
 

 

รหัสทัวร SSH1901918 
ทัวรจีน กวางเจาเทรดแฟร ขนมดวง คร้ังท่ี 126 (ชมงาน 2 วัน)  
4 วัน 3 คืน  [NX] 
 

ทัวรกวางเจา งานกวางเจาเทรดแฟร คร้ังท่ี 126 เขาชมงาน 2 วัน  
ทัวรมาเกา วัดเจาแมกวนอิม โบสถเซนตพอล ชอปปم�งเซนาโด สแควร THE VENETIAN 

 
 
ผูจองทัวรโปรดอานทางน้ี   

ผูทีเ่คยเขาชมงานกวางเจาเทรดแฟรต้ังแตคร้ังท่ี 109  ใหแจงกับทางเจาหนาที่ ที่ทํา
การจองทัวรไวลวงหนา และในวันเดินทาง ใหทานนําบัตร (Badge) เขาชมงานเกาไปดวย 
หากทานทําบัตรสูญหาย ทานจะตองลงทะเบียนทําบัตรเขางานแยกจากคณะ และทีมผูจัด
งานกวางเจาเทรดแฟร (Canton Fair Organizer) จะคิดคาธรรมเนียมในการทําบัตร
ใหม เปนจํานวนเงิน 200 หยวน/ทาน ซ่ึงทานสามารถชําระคาบัตรเขางานไดที่หนางาน  

กรุณาเตรียมพาสปอรต พรอมรูปถายสี 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ และนามบัตรทานละ 3 
ใบ เพ่ือทําบัตรเขางาน (มอบใหแกเจาหนาที่บริษัทฯ ณ วันเก็บเอกสาร  และเตรียม
นามบัตรไปมากๆ เพ่ือแลกเปล่ียนเอกสารกับผูประกอบการ) 

 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ-มาเกา-จูไห-กวางเจา 
07.30 น.  พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) 

ช้ัน 4 เคานเตอร N สายการบิน AIR MACAU (NX) โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวกใหกับทาน 

10.35 น.  เหิรฟ�าสู มาเกา โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินท่ี NX885 (บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

14.20 น.  เดินทางถึง สนามบินมาเกา เมืองที่ไดช่ือวาเปนดินแดนแหงการพนันและคาสิโนนาม
ระบือ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางสู เมืองจูไห ผานดานกงเป�ย  
ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 
เมตร)  ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดิน
ประมาณ 45-60นาที  เมืองจูไห  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  1 ใน 5 ของประเทศจีน “จู
ไห” ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน  “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน”  จากน้ันนําทานเดินทางสู กวางเจา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง) เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง ซ่ึงเปนเมืองใหญท่ีเติบโตอยางรวดเร็วจาก
ธุรกิจการคา นอกจากน้ียังมอีาหารและ  ภาษาที่เปนเอกลักษณของมณฑลน้ี   

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
    พักที่ HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว****  

วันท่ีสอง  รานนวดเทา(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรดแฟร คร้ังท่ี 126*** 
เชา ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู รานนวดเทา เพ่ือสุขภาพ ผอนคลายความเม่ือยลา กับยานวด
ขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ้ําใคร พรอมชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในช่ือ “บัว
หิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยา
สามัญประจําบาน จากน้ันนําทานชม งานกวางเจาเทรดแฟร คร้ังที่ 126                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง    อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกตอการดูงาน 
บาย   นําทานชม งานกวางเจาเทรดแฟร คร้ังท่ี 126 (ตอ) สมควรแกเวลานัดหมายนําทาน
เดินทางสูภัตตาคาร ค่ํา    ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ...
หานยาง  

        พักท่ี HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
วันท่ีสาม  รานหยก-***งานกวางเจาเทรดแฟร คร้ังที่ 126***-จูไห 
เชา ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานชม รานหยก ซ่ึงเปนเคร่ืองประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซ้ือเปนของฝากลํ้า
คา จากน้ันนําทานชม งานกวางเจาเทรดแฟร คร้ังท่ี 126                                           

เที่ยง    อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกตอการดูงาน 
บาย นําทานชม งานกวางเจาเทรดแฟร คร้ังท่ี 126 (ตอ)   สมควรแกเวลานัดหมาย   นํา

ทานเดินทางสู  เมืองจูไห (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห” ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน   “เมือง
มหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

ค่ํา    ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
        พักท่ี GRAND INN HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 

วันท่ีส่ี  จูไห-มาเกา-วัดเจาแมกวนอิม-โบสถเซนตพอล-ชอปปم�งเซนาโด สแควร-รานขนม
พ้ืนเมือง-THE VENETIAN-มาเกา-กรุงเทพฯ 

เชา ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางกลับสู มาเกา ผานดานกงเป�ย  ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระของ

ทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางขามดานและ
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิม เปนวัดใหญและเกาแกมาก ท่ีสุดในมาเกา สรางข้ึน



 

 

ต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดสัมผัสไดถึงความศักดิสิทธิ และมนตขลังอัน
เกาแกของสถาปตยกรรมของ ชาวจีนที่ดูมีเสนหในแบบฉบับของชาวจีน และองคที่
โดดเดนเปนพิเศษเห็นจะเปนองคเจาแมกวนอิม ที่แตงองคทรงเครื่องดวยชุดเจาสาว
ของจีนที่ตัดเย็บดวยผาไหมอยางงดงาม นําทานชม โบสถเซนตพอล ซากโบสถที่มี
ช่ือ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนไดรับการยกยองใหเปนอนุสาวรียแหง
ศาสนาคริสตท่ีย่ิงใหญที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล อิสระใหทาน ชอปปم�งเซนาโดส
แควร เปนแหลงชอปปم�งยอดนิยม ซ่ึงรวมไวดวยรานคาตางๆมากมาย ไมวาจะเปน 
เส้ือผาแฟช่ัน สินคาแบรนดเนม เฟอรนิเจอรโบราณ เคร่ืองประดับ รวมไปถึงของท่ี
ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบตําหรับ
ด่ังเดิม รวมไปถึงรานขนมอบ ขนมพ้ืนเมือง รานขายสินคาเพ่ือสุขภาพ รานขายยา
ทั้งแบบแผนโบราณ และปจจุบัน ฯลฯจากน้ันนําทานแวะ รานขนมพ้ืนเมือง อาทิเชน 
ทองมวนไสหมูหยอง, ทองพับไสหมูหยอง, คุกก้ีแอลมอล, ขนมเบ้ีย, มะนาว
โปรตุเกส, หมูหวาน, ทอปฟم�นม ฯลฯ ซ่ึงเปนขนมท่ีข้ึนช่ือของเมืองมาเกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

   บาย  นําทานเดินทางสู THE VENETIAN ภายในพรอมสรรพดวยส่ิงอํานวยความสะดวก
ที่ใหความบันเทิง และเปนสถานที่ชอปปم�ง พบกับรานคาแบนดเนมช่ือดังมากมาย
กวา 350 ราน ท่ีเปดพรอมใหบริการแกทาน ใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคาร กวา 30 
แหง เพ่ือล้ิมลองเมนูตางๆ  ท่ีทานช่ืนชอบ พรอมใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศการ
ลองเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะ   แกรนด
คาแนลชอปสต้ังอยูใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเกา รีสอรท โอเต็ล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 
19.00 น.  เหิรฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882  
    (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
21.00 น.          ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ. 

.........    
 

********ขอบคุณทุกทานท่ีใชบริการ******** 
 

 
อัตราคาบริการดังกลาวรวม 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน  
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันข้ึน ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรน้ีเช็คภาษีน้ํามัน ณ 
วันที่ 25 มิ.ย. 62  

3. คาวีซาเขาประเทศจีนแบบ 144 ช่ัวโมง (ไมมีคาใชจายในการย่ืนวีซา เฉพาะหนังสือเดินทาง
ไทยเทาน้ัน)กรณีที่วีซาเขาประเทศจีนแบบ 144 ช่ัวโมง ถูกยกเลิกไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทําให
มีเหตุตองย่ืนวีซาเด่ียว (ย่ืนท่ีศูนยย่ืนวีซาจีนประจําประเทศไทย) ทางบริษัทฯ จะขอเก็บ
หนังสือเดินทางตัวจริง, รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน จํานวน 
2 รูป และเอกสารตามกฎของการยื่นวีซาจีน พรอมชําระคาวีซาจีนเพ่ิมจากคาทัวร ย่ืน
ธรรมดา 4 วันทําการ ชําระ 1,650 บาท / ย่ืนดวน 2 วันทําการ ชําระ 2,775 บาท (อัตรา
ดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน) (ในกรณีท่ีลูกคาแจงยกเลิกการ
เดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวร ไมวากรณีใดทั้งส้ิน) 

อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ  
พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็กอายุ 2-
18 ป 
พักกับผูใหญ 

พักเด่ียว 
จายเพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 

วันที่ 15-18 ตุลาคม 2562  19,999 บาท 19,999 
บาท 

3,500 
บาท 

13,999 
บาท 

วันที่ 24-27 ตุลาคม 2562  19,999 บาท 19,999 
บาท 

3,500 
บาท 

13,999 
บาท 

วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2562 19,999 บาท 19,999 
บาท 

3,500 
บาท 

13,999 
บาท 



 

 

4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกมื้อ ตามที่ระบุไว
ในรายการ 

5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวข้ึนเคร่ืองได 1 ช้ิน ตอทาน น้ําหนัก

ตองไมเกิน 7 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ 

7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแต 1 เดือนข้ึนไป และผูเอาประกันอายุ
ระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ข้ึนไป คาชดเชยทั้งหลายตาม
กรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือใหคลอบคลุมในเร่ืองของ
สุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งน้ีอัตรา
เบ้ียประกันเร่ิมตนที่ 330 บาท ข้ึนอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเล่ือน, ไส
ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอั 

8. คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทาน้ัน!!!  
 
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 

1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 



 

 

3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 120 หยวนตอคน (เด็กชําระทิป
เทากับผูใหญ) 
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพ่ิม 40 หยวน / ทาน / ทริป 

4. คาภาษีมูลคาเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจาย 3 % ในกรณีที่ลูกคาตองการ
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพ่ิม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริง
ทั้งหมดเทาน้ัน และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูก
ใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 

5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
6. คาทัวรชาวตางชาติ เก็บเพ่ิม 500 หยวน/ทาน/ทริป 
 
เง่ือนไขการทําการจอง และชําระเงิน 

1. ในการจองคร้ังแรก ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท หรือท้ังหมด (ภายใน 3 วัน หลังจาก
ทําการจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย 

2. กรุณาเตรียมพาสปอรต พรอมรูปถายสี 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ และนามบัตรทานละ 3 ใบ เพื่อ
ทําบัตรเขางาน (มอบใหแกเจาหนาที่บริษัทฯ ณ วันเก็บเอกสาร 

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 
   
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท 
    แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวา   ทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  



 

 

 กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะทัวรครบ 9 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
 ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา
พ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวทั่วไปไดรูจักคือ รานขนมพ้ือเมือง, รานหยก, รานนวดฝ�าเทา(บัวหิมะ)  
ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหนักทองเที่ยวทุก
ทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ่ึงจะใชเวลารานละประมาณ 60-90 
นาที ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน หากทาน
ปฏิเสธที่จะไมเขารานดังกลาว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวน
เงิน 400 หยวน / คน /ราน 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 
 รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพ่ือใหโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางราบร่ืน และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจาก
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 

 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ท้ังส้ินอัตราคา 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 ในกรณีทีลู่กคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอน
ทุกคร้ัง  มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 
** กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร ครั้งท่ี 126 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 
สถานที่จัดงาน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX: 
380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น. 
 

Phase I 
วันที่ 15-19 
ตุลาคม 

เคร่ืองจักรขนาดใหญและอุปกรณเครื่องจักร , เคร่ืองจักรขนาดเล็ก, จักรยาน, 
รถจักรยานยนต, ช้ินสวนรถยนต, ผลิตภัณฑเคม,ี ฮารดแวร, รถยนต (โชว
กลางแจง) , เคร่ืองจักรกอสราง (โชวกลางแจง), เคร่ืองใชไฟฟ�าในครัวเรือน, 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส, ผลิตภัณฑไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส, คอมพิวเตอรและ 
ผลิตภัณฑการส่ือสาร, อุปกรณที่ใหแสงสวาง, อุปกรณกอสรางและวัสดุ
ตกแตง, เคร่ืองสุขภัณฑ, ฯลฯ 

Phase II 
วันที ่  23-27 
ตุลาคม 

อุปกรณเคร่ืองใชในหองครัว, เซรามิกที่ใชในครัวเรือน, อุปกรณและ
เฟอรนิเจอรตกแตงบาน, ผลิตภัณฑกระจก ,ผลิตภัณฑจากการทอผาและงาน
ฝมือเหล็กหวายเตผลิตภัณฑในสวน, ผลิตภัณฑหิน (โชวกลางแจง), ผลิตภัณฑ
ในครัวเรือน, อุปกรณหองน้ํา, แวนตาและนาฬิกา แวนตา, ของเลน, ของขวัญ
และของพรีเมี่ยม,  ของฝากของท่ีระลึกตามเทศกาลตางๆ ฯลฯ  

Phase III 
วันที่ 31 ตุลาคม-
4 พฤศจิกายน 

เส้ือผาบุรุษและสตรี, เส้ือผาเด็ก, ชุดช้ันใน, ชุดกีฬาและชุดลําลอง, เคร่ืองหนัง, 
ผลิตภัณฑที่เก่ียวของ, เคร่ืองแตงกายและอุปกรณเสริม, ผลิตภัณฑส่ิงทอ,  
อาหารยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ,อุปกรณการแพทย , อุปกรณสําหรับ
เดินทางทองเที่ยว, เคร่ืองใชสํานักงาน,รองเทากระเป�า ฯลฯ 

 
***ทานสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  www.cantonfair.org.cn*** 


