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 เขา้ชมงาน  China import and export fair / Canfon fair 2 วนั 

 ชมความสวยงามอลงัการ  ของ The Venetian มาเกา๊ , เซนาโดแ้สควร ์ 

 อาหาร 10 ม้ือ / พเิศษ บฟุเฟ่ตน์านาชาติ / พเิศษเมนูเป็ดปกักิง่ 

 นอนจูไห่ 2 คนื กวางเจา 2 คนื  
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วนัที่ 15 เมษายน 2560  กรุงเทพฯ –  สุวรรณภมูิ –จูไห่ – ตลาดกงเป่ย 

09.00 น. พรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์P สายการบินแอรม์า

เกา๊ โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

11.50 น. เหนิฟ้าสู่ เมืองมาเกา๊ โดยเทีย่วบนิที ่NX 885  

15.35 น. เดินทางถึง “มาเกา๊” มาเก๊าต ัง้อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝัง่ทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลีย่มปากแม่น า้

เพริล์ มอีาณาเขตติดกบัต าบลกง๊เป๋ยของจีน เขตปกครองพเิศษมาเก๊า มเีน้ือที่ท ัง้หมด 25.8 ตร.กม.  ประกอบไป

ดว้ยคาบสมทุร มาเกา๊, เกาะไทป, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมทุรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเชื่อมถงึกนั

ดว้ยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.   พา

ท่านเดินทางขา้มด่านสู่เมืองจูไห่ โดยรถโคช้ เมอืงจูไห่เป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” 

ไดร้บัการยกย่อง จากสหประชาชาติใหเ้ป็น “เมอืงมหศัจรรย ์แห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน” (Amazing City in 

China) ผ่านทางประตูบอก เขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปตุเกส (มาเก๊า) ซึ่งใชเ้ป็นด่านพรมแดนสู่

ประเทศจีนสรา้งในปี ค.ศ. 1849 ผ่าน เขา้สู่จีนแผ่นดินใหญ่  จากนัน้ท่านสู่ ตลาดใตด้ินกงเป่ย ใหท่้านชอ้ปป้ิง

สนิคา้นานาชนิดเสมอืนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE  ท่านจะสนุกสนานกบัการต่อรองสนิคา้ราคาถูกท ัง้ กระเป๋า 

กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดงัต่างๆ หรอืเลอืกซื้อเสื้อผา้ ถงุเทา้ รองเทา้ เครื่องประดบัส าหรบัทกุเพศทกุวยั  

ค า่ บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนู เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง (1) 

ที่พกัจูไห่ LANDMARK HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่ 16 เมษายน 2560  จูไห่-ถนนคู่รกั The Lover’s Road – รา้นผา้ไหม -ยาบวัหมิะ –รา้นหยก-วดัดอกบวัขาว 

- กวางเจา – ถนนคนเดินซางเซียจิว๋ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (2) 

หลงัอาหารน าท่านนัง่รถผ่านชมทวิทศันข์อง ถนน  คู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะ

โรแมนติก ซึ่งรฐับาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิศัน ์ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ และที่ไดช้ื่อว่า

ถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีไดม้กีารน าเกา้อี้  หรือมา้นัง่ซึ่งท ามาส าหรบั 2 คนนัง่

เท่านัน้ จึงไดช้ื่อว่าถนนคู่รกั ปจัจุบนัเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกบัสาวงามหวหีน่ี จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ 

สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณ์ของเมอืงจูไห่ บริเวณอ่าวเซยีงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถอืไข่มกุอยู่ริมทะเล 

จากนัน้ใหท่้านไดเ้ลอืกชมสนิคา้ที่โรงงานผา้ไหม สนิคา้ทุกชิ้นผลติขึ้นจากไหมจีนชื่อดงัที่มคุีณสมบตัิเหนียว นุ่ม  

อาท ิไสผ้า้ห่ม, ผา้คลมุเตยีง เป็นตน้ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

          น าท่านชม วดัไป่เหลยีน (วดัดอกบวัขาว) เป็นวดัซึง่มวีวิทวิทศันส์วยงามมาก ภายในบริเวณวดัจะมบีนัไดเดินขึ้น

ไปกราบนมสัการสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิที่ชาวจูไห่ใหค้วามนบัถอื ไดแ้ก่ เทพเจา้แห่งโชคลาภ, เทพเจา้กวนอู, เจา้แม่กวนอมิ 

ตามบนัไดทีข่ึ้นไปท ัง้สองขา้งทางจะมตีน้สนปลูกไวต้ลอดสองขา้งทาง บรรยากาศร่มรื่นมาก บริเวณดา้นนอกก็จะมี

ระฆงัไวใ้หค้นที่ไปขอพรตี เพือ่ใหพ้รที่ขอสมดัง่ที่ปารถนา น าท่านชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน ยาบวัหิมะ 
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สรรพคุณหลากหลายแกน้ า้รอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ิดสดีวง, ฮ่องกงฟตุ ฯลฯ  และใหท่้านไดร้บัเลอืกชม รา้น

หยก สนิคา้โอทอ็ปของเมอืงจนี 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กวางเจา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   พเิศษ เมนูเป็ดปกักิง่ (4) 

 

 

 

 

 

ใหท่้าน อสิระชอ้ปป้ิงที่ ถนนคนเดินซางเซี่ยจิว่  ซึ่งเป็นตลาดคา้

ส่งเสื้อผา้ราคาถูกซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือมาก่อน แต่

ตอนน้ีกลายมาเป็นถนนคนเดินที่มขีองขายมากมาย และสองขา้ง

ทางยงัมกีิจกรรมทางวฒันธรรมของชาวทอ้งถิ่นใหไ้ดเ้หน็ดว้ย ถอื

เป็นถนนคนเดินชื่อดงัของกว่างโจว เป็นถนนส ัน้ๆสองสายมา

เชื่อมต่อกนั บรรยากาศจะคลา้ยๆย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว 

สวยงามมาก แยงัมรีา้นอาหาร รา้นคา้ต่างๆ มากมายเลยทเีดียว ที่น่ีเป็นที่ขายของใหน้กัท่องเที่ยวดงันัน้ราคาจึงสูง

กว่าทีอ่ืน่ๆ จะคึกคกัมากในช่วงกลางคืน 

ที่พกักวางเจา HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัที่ 17 เมษายน 2560  กวางเจา -  ดูงาน กวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที่ 121 ( เตม็วนั ) – บฟุเฟ่ตน์านาชาติ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู่  ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “ กวางเจาเทรดแฟร”์ เพือ่มองหาช่องทางทางธุรกิจ

ผูป้ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกนัซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ่ พบกบัผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑล

ของจนี รวมท ัง้นกัธุรกิจท ัว่โลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท  

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** เพือ่ใหท่้านไดส้ะดวกต่อการชมงาน 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! เมนูบฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาติ (6) 

 

 

 

 

 

 

ที่พกักวางเจา HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัที่ 18 เมษายน 2560  กวางเจา - ดูงานกวางเจาเทรดแฟร ์ คร ัง้ที่ 121  -จูไห่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (7) 

 น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพือ่มองหาช่องทาง ทางธุรกิจงาน

ผูป้ระกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกนั ซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ่ พบกบัผูป้ระกอบการ ในแต่ละมณฑล

ของจนีรวมท ัง้นกัธุรกจิท ัว่โลก ใหค้วามสนใจ China Import and Export Fair Complex แหลง่รวมสนิคา้ทกุ

ประเภท อาทเิช่น สนิคา้ทางดา้นเทคโนโลย,ี การเกษตร , อตุสาหกรรมหนกัเบาต่างๆ  มากกว่า 100 หมวดหมู่  

***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** เพือ่ใหท่้านไดส้ะดวกต่อการชมงาน 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูจู่ไห่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (8) 

ที่พกัจูไห่  LANDMARK HOTEL  
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วนัที่ 19 เมษายน 2560  มาเกา๊–องคเ์จา้แม่กวนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซน็พอลล-์เซนาโดส้แควร–์เวเนเช่ียน-กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 

น าท่านเดนิทางสู่มาเกา๊ โดยรถโคช้ จากนัน้น าท่านผ่านชม

ววิของเกาะมาเกา๊ ซึง่จะผ่านชมจดุส าคญัๆต่าง เช่น มา

เกา๊ทาวเวอร ์ทีม่คีวามสูงถงึ 338 เมตร และแวะถ่ายรูป

ปัน้องคเ์จา้แม่กวนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ

ปรางคท์องสมัฤทธ์ิประทบัยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวาม

สูง 18 เมตร หนกักว่า 1.8 ตนั เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพกัตรเ์ป็น

พระแม่มาร ีโปรตเุกสสรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณใ์หก้บัมา

เกา๊ในโอกาสส่งมอบเกาะมาเกา๊คืนใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้่น

หลงัไดร้ะลกึถงึ และภายใตรู้ปปัน้ยงัจดัเป็นพพิธิภณัฑท์ี่

จดัแสดงถงึประวตัคิวามเป็นมา และวตัถปุระสงคใ์นการ

ก่อสรา้งองคเ์จา้แม่กวนอมิองคน้ี์ แลว้น าท่านสู่  โบสถ์

เซน็พอลล ์สรา้งขึ้นเมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 นบัเป็นสถานที่

มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละเป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมอืงมาเกา๊ โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแห่ง

แรกของชาวตะวนัตกในดนิแดนตะวนัออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ไดเ้กิดเพลงิไหมอ้ย่างรุนแรง ท าใหค้งเหลอื

แต่ซากประตูโบสถด์า้นหนา้ และบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ที่สงา่งาม หลงัจากทีม่กีารบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 

นอกจากน้ีดา้นหลงัโบสถย์งัมกีารจดัพพิธิภณัฑท์างศาสนาขึ้นและยงัมหีลมุฝงัศพของบาทหลวงวาลคินาโนผูก่้อต ัง้

โบสถ ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวครสิต ์ญีปุ่่ น และเวยีดนาม ทีเ่สยีชวีติเมือ่คราวทีเ่กิดเพลงิไหมค้ร ัง้ยิง่ใหญ่ 

พาท่านเดนิสู่ย่านการคา้ส าคญัของมาเกา๊ หรอืเซน็เตอรพ์อยทม์าเกา๊ เรยีกว่า เซนาโดส้แควร ์โดดเด่นดว้ยพื้นถนน

ทีปู่ลาดดว้ยกระเบื้องเป็นลอนคลืน่ เปรยีบเสมอืนทอ้งทะเลอนัอดุมสมบูรณ ์ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปตัยกรรมสไตล์

โปรตเุกส  อสิระใหท่้านไดเ้ดินเทีย่วและเลอืกซื้อสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง เช่น เสื้อผา้สนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายยีห่อ้ 

อาทเิช่น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ   
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น าท่านเลอืกซื้อสินคา้พื้นเมืองที่ข้ึนช่ือของมาเกา๊ เช่น คุก้กี้ อลัมอนด ์มะนาวโปรตุเกส ขนมผวัจา๋เมียจา๋ หมู

แผ่นสูตรพเิศษ น า้มนัปลา   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่โรงแรมหรูหรา 5 ดาว The Venetian Resort ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ The Venetian 

Resort ทีต่กแต่งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปตัยกรรมประวตัิศาสตรข์องชาวเวนิ

สท่านจะไดพ้บกบัรา้นคา้ชอ้ปป้ิงกว่า 350 รา้นมที ัง้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท่้านเลอืก และยงัมสีปาสุดหรูหรา

ใหท่้านเลอืกใชบ้รกิาร มรีา้นอาหารกว่า 20 รา้นและทีน่ ัง่รองรบักว่า 1,000ทีน่ ัง่ภายในมเีน้ือทีก่วา้งขวางทีส่ามารถใช ้

ในการจดันิทรรศการหรอืสมัมนาและท่านยงัสามารถลอ่งเรอืกอนโดล่า (ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร)์ ซึง่มฝีีพายที่สามารถ

ขบัรอ้งเพลงไดอ้ย่างไพเราะภายในยงับรรจดุว้ยรา้นคา้มากมายคลา้ยกบัยกหา้งดงัๆมาไวท้ี่น่ีอาทเิช่นCoachเป็นตน้

และภายในบรเิวณของโรงแรมและยงัมขีบวนพาเหรดใหท่้านไดช้ื่นชมอนัตระการตาใหท่้านไดส้มัผสัเมอืงเวนิสที่ยก

มาต ัง้ใจกลางโรงแรมเรามคีาสโินขนาดมหมึาใหท่้านไดล้องเสีย่งโชคเลน่ๆเพือ่ความสนุกสนาน  

สมควรแก่เวลา พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย เพือ่เดนิทางสู่สนามบนิ  

19.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเกา๊เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊   เที่ยวบนิที่ NX 882  

21.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมกิรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

……………………………………………Have A Nice Trip…………………………………………… 

   

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 15-19 เมษายน 2560 
ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(มีเตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ 

ขาไป NX 885 :  11.35 – 15.35 น. 

ขากลบั NX 882 :  19.00 -21.00 น. 
17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500 
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อตัราน้ีรวม 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิ กรุงเทพ – มาเกา๊ ไป – กลบั โดยสายการบนิแอร ์มาเกา๊  

 ค่าภาษสีนามบนิ / ค่าภาษนี า้มนั 

 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ 20 KG 

 ค่าโรงแรมทีพ่กั / พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

 ค่ามคัคุเทศกอ์าชพีทอ้งถิน่ 

 ค่าอาหารตามรายการทีร่ะบใุนรายการ 

 น า้ดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด / ท่าน 

 ค่าประกนัการเดนิทาง 1,000,000 บาท 

 ค่ารถปรบัอากาศระดบัมาตรฐาน 

 ค่าบตัรเขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์ (ส  าหรบัท่านทีไ่ม่เคยมบีตัรเขา้งานมาก่อน) 

 ค่าวซี่าจนีแบบกรุป๊ 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านัน้)  

***กรณีท่านมวีซี่าเดี่ยวจนี ทีย่งัไม่ใชง้านอยู่ในเลม่พาสปอรต์ โปรดแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ทวัรร์บัทราบก่อนจองทวัร ์ 

เน่ืองจากท่านจะไม่สามารถใชว้ซี่ากรุป๊เขา้จนีได ้ เจา้หนา้ทีต่ม.จนีจะใชว้ซี่าทีอ่ยู่ในเลม่ของท่าน หากเกิดความเสยีหาย

ใดๆ ภายหลงั  ทางบรษิทัไม่สามารถท าคืนค่าใชจ่้ายในส่วนนี้ ไดเ้น่ืองจากค่าใชจ่้ายดงักลา่ว  เป็นการบรกิารแบบวซี่าท ัง้

กรุป๊ 

 *** ส าหรบัท่านทีม่บีตัรเอเปค ไม่ตอ้งท าวซี่าเขา้จนี โปรดแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีร่บัจองทวัรท์ราบ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม 

 ค่าธรรมเนียมทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 150 หยวน / ลูกคา้ 1ท่าน/ตลอดทรปิ 

 ค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึ้นเน่ืองจากภยัธรรมชาต ิเช่น พายุ แผ่นดนิไหว น า้ท่วม 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษเีตม็รูปแบบ 

 ค่าใชจ่้ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

- กรุณาช าระเงนิค่ามดัจ าทวัร ์ท่านละ 10,000 บาท หลงัจากท าการจอง พรอ้มส่งเอกสารส าเนาพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง 

- การช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 21 วนั ท่านควรจดัเตรยีมค่าทวัรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบรษิทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าทีพ่กัและตัว๋เครื่องบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
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เอกสารจ าเป็นที่ตอ้งใชส้ าหรบัท าบตัรเขา้งาน  

1. นามบตัรภาษาองักฤษ  ท่านละ 2 ใบ (มชีื่อ นามสกุล ทีอ่ยู่ เบอรต์ดิต่อเป็นภาษาองักฤษ ) 

2. รูปถ่าย 2 น้ิว 2 รูป พื้นขาวหรอืฟ้า (เพือ่ท าบตัรเขา้งาน) 

ท่านใดทีเ่คยเขา้งานกวางเจาแฟรแ์ละมอีายุบตัรงานไม่เกิน 3 ปีนบัจากคร ัง้ลา่สุด สามารถใชบ้ตัรเขา้งานอนัเก่าไดค่้ะ 

แลว้กรณีทีท่่านไม่ไดน้ าบตัรเก่ามาจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมในการท าบตัรใหม่ 200 หยวนต่อท่าน ณ วนัเขา้งาน  พรอ้ม

ท ัง้โชวต์วัทีเ่คานเตอรท์  าบตัร  ท ัง้น้ีทางบรษิทัไม่ไดเ้ป็นผูเ้รยีกเก็บแต่เป็นกฎของงานแฟร ์ 

หมายเหต ุ

- กรณียกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมดัจ าทกุกรณี 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ

อบุตัเิหตสุุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลกิของท่าน 

- กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ า

ต ัว๋  ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

- กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ คืนค่าทวัรห์รอืมดัจ าให ้ แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการหกั

ค่าใชจ่้ายบางส่วนทีเ่กิดขึ้นจรงิเป็นกรณีไป(อาทกิรณีออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้หรอืไดช้ าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืง

นอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

- กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษิทัของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

- เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด 
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รายละเอยีดงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที่ 121  เดือน  เมษายน 2560 – พฤษภาคม 2560 

สถานที่จดังาน : PAZHOU COMPLEX : 308 Yue Jiang Zhong Road, Guangzhou   09.30 – 18.00 น. 

วนัที่  15 - 19 เมษายน 2560 วนัที่  23 - 27 เมษายน 2560 วนัที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560 

- ผลติภณัฑเ์ครื่องเสยีงวดิโีอ 

- ผลติภณัฑค์วามบนัเทงิดจิิตอล 

- อปุกรณส์ือ่สาร 

- ผลติภณัฑเ์พาเวอรซ์พัพลาย 

- ผลติภณัฑค์อมพวิเตอร ์

- ผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ 

- อปุกรณร์กัษาความปลอดภยั 

- ผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละ

เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

- พลงังานใหมแ่ละพลงังานทดแทน  

- เครื่องใชใ้นครวั 

- ตูเ้ยน็และอุปกรณ์ท าความเยน็ 

- เครื่องปรบัอากาศและเครื่องระบาย

อากาศ 

- เครื่องซกัผา้และเครื่องอบแหง้ 

- อปุกรณใ์หแ้สงสว่าง 

- ยานพาหนะและอะไหล ่เช่น จกัรยาน, 

จกัรยานยนต,์ อะไหล่ 

- เครื่องจกัรกล 

- เครื่องจกัรไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า 

- เครื่องจกัรท ัว่ไป, เครื่องจกัรแปรรูป

ขนาดเลก็และอปุกรณอ์ตุสาหกรรม 

- การก่อสรา้งและเครื่องจกัรกลการเกษตร 

- อปุกรณแ์ละเครื่องมอื 

- วสัดุก่อสรา้ง 

- ผลติภณัฑเ์คม ี

- ทรพัยากรพลงังาน 

- สนิคา้น าเขา้ 

- เครื่องอปุโภคบรโิภค  

- เครื่องครวัและภาชนะใส่อาหาร  

- ผลติภณัฑเ์ซรามคิ  

- ของใชใ้นครวัเรอืน  

- ผลติภณัฑเ์กี่ยวกบัสุขอนามยั  

- ผลติภณัฑภ์ายในหอ้งน า้  

- ผลติภณัฑส์ตัวเ์ลี้ยงและอาหาร 

- นาฬกิาและแว่นตา  

- ของเลน่  

- สนิคา้พรเีมีย่ม  

- สนิคา้กบัเทศกาล  

- อปุกรณ์ตกแต่งบา้น  

- เซรามคิส าหรบัศิลปะ  

- เครื่องแกว้ศิลปะ  

- เฟอรนิ์เจอร ์ 

- เครื่องเรอืนที่ท  าจากหวาย / เหลก็  

- อปุกรณ์ท าสวน ) 

- อปุกรณเ์กี่ยวกบัหนิและเหลก็  

- เครื่องดนตร ี 

- เฟอรนิ์เจอร ์

- สิง่ทอและเสื้อผา้ 

- เสื้อผา้ส าหรบับุรุษและสตร ี 

- เสื้อผา้ส ารบัเด็ก  

- ชดุช ัน้ใน  

- ชดุกฬีาและล าลอง  

- ผลติภณัฑข์นสตัวแ์ละหนงัสตัว ์

- สนิคา้แฟชัน่และอปุกรณ์ตกแต่ง  

- สนิคา้สิง่ทอภายในบา้น  

- สิง่ทอ ผา้ไหม ผา้ฝ้าย และอปุกรณ ์ 

- พรมและผา้มา่น  

- รองเทา้ 

- เครื่องใชส้  านกังาน, ซองและกระเป๋า 

และผลติภณัฑส์นัทนาการ 

- ยาอปุกรณ์การแพทย ์และผลติภณัฑ์

เพือ่สุขภาพ 

- ผลติภณัฑอ์าหาร )  

- ผลติภณัฑก์ฬีา, ท่องเทีย่ว  

 

ดรูายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่  www.cantonfair.org.cn 

 

http://www.cantonfair.org.cn/

