กาหนดการเดินทาง

16-19 , 17-20 , 26-29 ต.ค.61

( 4 วัน 3 คืน )

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า -วัดเจ้าแม่กวนอิม-วิหารเซนต์ปอล-เวเนเชี่ยน – จูไห่

08.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง
เหินฟ้าสู่มาเก๊า เที่ยวบินที่ FD762 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง มาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพิร์ล มีอาณา
เขตติดกับตําบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมา
เก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2
สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองมาเก๊า

10.10 น.
13.45 น.

ค่า

พาท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18
เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรอง
เหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมี
พระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน พาท่านแวะช็อปปิ้งร้านขนม ของฝากชื่อดังของมาเก๊า พาท่าน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ชาวมา
เก๊าให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก มีเทพศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายพระองค์ เช่น เจ้าแม่กวนอิม,เจ้าพ่อกวนอู
,พระสังคจาย,เจ้าแม่ทับทิมฯลฯ....พาท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิ
ตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น
อนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออก .. สมควรแก่เวลาพาท่านสัมผัสบรรยากาศของ
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง
และสถานที่ช้อปปิ้งร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัส
กับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเว
นิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเน
เชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส
สะพานรูปโค้งและลําคลองคดเคี้ยว (ไม่รวมค่านั่งเรือ)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร***อาหารโปรตุเกส*** ***จากนั้นพาท่านข้ามด่านสู่เมืองจูไห่***
พาท่านเข้าสู่ที่พัก XIANGQUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

จูไห่-กวางเจา-งานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124-ล่องเรือแม่น้าจูเจียง

เช้า

ค่า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยรถโค้ชเพื่อเข้าชม
งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th เข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิ สินค้า
ทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ออกร้าน
พบปะกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงาน
ตามอัธยาศัย
***อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการชมงานแสดงสินค้าของทุกท่าน***
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นพาทุกท่านสัมผัสกับ Night Life!!!!!ของเมืองกวางเจา
พิเศษ...ล่องเรือแม่น้าจูเจียงหรือแม่น้าไข่มุก ซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศ
แสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ําคืนอันตระการตาริมฝั่งจูเจียงที่ทางรัฐบาลกวางเจาได้ตั้งข้อกําหนดให้พัฒนาทิวทัศน์
ให้ทันสมัยและสวยงาม ปัจจุบันสองฝากฝั่งแม่น้ําเต็มไปด้วยอาคารสูง โรงแรมระดับ 5 ดาวและแหล่งช้อปปิ้ง
มากมาย ตอนล่องเรือจะมีการยิงเลเซอร์ลําแสงยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ เมืองด้วย ถือเป็นอีกหนึ่ง
ประสบการณ์ที่ทําให้รู้จักเมืองกวางเจายุคใหม่ได้ดีขึ้น
สมควรแก่เวลาพาท่านเข้าสู่ที่พัก GREEN TREE CHANGLONG HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

กวางเจา-งานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 (ต่อ)-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นพาท่านเดินทางเข้าชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th (ต่อ)
เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิ สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร,
อุตสาหกรรมหนักต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผู้ประกอบการในแต่ละ
มณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย
***อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการชมงานแสดงสินค้าของทุกท่าน***

***สมควรแก่เวลาทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช***
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พาท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยู่
ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่าน
เลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนําต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า
รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่ง
เป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและ
ราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาพาท่านเข้าสู่ที่พัก XIANGQUAN HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

จูไห่-วัดผู่ถ่อ-บัวหิมะ- หยก-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”-ผ้าไหม-มาเก๊า-สนามบินดอนเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นําท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อ
ว่าวัดแห่งนี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัดที่อยู่บนเกาะผู่ถ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอ
พรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน

เที่ยง

และซื้อยาครอบจักวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจาก
การโดนความร้อนเช่น น้ําร้อนลวก หรือ น้ํามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดน ลวกได้ดี หรือจะ
ทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดําบนใบหน้าให้หน้าเนียน
ใส จากนั้นนําท่านชม หยก ที่มีปี่เซี่ยะ สัตว์นําโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ํารวย และมี
แต่โชคลาภ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พาท่านถ่ายรูปคู่กบั สัญลักษณ์อันสวยงามโดด
เด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หวี่หนี่”
เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริม
ชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อน
และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน้ําได้มีการนําเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทํามา
สําหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก พาท่านสู่ ร้านผ้าไหม

***สมควรแก่เวลาพาท่านข้ามด่านกลับสู่ มาเก๊า เพื่อเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า***
22.10 น.
23.55 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD767 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สาหรับลากได้ เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง
อัตราค่าบริการ *** รายการนี้เป็นรายการโปรโมรชั่น ไม่มีแจกกระเป๋า ***
กาหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
16-19 , 17-20 , 26-29 ต.ค.61
16,999.4,500.สาหรับท่านที่มบี ัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว รบกวนแจ้งและส่งสาเนาแบบชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ด้วย
สาหรับท่านที่ไม่มบี ัตรหรือบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์หมดอายุ กรุณาส่งนามบัตรของท่านแบบชัดเจน
ให้เจ้าหน้าที่และเตรียมรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ท่านละ 4 ใบ ไปในวันเดินทางด้วย
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น **
**รายการนี้จะเข้าร้านสนันสนุนการท่องเที่ยวเพื่อโปรโมทสินค้า แต่ละร้านใช้เวลาในการนาเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
หากผู้เดินทางไม่ประสงค์เข้ารับฟังการบรรยายและเข้าชมสินค้าของร้านรัฐบาล ชาระเพิ่มท่านละ 1,200 บาท/ร้าน

@ @ อัตรานี้รวม @ @
-

-

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์
ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม
ค่าที่พัก
ค่าน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
ค่าน้ํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง (ของมณฑลกวางตุ้ง)
กรณีที่ทาง ตม.จีน ระงับการใช้วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่า ที่เกิดขึ้นตามจริง และ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่า
กรณีใดทั้งสิ้น)
@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @
ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ
ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
*** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ , หัวหน้าทัวร์ 120 หยวน/ท่าน ตลอดการเดินทาง ***
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป
แบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**

@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @
ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน
* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้ งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน

เงื่อนไขในการให้บริการ เพิ่มเติมสาหรับสายการบินแอร์เอเซีย
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ใ นวันเดิม ผู้ย กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
@@ เอกสารจาเป็นที่ต้องใช้สาหรับทาบัตรเข้างาน @@
นามบัตรภาษาอังกฤษ ท่านละ 2 ใบ
รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 รูป พื้นขาวหรือฟ้า (เพื่อทําบัตรเข้างาน)
ท่านใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 3 ปีนับจากครั้งล่าสุด สามารถใช้บัตรเข้างานอันเก่าได้ค่ะ แล้วกรณีที่
ท่านไม่ได้นําบัตรเก่ามาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทําบัตรใหม่ 200 หยวนต่อท่าน ทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เรียกเก็บแต่เป็น
กฎของงานแฟร์
@ @ หมายเหตุ @ @
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
- บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ
- ทางบริษัทฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณีนัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษา
มาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว
- ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนาม
ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถ
ขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อ
สถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจําในต่างประเทศหรือสํานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง ประเท ศที่
ประจํา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกทีน่ ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้***
ทั้งนี้ยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสาคัญที่สุด

รายละเอียดสินค้าที่จัดแสดงในงาน กวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair) ครั้งที่ 124
เฟส 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 ต.ค.61
โลหะภัณฑ์และเครื่องมือ
1. อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เช่น หูฟัง, สายชาร์ตมือถือ, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์บ้าน และ โทรศัพท์มือถือมากมาย
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น หม้อหุงข้าว,เตาอบไมโครเวฟ, เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องอบ เป็นต้น
3. สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุปโภคบริโภค เช่น สินค้าเครื่องเสียง, วีดีโอ, โฮมเธียเตอร์, VCD, DVD เป็นต้น สินค้าดิจิตอลเพื่อความบันเทิง
ส่วนตัว MP3,MP4, กล้องดิจิตอล, ทีวี , Recorder เป็นต้น เครื่องมือสื่อสารส่วนตัว; มือถือ, เพจเจอร์, วิทยุสื่อสาร
4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องจับสัญญาณกันขโมย, , เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องพิมพ์รหัสสินค้า, เครื่องสแกน
รหัสสินค้า เป็นต้น

ยานยนต์และอะไหล่ยนต์
1. จักรยานไฟฟ้า , สกู้ตเตอร์ และอะไหล่
2. มอเตอร์ไซด์ และอะไหล่
3. ชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ เช่น พวกท่อยนต์, พวงมาลัยและผ้าเบรก ตัวถังยนต์และอะไหล่, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
4. ยานยนต์ และอุปกรณ์ประดับยนต์อื่นๆ

โลหะภัณฑ์และเครื่องมือ
1. เครื่องมือ เช่น ครื่องมือวัด, กุญแจ , คีม, เครื่องบดอัด, เครื่องตัด,เครื่องมือช่าง, เครื่องมือระบบไฟฟ้า เป็นต้น
2. โลหะภัณฑ์ เช่น เครื่องกลึง , อุปกรณ์ตกแต่ง, อุปกรณ์ตัดเหล็ก เป็นต้น

เครื่องจักรกล
1. เครื่องจักรกลขนาดเล็ก เช่น เครื่องจักรกลไฟฟ้า, กล้องจุลทัศน์, เครื่องมือแพทย์, เครื่องถ่ายภาพ เป็นต้น
2. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เช่น เครื่องผลิตพลาสติก, เครื่องทอขนาดใหญ่, เครือ่ งจักรกลผลิตยา
3. เครื่องจักรก่อสร้าง เช่น รถขุดเจอะ, รถเครน, รถปูนผสมคอนกรีต, เครื่องกลที่ใช้ในเหมืองแร่ เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง
1. วัสดุตกแต่ง เช่น เครื่องตกแต่งพนัง เพดาน, สารเคลือบกันคราบ, วัสดุยึดติดเพื่อเพดานและพนังชนิดพิเศษ เป็นต้น
2. วัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุพื้นฐานทั่วไป, แท่งเหล็กก่อสร้าง, เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง, ปูนซีเมนต์ก่อสร้าง เป็นต้น

อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
1. ระบบควบคุมอุปกรณ์ให้แสงสว่าง เช่น ระบบควบคุมแสงสว่างบริเวณบ้านและที่ทํางาน เป็นต้น
2. อุปกรณ์สร้างแสงสว่างอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หลอดไฟฟลูออเลนส์เซนต์, หลอดประหยัดไฟ เป็นต้น
เคมีภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น สารตั้งต้น , แร่ธาตุและสารประกอบต่างๆที่ในวงการอุตสาหกรรม

เฟส 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ต.ค.61
ของขวัญ-ของฝาก
1. นาฬิกาและแว่นตา เช่น นาฬิกาข้อมือ, นาฬิกาแฟชั่น, แว่นตากันแดด, แว่นตาแฟชั่นต่างๆ
2. ของเล่นเด็ก เช่น หุ่นยนต์, ตัวต่อจิ๊กซอว์ รวมถึง ของเล่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กด้วย
3. ของขวัญและของมีค่า เช่น อัญมณีต่างๆ, สร้อยข้อมือ , สร้อยคอ
4. ของพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ, ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นต้น
5. ของขวัญตามเทศกาล เช่น ของตกแต่งบ้านตามเทศกาลต่างๆ, ของขวัญตามเทศกาล

สินค้าอุปโภค-บริโภค
1. เครื่องครัวและของใช้ภายในบ้าน เช่น กระทะ , จานชาม , ผลิตภัณฑ์แสตนเลส,ชุดเครื่องครัวครบเซ็ท, กล่องใส่ของใช้ในบ้าน
2. ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย เช่น ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว , ผลิตภัณฑ์บํารุงเล็บ , เซรั่มบํารุงเส้นผม เป็นต้น
3. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ํา เช่น สบู, ยาสีฟัน, แชมพู, ครีมอาบน้ํา, น้ํามันนวดผิว, บาร์ทออย เป็นต้น
4. ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ต่างๆที่ใช้ภายในครัวเรือน
5. ของใช้ภายในบ้านต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้น, ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว, ร่มกันฝน, ถุงผ้าใส่ของ เป็นต้น

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
1. ของประดับตกแต่งบ้าน เช่น เทียน, ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น
2. ของประดับสวน เช่น ดอกไม้แห้ง, หิน, รูปปั้น เป็นต้น
3. งานศิลปะจากเซรามิกส์
4. เครื่องแก้ว ต่างๆ
5. ของขวัญที่ทําจากมือ เช่น งานแกะสลักไม้, งานกระจก เป็นต้น
6. ผลิตภัณฑ์จากหินและเหล็ก เช่น รุปแกะสลักจากหิน
7. เฟอร์นิเจอร์หลายรูปแบบ หลากสไตล์

เฟส 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-4 พ.ย.61
รองเท้าและเครื่องประดับ
1. รองเท้าแฟชั่น ทั้งชาย-หญิง
2. รองเท้าเด็ก ทั้งแบบหุ้มส้นและแบบเปิดส้น ปลอดภัย ใส่สบาย
3. รองเท้าอื่นๆ เช่น รองเท้าบู๊ท, รองเท้าสเก็ต, รองเท้ากีฬา

สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
1. เสื้อผ้าทั้งผู้ชายและผู้หญิง และเสื้อผ้าเด็กจากแบรนด์ชั้นนําทั่วโลก
2. ชุดชั้นใน,ชุดนอน และชุดว่ายน้ําและชุดกีฬา
3. เครื่องหนังและขนสัตว์คุณภาพดี
4. ชุดเครื่องนอน และ เครื่องตกแต่งบ้านในหลากหลายรูปแบบ
5. สิ่งทอและผ้า เช่น ผ้าโพลิเอสเตอร์,ผ้าฝ้าย,ผ้าลินิน,ผ้าไหม เป็นต้น
7. พรมรองพื้นและแขวนผนัง สินค้าทอเครื่องและทอมือ
8. เครื่องประดับอื่นๆ เช่น หมวก,ผ้าพันคอ,ถุงมือ เป็นต้น

ยารักษาโรค, อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือเพื่อสุขภาพ
1. ยารักษาโรคและสินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น ยาสามัญประจําบ้าน, สมุนไพรจีนในตํานาน, เครือ่ งบริการกล้ามเนื้อ เป็นต้น
2. อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น เครื่องช่วยฟัง, เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น

วัสดุสานักงาน และสินค้าเพื่อการนันทนาการอื่นๆ
1. วัสดุสํานักงาน เช่นปากกาเน้นข้อความ ,กระดาษโน๊ต, ที่เย็บกระดาษ , กล่อง , กระเป๋า เป็นต้น
2. สินค้าเพื่อนันทนาการ เช่น เตาบาร์บีคิว, หมอนเป่าลม, เต๊นต์ออกค่าย, กระเป๋าปิกนิก เป็นต้น

อาหาร
มีทุกแบบ ทุกสไตล์ ทั้งอาหารตะวันตก ตะวันออก อาหารแห้ง อาหารสําเร็จรูป หรือแม้กระทั่งอาหารท้องถิ่นพื้นบ้าน

