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วนัที� 1 กรุงเทพฯ -  มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - 

The Venetian - จูไห่ 

07.30 น. พร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั9น 4 เคาน์เตอร์ D การบินไทย โดยมี
เจา้หนา้ที� คอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหก้บัท่าน 

10.40 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมาเก๊า โดยเที�ยวบินที� TG 2670  
14.25 น. เดินทางถึง”มาเก๊า” มาเก๊าตั/งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั�งทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลี�ยมปากแม่นํ/ า

เพิร์ล มีอาณาเขตติดกบัตาํบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื/อที�ทั/งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไป
ดว้ยคาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทป, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเชื�อมถึงกนั
ดว้ยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที�มีระยะทาง 4.5 กม. 
นาํทุกท่านผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง เจา้แม่กวนอิมองค์ทองสร้างดว้ยทอง
สัมฤทธิC ทั/งองค ์มีความสูง 18 เมตร หนกักวา่  1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย    
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเลือกซื9อสินค้าพื9นเมืองที�ขึ9นชื�อของมาเก๊า เช่น คุ้กกี9อัลมอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมู

แผ่นสูตรพเิศษ นํ9ามันปลา 

จากนั/น นาํท่านชม โบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of st. Paul’s) เป็นสัญลกัษณ์ประจาํเมืองมาเก๊า ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลี�ยนและชาวญี�ปุ่นในตน้ศตวรรษที� 17 เมื�อสร้างเสร็จใหม่ๆไดส้ร้างความวิตกให้กบัชาวจีนใน
มาเก๊า เพราะเขา้ใจว่าชาวต่างชาติจะพยายามสร้างป้อมปืนเพื�อรุกรานจีน เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรก
ของชาวตะวนัตกในดินแดนตะวกัออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรง ทาํให้โบสถ์เซนต์
ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที�สง่างามต่อมาได้มีการบูรณะขึ/ นใหม่เป็น
สถาปัตยกรรมที�ผสมผสานระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกจากนั/นนาํท่านเดินทางสู่เซนาโดส้แควร์สถานที�ชอ้ป
ปิ/ งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊า ภายในบริเวณตกแต่งดว้ยตึกอาคารอายุกวา่ 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกสที�อพยพมา
ตั/งหลกัแหล่งอยูใ่นมาเก๊าเมื�อครั/ งอดีตงดงามตาดว้ยพื/นกระเบื/องซึ� งนาํมาจากยุโรป ตกแต่งเป็นรูปเกลียวคลื�นอนั
งดงาม 
นาํท่านมายงัยา่นการคา้สําคญัของมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ซึ� งโดดเด่นดว้ยพื/นถนนที�ปูลาดดว้ยกระเบื/อง เป็นลอน
คลื�นลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกสอิสระให้ท่านไดเ้ดินเที�ยวและแวะซื/อสินคา้ที�มีชื�อเสียง และซื/อ
ขนมพื/นเมืองมาเก๊า  ทาร์ตไข่ และ ขนมทองพบัห่อสาหร่าย 
นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมหรูหรา 5 ดาว The Venetian Resort ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ The Venetian 
Resort ที�ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็นแบ  บสถาปัตยกรรมประวติัศาสตร์ของชาวเว
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นิสท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ชอ้ปปิ/ งกว่า 350 ร้านมีทั/งสินคา้แบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยงัมีสปาสุด
หรูหราใหท้่านเลือกใชบ้ริการ มีร้านอาหารกวา่ 20 ร้านและที�นั�งรองรับกวา่ 1,000ที�นั�งภายในมีเนื/อที�กวา้งขวางที�
สามารถใช้ในการจดันิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยงัสามารถล่องเรือกอนโดล่าซึ� งมีฝีพายที�สามารถขบัร้อง
เพลงไดอ้ยา่งไพเราะภายในยงับรรจุดว้ยร้านคา้มากมายคลา้ยกบัยกห้างดงัๆมาไวที้�นี�อาทิเช่นCoachเป็นตน้และ
ภายในบริเวณของโรงแรมและยงัมีขบวนพาเหรดใหท้่านไดชื้�นชมอนัตระการตาให้ท่านไดส้ัมผสัเมืองเวนิสที�ยก
มาตั/งใจกลางโรงแรมเรามีคาสิโนขนาดมหึมาใหท่้านไดล้องเสี�ยงโชคเล่นๆเพื�อความสนุกสนาน 
ออกเดินทางมา จูไห่ 

สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางขา้มด่านสู่เมืองจูไห่  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ไดรั้บการ
ยกยอ่ง จากสหประชาชาติใหเ้ป็น “เมืองมหศัจรรย ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China) ผา่น
ทางประตูบอก เขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปตุเกส (มาเก๊า) ซึ� งใชเ้ป็นด่านพรมแดนสู่ประเทศจีน
สร้างในปี ค.ศ. 1849 ผา่น เขา้สู่จีนแผน่ดินใหญ่ 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า  ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เป๋าฮื/อ + ไวน์แดง 
หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั  2000 Year Hotel หรือระดับเดียวกนั 

 

วนัที� 2  จูไห่ -  กวางเจา -  ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั9งที� 116 - ถนนคนเดินซางเซี�ยจิ�ว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั  

นาํท่านเดินทางสู่ศูนย์แสดงสินคา้นานาชาติกวางเจา “กวางเจาเท

รดแฟร์” เพื�อมองหาช่องทางทางธุรกิจผูป้ระกอบการ มากกวา่ 8,000 
ราย มารวมกนัซึ� งเป็นงานที�ผูผ้ลิตรายใหญ่ พบกบัผูป้ระกอบการใน
แต่ละมณฑลของจีน รวมทั/งนกัธุรกิจทั�วโลกให้ความสนใจ Chinese 
Export Commodities Fair แหล่งรวมสินคา้ทุกประเภท  
***(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย)*** เพื�อใหท้่านไดส้ะดวกต่อการชมงาน 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหาร อิสระชอ้ปปิ/ งที� ถนนคนเดินซางเซี�ยจิ�ว ซึ� งเป็นตลาดคา้ส่งเสื/อผา้ราคาถูก 

จากนั/นนาํท่านเขา้สู่ที�พกั ที� Fortuna Hotel Foshan หรือ CAN Holiday Villa Hotel & Residence Guangzhou 

หรือเทียบเท่า 
 

วนัที� 3   กวางเจา -  ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั9งที� 116 (ต่อ)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ที�พกั  

นาํท่านเดินทางสู่ ศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติกวางเจา “กวางเจาเท

รดแฟร์” เพื�อมองหาช่องทางทางธุรกิจงาน ผูป้ระกอบการ มากกว่า 
5 , 0 0 0  รา ย ม า ร วม กัน  ซึ� ง เ ป็ น ง า นที� ผู ้ผ ลิ ตร า ย ใ หญ่  พ บ กับ
ผูป้ระกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั/งนกัธุรกิจทั�วโลก ให้
ความสนใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวม
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สินคา้ทุกประเภท อาทิเช่น สินคา้ทางดา้นเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนกัเบาต่างๆ  มากกว่า 100 
หมวดหมู่ ใหท้่านไดอิ้สระกบัการดูงาน 
 (อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย เพื�อความสะดวกในการชมงาน) 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  

เดินทางมายงั เมืองจูไห่ 

หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั  2000 Year Hotel หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัที� 4  จูไห่ -  หวีหนี� จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - มาเก๊า - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
แวะชมสินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้นํ9าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้

ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะชมพิพิธภัณฑ์หยก สินค้าโอท๊อปของจีน แวะถ่ายรูปกบัสาวงาม หวีหนี� จูไห่ฟิช

เชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุก
อยูริ่มทะเล 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

  ออกเดินทางมา มาเก๊า  
15.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊า เพื�อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 2671 
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

 

กาํหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(มีเตียง) 

นอนกบั 2 ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(ไม่มีเตียง) 

นอนกบั 2 ผู้ใหญ่ 

พกัเดี�ยว 

เพิ�ม 

15 – 18 ตุลาคม 19,900.- 18,900.- 17,900.- 4,000.- 
 

***  กรุณาเตรียมนามบัตร และรูปถ่ายสี 1-2 นิ9ว จํานวน 2 ใบ เพื�อทาํบัตรเข้าชมงาน *** 

อตัรานี9รวม 
� ค่าตัlวเครื�องบิน กรุงเทพ - มาเก๊า ไป - กลบั โดยสายการบินไทย สมาย ์
� ค่าภาษีสนามบิน / ค่าภาษีนํ/ามนั 
� ค่านํ/าหนกักระเป๋าสัมภาระ 20 KG 
� ค่าโรงแรมที�พกั / พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 
� ค่ามคัคุเทศกอ์าชีพทอ้งถิ�น 
� ค่าอาหารตามรายการที�ระบุในรายการ 
� นํ/าดื�มบนรถวนัละ 1 ขวด / ท่าน 
� ค่าประกนัการเดินทาง 1,000,000 บาท 
� ค่ารถปรับอากาศระดบัมาตรฐาน 
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� ค่าบตัรเขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 
� ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั/น) กรณีท่านที�มีวีซ่าจีนอยู่แลว้ทางบริษทัไม่สามารถทาํคืน

ค่าใชจ่้ายในส่วนนี/ไดเ้นื�องจากค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นการบริการแบบทั/งกรุ๊ป 
 

อตัรานี9ไม่รวม 
� ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม 
� ค่าทปิพนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถและไกด์ท้องถิ�น 100 หยวน / ท่าน 

� ค่าใชจ่้ายที�อาจเกิดขึ/นเนื�องจากภยัธรรมชาติ เช่น พาย ุแผน่ดินไหว นํ/าท่วม 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ค่าภาษหัีก ณ ที�จ่าย 3% 

� ค่าใชจ่้ายอื�นๆที�นอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 
 

เอกสารจําเป็นที�ต้องนําติดตัวไปด้วย  
- นามบตัร (ควรนาํติดต่อมาจาํนวนมากเพื�อสะดวกในการแลกนามบตัรกบัผูป้ระกอบการ) 
- รูปถ่าย 2 นิ/ว 2 รูป (เพื�อทาํบตัรเขา้งาน) 
- ท่านใดที�เคยเขา้งานกวางเจาแฟร์และมีอายบุตัรงานไม่เกิน 3 ปีนบัจากครั/ งล่าสุด สามารถใชบ้ตัรเขา้งานอนัเก่าไดค้่ะ แลว้

กรณีที�ท่านไม่ไดน้าํบตัรเก่ามาจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการทาํบตัรใหม่ 200 หยวนต่อท่าน ทั/งนี/ ทางบริษทัไม่ไดเ้ป็น
ผูเ้รียกเก็บแต่เป็นกฎของงานแฟร์  

 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง 

-  กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง และชาํระเงินมดัจาํท่านละ 10,000 บาท หลงัจากทาํการจอง มิฉะนั/น
จะถือวา่การจองไม่สมบูรณ์ พร้อมกบัเตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบร้อย ภายใน 2 - 3 วนั 

-  การชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลือทางบริษทัฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า  15 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้
เรียบร้อยก่อนกาํหนด เนื�องจากทางบริษทัตอ้งสํารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที�พกัและตัlวเครื�องบิน มิฉะนั/นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

หมายเหตุ 

- กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมดัจาํทุกกรณี 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิC ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี/  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
อุบติัเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

- บริษทัขอสงวนสิทธิC ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั/งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จาํนวนที�บริษทัฯกาํหนดไว ้(15 ท่านขึ/นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอื�นที�เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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- กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ� งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะทาํการเลื�อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั/งนี/ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํ
ตัlว  ในกรณีที�ไม่สามารถเดินทางได ้

- กรณีท่านได้ชาํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิC ในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางส่วนที�เกิดขึ/นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัlวเครื�องบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิC ในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงที�เกิดขึ/นแลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 

- กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที�ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษทัของสงวนสิทธิC ในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั/งหมด 

- กรณไีม่ลง shop ตามรายการ Charges ท่านละ 250 หยวน  
- เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั/งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั/งหมด 


