
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 เขา้ชมงาน  China import and export fair / Canfon fair 2 วนั 

 ชมความสวยงามอลงัการ  ของ The Venetian มาเกา๊ ,โบสถเ์ซ็นตป์อล , เซนาโดแ้สควร ์,วดัอาม่า 

 อาหาร 10 ม้ือ / พิเศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาติ / พิเศษเมนูเป็ดปักกิ่ง / พิเศษเมนูหอยเป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง 

 พกัมาเกา๊ 1 คืน /จูไห่ 1 คืน / พกักวางเจา 2 คืน 

 พิเศษ!!! แจก SIM CARD จีน  ส าหรบัผูใ้หญ่  ท่านละ 1 อนั 

 

 



วนัที่ 1 กรุงเทพฯ -  มาเกา๊ - เจา้แม่กวนอิมริมทะเล –โบสถเ์ซนตป์อล – เซนาโดส้แควร ์ - The 

Venetian - จูไห่ 

05.20 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย

สมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัท่าน 

08.10 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมาเกา๊ โดยเที่ยวบินที่ TG 2670  

11.55 น. เดินทางถึง”มาเกา๊”มาเกา๊ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้า

เพิร์ล มีอาณาเขตติดกับต าบลกง๊เป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา๊ มีเน้ือที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบ

ไปด้วยคาบสมุทร มาเกา๊, เกาะไทป, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชื่อม

ถึงกันด้วยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 

4.5 กม.   จากน้ันน าทุกท่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจา้แม่กวนอิมปรางคท์อง เจ้าแม่กวนอมิองค์

ทองสร้างด้วยทองสมัฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสงู 18 เมตร หนักกว่า1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงาม

อ่อน ไม่พลาดให้ท่านได้เลือกซ้ือ เลือกชิมทาร์ตไข่  พร้อมของพรจะสมหวัง  น าท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้ นเมืองท่ี

ข้ึนช่ือของมาเกา๊ เช่น คุ้กกี้อลัมอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมูแผ่นสตูรพิเศษ น า้มันปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากน้ัน น าท่านชม โบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of st. Paul’s) เป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองมาเกา๊ ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวอิตาเล่ียนและชาวญ่ีปุ่นในต้นศตวรรษที่ 17 เม่ือสร้างเสรจ็ใหม่ๆได้สร้างความวิตกให้กับชาวจีน

ในมาเกา๊ เพราะเข้าใจว่าชาวต่างชาติจะพยายามสร้างป้อมปืนเพ่ือรุกรานจีน เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่ง

แรกของชาวตะวันตกในดนิแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกดิเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ท าให้โบสถ์

เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เป็น

สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก  

ต่อด้วยน าท่านมายังย่านการค้าส าคัญของมาเกา๊ เซนาโดส้แควร ์ซ่ึงโดดเด่นด้วยพ้ืนถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง

เป็นลอนคล่ืนล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกสอสิระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซ้ือสนิค้าที่มีชื่อเสยีง 

และซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเกา๊  ทาร์ตไข่ และ ขนมทองพับห่อสาหร่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านเดินทางสู่โรงแรมหรูหรา 5 ดาว The Venetian Resort ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ The 

Venetian Resort ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็นแบ   บสถาปัตยกรรม

ประวัติศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกบัร้านค้าช้อปป้ิงกว่า 350 ร้านมีทั้งสนิค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่าน

เลือก และยังมีสปาสดุหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและที่น่ังรองรับกว่า 1,000ที่น่ัง

ภายในมีเน้ือที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการหรือสมัมนาและท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่าซ่ึง

มีฝีพายที่สามารถขับร้องเพลงได้อย่างไพเราะภายในยังบรรจุด้วยร้านค้ามากมายคล้ายกบัยกห้างดังๆมาไว้ที่น่ี

อาทิเช่นCoachเป็นต้นและภายในบริเวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชื่นชมอันตระการตาให้

ท่านได้สัมผัสเมืองเวนิสที่ยกมาตั้งใจกลางโรงแรมเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านได้ลองเสี่ยงโชคเล่นๆเพ่ือ

ความสนุกสนาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางข้ามด่านสู่เมืองจูไห่  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับ

การยกย่อง จากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in 

China) ผ่านทางประตูบอก เขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปตุเกส (มาเกา๊) ซ่ึงใช้เป็นด่านพรมแดนสู่

ประเทศจีนสร้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่าน เข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร (2)  

หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัมาเกา๊  GRAND VIEW  HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่ 2  จูไห่–พิพิธภณัฑห์ยก – ผา้ไหม–รา้นบวัหิมะ –ถนนคู่รกั –หว่ีหนี-่ กวางโจว 

  - ช็อปป้ิงถนนซางเซ่ียจ๋ิว 

เชา้  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

  หลังอาหาร  พาท่านแวะชม พิพธิภณัฑห์ยก และ ผา้ไหม เพ่ือท่านได้ชมสนิค้า ได้มีเวลาเลือกซ้ือของฝากทาง 

  บ้าน จากน้ันพาท่านแวะชมรา้นยาบวัหิมะ ยาที่มีสรรพคุณสารพัดประโยชน์ชื่อดังของจีน  ช่วยรักษาแผลไฟ 

  ไหม้ น า้ร้อนลวก แผลพุพอง รักษาสวิอกัเสบ รวมไปถึงริดสดีวงทวาร. 

บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)พิเศษเมนู เป๋าฮื้ อ + ไวน์แดง 

  จากนั้นพาท่านแวะถ่ายภาพถนนคู่รกั (Lover’s Road)  เป็นถนนที่ตั้งอยู่ริมชายหาดที่รัฐบาลจูไห่ ได้มีการ 

  ตกแต่งขึ้นเพ่ือให้เกดิภูมิทศัน์ที่สวยงามและเป็นที่เหมาะแก่การพักผ่อน และเหตุที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รักน้ัน ก  ็

  เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีได้มีการน าม้าน่ัง ซ่ึงท ามาส าหรับน่ังได้ 2 คนเท่าน้ัน จึงได้ชื่อว่า 

  ถนนคู่รัก และแวะถ่ายรูปกบัสาวงาม หวีหนี ่จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สาวงามกลางทะเลสญัลักษณ์ของเมืองจูไห่  

  บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่เมืองกวางเจาโดยรถโค้ช อสิระช้อปป้ิงที ่ ถนนคนเดินซางเซ่ียจ่ิว  ซ่ึงเป็นตลาดค้าส่งเสื้อผ้า

ราคาถูกซ่ึงเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือมาก่อน แต่ตอนน้ีกลายมาเป็นถนนคนเดนิที่มีของขายมากมาย 

และสองข้างทางยังมีกจิกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เหน็ด้วย ถือเป็นถนนคนเดินชื่อดังของกว่าง

โจว เป็นถนนสั้นๆสองสายมาเชื่อมต่อกนั บรรยากาศจะคล้ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิด

ถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก แยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทเีดียว ทีน่ี่เป็นที่ขาย

ของให้นักท่องเที่ยวดังน้ันราคาจึงสงูกว่าที่อืน่ๆ จะคึกคักมากในช่วงกลางคนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกักวางเจา ท่ี HOLIDAY VILLA HOTEL & RESIDENCE GUANGZHOU หรือ

ระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ี 3  กวางเจา -  ดูงาน กวางเจาเทรดแฟรค์รั้งท่ี 118 ( เต็มวนั ) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6)  

น าท่านเดนิทางสู่  ศนูย์แสดงสนิค้านานาชาติกวางเจา “ กวางเจาเทรดแฟร”์ เพ่ือมองหาช่องทางทางธุรกจิ

ผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกนัซ่ึงเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกบัผู้ประกอบการในแต่ละ

มณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกจิทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสนิค้าทุก

ประเภท  

***(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** เพ่ือให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (7)พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ท่ี HOLIDAY VILLA HOTEL & RESIDENCE GUANGZHOU หรือระดบั

เดียวกนั 

 

วนัท่ี 4  กวางเจา -  ดูงานกวางเจาเทรดแฟร ์ ครั้งท่ี 118  ( เต็มวนั ) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 

  น าท่านเดนิทางสู่ ศนูย์แสดงสนิค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพ่ือมองหาช่องทาง ทางธุรกจิงาน 

  ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกนั ซ่ึงเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกบัผู้ประกอบการ ในแต่ละ 

  มณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกจิทั่วโลก ให้ความสนใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสนิค้า

  ทุกประเภท อาทเิช่น สนิค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร , อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  มากกว่า 100  

  หมวดหมู่  

***(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** เพ่ือให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (10) พิเศษ เมนูเป็ดปักกิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัจูไห่  GRAND INN HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ี 5  จูไห่ –  มาเกา๊ – กรุงเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 

ได้เวลานัดหมาย  น าท่านเดนิทางสู่มาเกา๊ โดยเรือเฟอร์ร่ี  

12.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเกา๊เพ่ือเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  

โดยสายการบินไทยเที่ยวบนิที่ TG 2671 

14.25 น. เดินทางถึงสนามบนิสวุรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

************************************* 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(มีเตียง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(ไม่มีเตียง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดี่ยว 

เพิม่ 

14 - 18 ตุลาคม 2558 23.900 22,900 21,900 7,000 

 หมายเหต:ุ  เด็กหมายถึง  อายุ 2-11 ปี 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิ กรุงเทพ – มาเกา๊ ไป – กลับ โดยสายการบินไทย สมาย 

 ค่าภาษีสนามบนิ / ค่าภาษีน า้มัน 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระ 20 KG 

 ค่าโรงแรมที่พัก / พักเดี่ยวจ่ายเพ่ิม 

 ค่ามัคคุเทศกอ์าชีพท้องถิ่น 

 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ 

 น า้ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 ค่าประกนัการเดินทาง 1,000,000 บาท 

 ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน 

 ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  (ส าหรับท่านที่ไม่เคยมีบัตรเข้างานมาก่อน) 

 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุป๊ 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน) กรณีท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วทางบริษัทไม่สามารถท าคืน

ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีได้เน่ืองจากค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นการบริการแบบทั้งกรุป๊ 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม 

 ค่าธรรมเนียมทปิพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 150 หยวน / ลูกค้า 1ท่าน/ตลอดทริป 

 ค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นเน่ืองจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดนิไหว น า้ท่วม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบก ากบัภาษีเตม็รูปแบบ 

 ค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซักรีด 

 



เอกสารจ าเป็นท่ีตอ้งใชส้ าหรบัท าบตัรเขา้งาน  

- นามบัตรภาษาองักฤษ  ท่านละ 2 ใบ 

- รูปถ่าย 2 น้ิว 2 รูป พ้ืนขาวหรือฟ้า (เพ่ือท าบัตรเข้างาน) 

- ท่านใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบตัรงานไม่เกนิ 3 ปีนับจากคร้ังล่าสดุ สามารถใช้บัตรเข้างานอนัเก่าได้ค่ะ 

แล้วกรณีที่ท่านไม่ได้น าบัตรเก่ามาจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการท าบัตรใหม่ 200 หยวนต่อท่าน ทั้งน้ีทางบริษัทไม่ได้

เป็นผู้เรียกเกบ็แต่เป็นกฎของงานแฟร์  

 

เงือ่นไขการส ารองท่ีนัง่ 

- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดนิทาง และช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท หลังจากท าการจอง  

- การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

หมายเหตุ 

- กรณียกเลิกการเดนิทางไม่คนืเงินมัดจ าทุกกรณี 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกดิเหตุจ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยี หรือได้รับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และ

อุบัติเหตุสดุวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทและผู้เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลิกของท่าน 

- กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ า

ตัว๋  ในกรณีที่ไม่สามารถเดนิทางได้ 

- กรณีท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหัก

ค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่กดิขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทาง

เมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหักเกบ็ค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึ้นแล้วกบัท่านเป็นกรณี

ไป 

- กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตผุลใดๆ กต็าม

ทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


