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 เขา้ชมงาน  China import and export fair / Canfon fair 2 วนั 

 ชมความสวยงามอลงัการ  ของ The Venetian มาเกา๊ ,โบสถเ์ซ็นตป์อล , เซนาโดแ้สควร ์

 อาหาร 10 มื้ อ / พิเศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาติ / พิเศษเมนูเป็ดปักกิง่  

 พกัจูไห่ 2 คืน / พกักวางเจา 2 คืน 

 พิเศษ!!! แจก SIM CARD จีน  ส าหรบัผูใ้หญ่  ท่านละ 1 อนั 
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วนัที ่1 กรุงเทพฯ -  มาเกา๊ – The Venetian - จูไห่ 

08.00 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์D  

สายการบินไทยสมายล ์โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอาํนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง

และสมัภาระให้กบัท่าน 

10.50 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมาเกา๊ โดยเที่ยวบินที่  WE 670  

14.35 น. เดินทางถึง”มาเกา๊”มาเกา๊ต้ังอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหล่ียม

ปากแม่นํา้เพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตาํบลกง๊เป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา๊ มีเน้ือที่ทั้งหมด 

25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มาเกา๊, เกาะไทป, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่าง

คาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกันด้วยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา 

ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม.    

นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมหรูหรา 5 ดาว The Venetian Resort ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ 

The Venetian Resort ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็นแบบ

สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปป้ิงกว่า 350 ร้านมีทั้งสินค้า

แบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 

20 ร้านและที่น่ังรองรับกว่า 1,000ที่น่ังภายในมีเน้ือที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการ

หรือสมัมนาและท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่าซ่ึงมีฝีพายที่สามารถขับร้องเพลงได้อย่างไพเราะ

ภายในยังบรรจุด้วยร้านค้ามากมายคล้ายกับยกห้างดังๆมาไว้ที่น่ีอาทเิช่นCoachเป็นต้นและภายใน

บริเวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ช่ืนชมอันตระการตาให้ท่านได้สัมผัสเมืองเว

นิสที่ยกมาต้ังใจกลางโรงแรมเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านได้ลองเสี่ยงโชคเล่นๆเพ่ือความ

สนุกสนาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางข้ามด่านสู่เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช เมืองจูไห่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 

ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่อง จากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์ แห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China) ผ่านทางประตูบอก เขต หรือประตูพรมแดน

ระหว่างจีนและโปตุเกส (มาเกา๊) ซ่ึงใช้เป็นด่านพรมแดนสู่ประเทศจีนสร้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่าน 

เข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร (1)  

หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ทีพ่กัจูไห่ GRAND INN HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัที ่2  จูไห่–ถนนคู่รกั The Lover’s Road – รา้นหยก-รา้นบวัหิมะ – รา้นผา้ไหม - กวางโจว  

 - ช็อปป้ิงถนนซางเซ่ียจ๋ิว 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (2)  

จากนั้นพาท่านแวะถ่ายภาพถนนคู่รกั (Lover’s Road)  เป็นถนนที่ต้ังอยู่ริมชายหาดที่รัฐบาลจูไห่ 

ได้มีการตกแต่งข้ึนเพ่ือให้เกดิภมูิทศัน์ที่สวยงามและเป็นที่เหมาะแก่การพักผ่อน และเหตุที่ได้ช่ือว่า

ถนนคู่รักนั้น ก ็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ ได้มีการนาํม้านั่ง ซ่ึงทาํมาสาํหรับนั่ง

ได้ 2 คนเท่านั้น จึงได้ช่ือว่าถนนคู่รัก และแวะถ่ายรูปกบัสาวงาม หวีหนี ่ จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สาว

งามกลางทะเลสญัลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถือไข่มุก

อยู่ริมทะเล   

  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันให้ท่านได้เลือกชมสินค้าที่โรงงานผา้ไหม สินค้าทุกช้ินผลิตข้ึนจากไหมจีนช่ือดังที่มี

คุณสมบัติเหนียว นุ่ม  อาท ิไส้ผ้าห่ม, ผ้าคลุมเตียง เป็นต้น 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (3) 

นาํท่านชมสนิค้ายาประจาํบ้านของชาวจีน ยาบวัหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้นํา้ร้อนลวก, แผลไฟ

ไหม้, แก้ริดสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  และให้ท่านได้รับเลือกชม รา้นหยก สนิค้าโอทอ็ปของเมือง

จีน จากนั้นนาํท่านสู่เมอืงกวางเจา อสิระช้อปป้ิงที่ ถนนคนเดินซางเซ่ียจ่ิว  ซ่ึงเป็นตลาดค้าส่ง

เสื้อผ้าราคาถูกซ่ึงเป็นถนนโบราณที่เช่ือมไปท่าเรือมาก่อน แต่ตอนน้ีกลายมาเป็นถนนคนเดินที่มี

ของขายมากมาย และสองข้างทางยังมกีจิกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เหน็ด้วย ถือ

เป็นถนนคนเดินช่ือดังของกว่างโจว เป็นถนนสั้นๆสองสายมาเช่ือมต่อกนั บรรยากาศจะคล้ายๆ

ย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก แยังมี

ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทเีดียว ที่น่ีเป็นที่ขายของให้นักท่องเที่ยวดังน้ันราคาจึงสงูกว่า

ที่อื่นๆ จะคึกคักมากในช่วงกลางคืน 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ทีพ่กักวางเจา ที ่HOLIDAY VILLA HOTEL & RESIDENCE 

GUANGZHOU หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที ่3  กวางเจา -  ดูงาน กวางเจาเทรดแฟรค์รั้งที ่119 ( เต็มวนั ) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5)  

นาํท่านเดินทางสู่  ศูนย์แสดงสนิค้านานาชาติกวางเจา “ กวางเจาเทรดแฟร”์ เพ่ือมองหาช่องทาง

ทางธุรกจิผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกนัซ่ึงเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกบั

ผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธรุกจิทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export 

Commodities Fair แหล่งรวมสนิค้าทุกประเภท  

***(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** เพ่ือให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน 

 

 

 

 

 

 

 



www.cantonfairholiday.com CAN  SMILE-1/CAN 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (6) พิเศษ เมนูเป็ดปักกิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ที่ HOLIDAY VILLA HOTEL & RESIDENCE GUANGZHOU 

หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที ่4  กวางเจา - ดูงานกวางเจาเทรดแฟร ์ ครั้งที ่119  ( เต็มวนั ) – จูไห่ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (7) 

นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสนิค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพ่ือมองหาช่องทาง 

ทางธุรกจิงานผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกนั ซ่ึงเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกบั

ผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกจิทั่วโลก ให้ความสนใจ China Import and 

Export Fair Complex แหล่งรวมสนิค้าทุกประเภท อาทเิช่น สนิค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร 

, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  มากกว่า 100 หมวดหมู่  

***(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** เพ่ือให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จูไห่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)  

หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ทีพ่กัจูไห่  GRAND INN HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที ่5  จูไห่ –  มาเกา๊ – เจา้แม่กวนอิมริมทะเล – โบสถเ์ซนตป์อล – เซนาโดส้แควร ์-กรุงเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ขา้มด่านสู่มาเกา๊  นาํทุกท่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจา้แม่

กวนอิมปรางคท์อง เจ้าแม่กวนอมิองค์ทองสร้างด้วยทองสมัฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสงู18 เมตร หนัก

กว่า1.8ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อน ต่อด้วยแวะพาท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้ นเมือง

ทีข้ึ่นชื่อของมาเกา๊ เช่น คุ้กกี้อลัมอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผวัจ๋าเมียจ๋า หมูแผ่นสตูรพิเศษ 

นํา้มันปลา   
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นาํท่านชม โบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of st. Paul’s) เป็นสญัลักษณ์ประจาํเมืองมาเกา๊ ออกแบบ

โดยสถาปนิกชาวอติาเล่ียนและชาวญ่ีปุ่นในต้นศตวรรษที่ 17 เมื่อสร้างเสรจ็ใหม่ๆได้สร้างความ

วิตกให้กบัชาวจีนในมาเกา๊ เพราะเข้าใจว่าชาวต่างชาติจะพยายามสร้างป้อมปืนเพ่ือรุกรานจีน เคย

เป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 

ได้เกดิเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทาํให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้า

ด้านหน้าที่สง่างามต่อมาได้มีการบูรณะข้ึนใหม่เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออก

และตะวันตก  

ต่อด้วยนาํท่านมายังย่านการค้าสาํคัญของมาเกา๊ เซนาโดส้แควร ์ซ่ึงโดดเด่นด้วยพ้ืนถนนที่ปูลาด

ด้วยกระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืนล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกสอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว

และแวะซ้ือสนิค้าที่มีช่ือเสยีง และซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเกา๊  ทาร์ตไข่ และ ขนมทองพับห่อสาหร่าย 

  

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (10) ได้เวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

15.20 น. ออกเดินทางจากสนามบนิมาเกา๊เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ 

WE 671 

17.05 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ ^_^  

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

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(มีเตียง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(ไม่มีเตียง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

14 - 18 เมษายน 2558 19,900 19,900 19,900 5,500 
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 หมายเหตุ:  เด็กหมายถงึ  อายุ 2-11 ปี 

 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพ – มาเกา๊ ไป – กลับ โดยสายการบินไทยสมายล์ 

 ค่าภาษีสนามบิน / ค่าภาษีนํา้มัน 

 ค่านํา้หนักกระเป๋าสมัภาระ 20 KG 

 ค่าโรงแรมที่พัก / พักเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

 ค่ามัคคุเทศกอ์าชีพท้องถิ่น 

 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ 

 นํา้ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 ค่าประกนัการเดินทาง 1,000,000 บาท 

 ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน 

 ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  (สาํหรับท่านที่ไม่เคยมีบัตรเข้างานมาก่อน) 

 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุป๊ 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) กรณีท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วทางบริษัทไม่

สามารถทาํคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการบริการแบบทั้งกรุป๊ 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม 

 ค่าธรรมเนียมทปิพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 120 หยวน / ลูกค้า 1ท่าน/ตลอดทริป 

 ค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิข้ึนเน่ืองจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว นํา้ท่วม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกาํกบัภาษีเตม็รูปแบบ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด 

 

เอกสารจ าเป็นทีต่อ้งใชส้ าหรบัท าบตัรเขา้งาน  

- นามบัตรภาษาองักฤษ  ทา่นละ 2 ใบ 

- รูปถ่าย 2 นิ้ ว 2 รูป พ้ืนขาวหรือฟ้า (เพ่ือทาํบัตรเข้างาน) 

- ท่านใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกนิ 3 ปีนับจากคร้ังล่าสดุ สามารถใช้บัตรเข้างาน

อนัเก่าได้ค่ะ แล้วกรณีที่ท่านไม่ได้นาํบัตรเก่ามาจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการทาํบัตรใหม่ 200 หยวนต่อ

ท่าน ทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เรียกเกบ็แต่เป็นกฎของงานแฟร์  

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และชาํระเงินมัดจาํท่านละ 10,000 บาท หลังจาก

ทาํการจอง  
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- การชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า

ทวัร์ให้เรียบร้อยก่อนกาํหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องสาํรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

หมายเหตุ 

- กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจาํทุกกรณี 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจาํเป็นสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยี หรือได้รับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของหัวหน้าทวัร์และอุบัติเหตุสดุวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การ

จลาจลต่างๆ เป็นต้น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจาํนวนที่บริษัทฯกาํหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทและผู้

เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องนาํไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลิกของท่าน 

- กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาํ

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจาํตัว๋  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

- กรณีท่านได้ชาํระค่าทวัร์หรือมัดจาํมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมัดจาํให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์

ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกดิข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ชาํระ

ค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหักเกบ็

ค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิข้ึนแล้วกบัท่านเป็นกรณีไป 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมอืงได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆ กต็ามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

- เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


