20,999**-.

วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2562
ปรับลดคารา**1,000 จากเดิม -.20,999**-.

เด็กอายุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

ราคา
ไม่ รวมตั๋ว

19,999 บาท

19,999 บาท 3,500 บาท 13,999 บาท

19,999 บาท

19,999 บาท 3,500 บาท 13,999 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิ่มตาม
ความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นี้เช็คภาษีนํ้ามัน ณ วันที่ 20 มี.ค. 62
3. ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศจีนแบบ 144 ชั่ วโมง (ไม่ มีค่าใช้ จ่ายในการยื่นวีซ่า เฉพาะหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น )กรณีที่วีซ่าเข้ า
ประเทศจีนแบบ 144 ชั่ วโมง ถูกยกเลิกไม่ ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทําให้ มีเหตุต้องยื่นวีซ่าเดี่ย ว (ยื่นที่ศูนย์ ยื่นวีซ่ าจีนประจํา
ประเทศไทย( ทางบริษัทฯ จะขอเก็บหนังสื อเดินทางตัวจริ ง , รู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ปสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่ านั้น
จํานวน 2 รู ป และเอกสารตามกฎของการยื่นวีซ่ าจีน พร้ อมชํ าระค่ าวีซ่าจีนเพิ่มจากค่ าทัวร์ ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ ชาระ
1,650 บาท / ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระ 2,775 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สาหรั บผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น) (ในกรณี
ที่ลูกค้าแจ้ งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คนื ค่าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดทั้งสิ้น(
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํ้าหนักสั มภาระ ท่ านละไม่ เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกัน
วินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อา
ประกันที่ มี อ ายุต้ งั แต่ 1 เดื อ นขึ้ นไป และผูเ้ อาประกัน อายุระหว่า ง 1 เดื อ น ถึ ง 15 ปี และผูท้ ี่ มี อ ายุสู งกว่า 70 ปี ขึ้ นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มี
การตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้มุ ครอง
กร์ี ที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุ รา
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ยาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อ
การร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ าบริ การดังกล่ าว (ข้ อ 1-7( เป็ นค่ าบริ การเฉพาะผู้เดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!!
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 120 หยวนต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ (
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้ อยกว่ า ท่ าน 15ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 40 หยวน ทริป / ท่ าน /
4. ค่ าภาษีมู ลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ์ ที่จ่าย 3 % ในกร์ี ที่ลู กค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อ ง จะต้อ งบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ์ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์
ออกใบเสร็จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
5. ค่าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
6. ค่าทัวร์ ชาวต่ างชาติ เก็บเพิ่ม 500 หยวน/ท่ าน/ทริป
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้ งแรก ชําระมัดจําท่านละ 1,0000 บาท หรื อทั้งหมด ) ภายใน วัน 3หลังจากทําการจอง (พร้อ มส่ งสํ าเนา
หนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. กรุ ณาเตรี ย มพาสปอร์ ต พร้ อมรู ป ถ่ ายสี 2 นิ้ว จํานวน 4 ใบ และนามบัตรท่ านละ 3 ใบ เพื่อทําบัตรเข้ างาน (มอบให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ณ วันเก็บเอกสาร
3. ชําระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายท่ านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจาร์าเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังค์ะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้อ งเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไ ม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิน ค่าห้อ ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกร์ี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับค์ะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมค์ะถือว่า ท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กร์ี ใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อ ค่ามัดจํา ที่พกั รวมถึ งเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไป
ได้ รู้ จักคือ ร้ านขนมพื้อเมือง, ร้ านหยก, ร้ านนวดฝ่ าเท้ าบัว)หิมะ) ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคา
ทัวร์ จึงเรียนให้ นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60-90
นาที ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่ านปฏิเสธที่จะไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าว
ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน /ร้ าน
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
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 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อ ให้โปรแกรมการท่อ งเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการ์์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกร์ี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกร์ี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการ์์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 กร์ี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กร์ี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่า
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุ บตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกร์ี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ์าติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก **
*
*
*
*
*
*
*
V
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8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562
สถานที่จดั งาน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX:
380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น.
เครื่ องจัก รขนาดใหญ่ แ ละอุ ป กร์์ เ ครื่ องจัก ร , เครื่ อ งจัก รขนาดเล็ ก , จัก รยาน,
รถจักรยานยนต์, ชิ้นส่ วนรถยนต์, ผลิ ตภั์ฑ์เคมี , ฮาร์ ดแวร์ , รถยนต์ (โชว์กลางแจ้ง) ,
Phase I
เครื่ องจักรก่อสร้าง (โชว์กลางแจ้ง), เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรื อน, อุปกร์์อิเล็กทรอนิ กส์ ,
วันที่ 15-19 เมษายน ผลิตภั์ฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ , คอมพิวเตอร์ และ ผลิตภั์ฑ์การสื่ อสาร, อุปกร์์ที่
ให้แสงสว่าง, อุปกร์์ก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง, เครื่ องสุ ขภั์ฑ์, ฯลฯ
อุปกร์์เครื่ องใช้ในห้องครัว, เซรามิกที่ใช้ในครัวเรื อน, อุปกร์์และเฟอร์ นิเจอร์ ตกแต่ง
บ้าน, ผลิตภั์ฑ์กระจก ,ผลิตภั์ฑ์จากการทอผ้าและงานฝี มือเหล็กหวายเตผลิตภั์ฑ์ใน
Phase II
สวน, ผลิตภั์ฑ์หิน (โชว์กลางแจ้ง), ผลิตภั์ฑ์ในครัวเรื อน, อุปกร์์หอ้ งนํ้า, แว่นตา
วันที่ 23-27 เมษายน และนาฬิกา แว่นตา, ของเล่น, ของขวัญและของพรี เมี่ยม, ของฝากของที่ระลึกตาม
เทศกาลต่างๆ ฯลฯ
เสื้ อผ้า บุ รุ ษ และสตรี , เสื้ อ ผ้า เด็ก , ชุ ด ชั้นใน, ชุ ด กี ฬ าและชุ ด ลํา ลอง, เครื่ อ งหนัง ,
Phase III
ผลิตภั์ฑ์ที่เกี่ยวข้อง, เครื่ องแต่งกายและอุปกร์์เสริ ม, ผลิตภั์ฑ์สิ่งทอ, อาหารยาและ
วันที่ 1-5 พฤษภาคม ผลิตภั์ฑ์เพื่อสุ ขภาพ,อุปกร์์การแพทย์ , อุปกร์์สําหรับเดินทางท่องเที่ยว, เครื่ องใช้
สํานักงาน,รองเท้ากระเป๋ า ฯลฯ

***ท่ านสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ www.cantonfair.org.cn***
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