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วันที� 1 กรุงเทพฯ -  มาเกา๊ - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – โบสถ์เซนต์ปอล 
– เซนาโด้สแควร์ - The Venetian - จูไห่ 

05.10 น. พร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั�น 4 เคานเ์ตอร ์D สายการ
บนิไทยสมาย โดยมีเจ้าหน้าที� คอยอาํนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง และสัมภาระ
ให้กบัท่าน 

08.10 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมาเกา๊ โดยเที�ยวบินที� TG 2670  
11.55 น. เดินทางถึง”มาเกา๊”มาเกา๊ตัAงอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั�งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี�ยม

ปากแม่นํAาเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตาํบลกง๊เป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา๊ มีเนืA อที�ทัAงหมด 
25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มาเกา๊, เกาะไทป, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่าง
คาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื�อมถึงกันด้วยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา 
ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที�มีระยะทาง 4.5 กม. 
จากนัAนนาํทุกท่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจา้แม่กวนอิมปรางคท์อง เจ้าแม่กวนอิมองค์
ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิMทัAงองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า  1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐาน
ดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย  นาํท่านเดินทางสู่ วดัอาม่า เป็นวัดที�เก่าแก่ที�สดุและเกบ็รักษาศิลปะวัตถุ
เก่าแก่ซึ�งมีมูลค่ามหาศาล ไว้มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที�คงอยู่มาได้ยาวนานที�สุดของมา
เก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้ มประตู GATE PAVILION, หอเมตตาธรรม HALL OF 
BENEVOLENCE, ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO 
CHANLIN ไม่พลาดให้ท่านได้เลือกซืAอ เลือกชิมทาร์ตไข่ พร้อมของพรจะสมหวัง 
นาํท่านเลือกซืAอสินค้าพืAนเมืองที�ขึAนชื�อของมาเกา๊ เช่น คุ้กกีAอัลมอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋า
เมียจ๋า หมูแผ่นสตูรพิเศษ นํAามันปลา 

เที,ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัAน นาํท่านชม โบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of st. Paul’s) 
เป็นสญัลักษณ์ประจาํเมืองมาเกา๊ ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อิตาเลี�ยนและชาวญี�ปุ่นในต้นศตวรรษที� 17 เมื�อสร้างเสรจ็
ใหม่ๆ ได้สร้างความวิตกให้กบัชาวจีนในมาเกา๊ เพราะเข้าใจ
ว่าชาวต่างชาติจะพยายามสร้างป้อมปืนเพื�อรุกรานจีน เคย
เป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกใน
ดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิง
ไหม้อย่างรุนแรง ทาํให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบาน
ประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที�สง่างามต่อมาได้มีการ
บูรณะขึA นใหม่เป็นสถาปัตยกรรมที�ผสมผสานระหว่าง
ตะวันออกและตะวันตกจากนัAนนาํท่านเดินทางสู่เซนาโด้ส
แควร์สถานที�ช้อปปิA งใหญ่ใจกลางเมืองมาเกา๊ ภายในบริเวณ
ตกแต่งด้วยตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี สร้างโดยชาว
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โปรตุเกสที�อพยพมาตัAงหลักแหล่งอยู่ในมาเกา๊เมื�อครัAงอดีตงดงามตาด้วยพืAนกระเบืAองซึ�งนาํมาจาก
ยุโรป ตกแต่งเป็นรูปเกลียวคลื�นอันงดงาม  นาํท่านมายังย่านการค้าสาํคัญของมาเกา๊ เซนาโดส้
แควร ์ซึ�งโดดเด่นด้วยพืA นถนนที�ปูลาดด้วยกระเบืA องเป็นลอนคลื�นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรม
สไตล์โปรตุเกสอิสระให้ท่านได้เดินเที�ยวและแวะซืAอสินค้าที�มีชื�อเสียง และซืA อขนมพืAนเมืองมาเกา๊  
ทาร์ตไข่ และ ขนมทองพับห่อสาหร่าย 
 
นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมหรูหรา 5 ดาว The Venetian Resort ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ 
The Venetian Resort ที�ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอ
คธมีของโรงแรมเป็นแบ บสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ ของ
ชาวเวนิส ท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิA งกว่า 350 ร้านมีทัAง
สินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุด
หรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้าน และ
ที�นั�งรองรับกว่า 1,000 ที�นั�งภายในมีเนืA อที�กว้างขวางที�
สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยัง
สามารถล่องเรือกอนโดล่าซึ�งมีฝีพายที�สามารถขับร้องเพลงได้
อย่างไพเราะภายในยังบรรจุด้วยร้านค้ามากมายคล้ายกบัยกห้างดังๆ มาไว้ที�นี�อาทเิช่น Coach เป็น
ต้น และภายในบริเวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชื�นชมอันตระการตาให้ท่านได้
สัมผัสเมืองเวนิสที�ยกมาตัAงใจกลางโรงแรมเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านได้ลองเสี�ยงโชคเล่นๆ
เพื�อความสนุกสนาน  สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางข้ามด่านสู่เมืองจูไห่  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 
ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่อง จากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์ แห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China) ผ่านทางประตูบอก เขต หรือประตูพรมแดน
ระหว่างจีนและโปตุเกส (มาเกา๊) ซึ�งใช้เป็นด่านพรมแดนสู่ประเทศจีนสร้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่าน 
เข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ 

คํ ,า  บริการอาหารคํ ,า ณ ภตัตาคาร อาหารพิเศษ เป๋าฮืAอ + ไวน์แดง 
 

หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที,พกั GRAND INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัที, 2  จูไห่ – หวีหนี, จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ – กวางโจว - ตลาดซางเซี,ยจิT ว 
 
เช้า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

แวะชมสินคา้ยาประจําบา้นของชาวจีน “ยาบวัหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ํ� ารอ้นลวก, 
แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  
แวะชมพิพธิภณัฑห์ยก สินคา้โอทอ๊ปของจีน 
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แวะถ่ายรูปกับสาวงาม หวีหนี, จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ 
บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล   

เที,ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
อิสระช้อปปิA งที� ถนนคนเดินซางเซี,ยจิ,ว ซึ�งเป็นตลาดค้าส่งเสืA อผ้าราคาถูกซึ�งเป็นถนนโบราณที�
เชื�อมไปท่าเรือมาก่อน แต่ตอนนีAกลายมาเป็นถนนคนเดินที�มีของขายมากมาย และสองข้างทางยังมี
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ�นให้ได้เหน็ด้วย ถือเป็นถนนคนเดินชื�อดังของกว่างโจว เป็น
ถนนสัAนๆ สองสายมาเชื�อมต่อกัน บรรยากาศจะคล้ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการ
ปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก แยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลย
ทเีดียว ที�นี�เป็นที�ขายของให้นักท่องเที�ยวดังนัAนราคาจึงสงูกว่าที�อื�นๆ จะคึกคักมากในช่วงกลางคืน 

คํ ,า  รบัประทานอาหารคํ ,า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ 
 

จากนัAนนาํท่านเข้าสู่ที�พัก ที� HOLIDAY VILLA HOTEL & RESIDENCE GUANGZHOU หรือ
ระดับเดียวกนั 
 

วนัที, 3  กวางเจา -  ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร ์ 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที,พกั  

นาํท่านเดินทางสู่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวาง
เจาเทรดแฟร”์ เพื�อมองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ 
มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ�งเป็นงานที�ผู้ผลิตรายใหญ่ 
พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัAงนัก
ธุรกิจทั�วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities 
Fair แหล่งรวมสนิค้าทุกประเภท  
***(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** เพื�อให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน 

คํ ,า  รบัประทานอาหารคํ ,า ณ ภตัตาคาร  พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ�ง 
 

จากนัAนนาํท่านเข้าสู่ที�พัก ที� HOLIDAY VILLA HOTEL & RESIDENCE GUANGZHOU หรือ
ระดับเดียวกนั 
 

วันที� 4  กวางเจา - ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์  
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ที,พกั  

นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพื�อมองหาช่องทาง
ทางธุรกิจงาน ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ�งเป็นงานที�ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับ
ผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทัAงนักธุรกิจทั�วโลก ให้ความสนใจ China Import and 
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Export Fair Complex แหล่งรวมสนิค้าทุกประเภท อาทเิช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร
, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อสิระกบัการดูงาน  
(อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั เพื,อความสะดวกในการชมงาน) 
จากนั�นพาท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ 

คํ ,า  รบัประทานอาหารคํ ,า ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที,พกั  GRAND INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 

วันที� 5  จูไห่ - มาเกา๊ – กรุงเทพฯ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ได้เวลานัดหมาย นาํท่านเดินทางสู่มาเกา๊ โดยเรือเฟอร์รี�  
12.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเกา๊ เพื�อเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

โดยสายการบินไทยเที�ยวบินที� TG 2671 
14.25 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

กําหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(มีเตียง) 
พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 
(ไม่มีเตียง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเดี,ยว 
เพิ,ม 

15-19 เมษายน 2558 21,900.- 21,900.- 20,900.- 5,000.- 
 
อตัรานี� รวม 

� ค่าตั}วเครื�องบิน กรุงเทพ – มาเกา๊ ไป – กลับ โดยสายการบินไทย สมาย 
� ค่าภาษีสนามบิน / ค่าภาษีนํAามัน 
� ค่านํAาหนักกระเป๋าสมัภาระ 20 KG 
� ค่าโรงแรมที�พัก / พักเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 
� ค่ามัคคุเทศกอ์าชีพท้องถิ�น 
� ค่าอาหารตามรายการที�ระบุในรายการ 
� นํAาดื�มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน 
� ค่าประกนัการเดินทาง 1,000,000 บาท 
� ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน 
� ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 
� ค่าวีซ่าจีนแบบกรุป๊ 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัAน) กรณีท่านที�มีวีซ่าจีนอยู่แล้วทางบริษัทไม่

สามารถทาํคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนีA ได้เนื�องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการบริการแบบทัAงกรุป๊ 
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อตัรานี� ไม่รวม 
� ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม 
� ค่าธรรมเนียมทปิพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ�น 150 หยวน / ลูกค้า 1ท่าน/ตลอดทริป 
� ค่าใช้จ่ายที�อาจเกดิขึAนเนื�องจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว นํAาท่วม 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% กรณีต้องการใบกาํกบัภาษีเตม็รูปแบบ 
� ค่าใช้จ่ายอื�นๆที�นอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด 

 
เอกสารจําเป็นที,ตอ้งใชส้ําหรบัทําบตัรเขา้งาน  

- นามบัตรภาษาองักฤษ ท่านละ 2 ใบ 
- รูปถ่าย 2 นิAว 2 รูป พืAนขาวหรือฟ้า (เพื�อทาํบัตรเข้างาน) 
- ท่านใดที�เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 3 ปีนับจากครัAงล่าสุด สามารถใช้บัตรเข้างาน

อนัเก่าได้ค่ะ แล้วกรณีที�ท่านไม่ได้นาํบัตรเก่ามาจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการทาํบัตรใหม่ 200 หยวนต่อ
ท่าน ทัAงนีAทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เรียกเกบ็แต่เป็นกฎของงานแฟร์  

 
เงื,อนไขการสํารองที,น ั ,ง 

-  กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และชาํระเงินมัดจาํท่านละ 10,000 บาท หลังจาก
ทาํการจอง  

-  การชาํระค่าทวัร์ส่วนที�เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า  20 วัน ท่านควรจัดเตรียม
ค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนดเนื�องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที�พักและตั}ว
เครื�องบิน มิฉะนัAนจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 
หมายเหตุ 

- กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจาํทุกกรณี 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิMที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีA  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจนไม่

อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจบ็ที�นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การ
จลาจลต่างๆ เป็นต้น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิMในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทัAงหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจาํนวนที�บริษัทฯกาํหนดไว้ (15 ท่านขึAนไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องนาํไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆที�เกดิจากการยกเลิกของท่าน 

- กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาํ
การเลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัAงนีAท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาํตั}ว  ในกรณีที�ไม่สามารถเดินทางได้ 
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- กรณีท่านได้ชาํระค่าทวัร์หรือมัดจาํมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมัดจาํให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิM
ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที�เกิดขึA นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั}วเครื�องบินไปแล้ว หรือได้ชําระ
ค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMในการหักเกบ็
ค่าใช้จ่ายจริงที�เกดิขึAนแล้วกบัท่านเป็นกรณีไป 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื�องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที�ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆ กต็ามทางบริษัทของสงวนสทิธิMในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัAงหมด 

- กรณีไม่ลง shop ตามรายการ Charges ท่านละ 250 หยวน  
- เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทัAงหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ ที�ได้ระบุไว้แล้วทัAงหมด 


