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ก ำหนดกำรเดนิทำง  17-20 ตุลำคม 2562 ( 4 วนั 3 คืน ) 
 

วนัแรก สนำมบินดอนเมือง – มำเก๊ำ -วดัเจ้ำแม่กวนอมิ-วหิำรเซนต์ปอล-เวเนเช่ียน – จูไห่ 

04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 2 เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจาก
บริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและท่ีนัง่ 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.45 น. เหินฟ้าสู่มำเก๊ำ เท่ียวบินท่ี FD760 (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง)   
10.20 น. เดินทางถึง มำเก๊ำ ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้าเพิร์ล มีอาณา

เขตติดกบัต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมา
เก๊า,  เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 
สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม. หลงัผา่นพิธีการตรวจ
คนเขา้เมืองมาเก๊า 

 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


พาท่าน นมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิมมองทะเลหรือเจ้ำแม่กวนอิมปรำงค์ทอง สร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสูง 18 
เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรอง
เหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมี
พระพกัตร์เป็นหนา้พระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์
ใหก้บัมาเก๊า ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน พาท่านแวะช็อปป้ิงร้านขนม ของฝากช่ือดงัของมาเก๊า  พาท่าน
นมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ีวดัเจ้ำแม่กวนอมิ ท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ีชาวมา
เก๊าใหค้วามเคารพนบัถือเป็นอยา่งมาก มีเทพศกัด์ิสิทธ์ิมากมายหลายพระองค ์เช่น เจา้แม่กวนอิม,เจา้พอ่กวนอู
,พระสังคจาย,เจา้แม่ทบัทิมฯลฯ....พาท่านชม วหิำรเซนต์พอล ซากโบสถท่ี์มีช่ือเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิ
ตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถ์มีพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซ่ึงโบสถเ์ซนตพ์อลน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น
อนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออก .. สมควรแก่เวลาพาท่านสัมผสับรรยากาศของ
ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง 
และสถานท่ีชอ้ปป้ิงร้านคา้แบนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อมใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท้่านไดส้ัมผสั
กบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมใหท้่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศการล่องเรือเว
นิสท่ีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเน
เช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็ ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพื้นท่ีกวา้ง 1 ลา้นตารางฟุต ท่ีรวมเอาความสวยงามแบบเวนิส 
สะพานรูปโคง้และล าคลองคดเค้ียว (ไม่รวมค่านัง่เรือ)  

ค ่ำ บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร***อำหำรโปรตุเกส*** ***จำกน้ันพำท่ำนข้ำมด่ำนสู่เมืองจูไห่*** 
พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั XIN  YONG  FA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่อง จูไห่-กวำงเจำ-งำนแสดงสินค้ำกวำงเจำเทรดแฟร์คร้ังที ่126-ล่องเรือแม่น ำ้จูเจียง 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองกวำงเจำ โดยรถโคช้เพื่อเขา้ชม 
งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที่ 126th เขา้ชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวมสินคา้ทุกประเภท อาทิ สินคา้
ทางดา้นเทคโนโลย,ี การเกษตร, อุตสาหกรรมหนกัต่างๆ มากกวา่ 100 หมวดหมู่ เป็นงานท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่ออกร้าน
พบปะกบัผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนกัธุรกิจทัว่โลกใหค้วามสนใจ ใหท้่านอิสระกบัการดูงาน
ตามอธัยาศยั 

***อสิระอำหำรกลำงวนัเพ่ือควำมสะดวกในกำรชมงำนแสดงสินค้ำของทุกท่ำน*** 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  จากนั้นพาทุกท่านสัมผสักบั Night Life!!!!!ของเมืองกวางเจา  

พิเศษ...ล่องเรือแม่น ำ้จูเจียงหรือแม่น ำ้ไข่มุก ซ่ึงเป็นแม่น ้าสายหลกัของมณฑลกวางตุง้ ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศ
แสง สี เสียง 2 ฟากฝ่ัง ยามค ่าคืนอนัตระการตาริมฝ่ังจูเจียงท่ีทางรัฐบาลกวางเจาไดต้ั้งขอ้ก าหนดใหพ้ฒันาทิวทศัน์
ใหท้นัสมยัและสวยงาม ปัจจุบนัสองฝากฝ่ังแม่น ้าเตม็ไปดว้ยอาคารสูง โรงแรมระดบั 5 ดาวและแหล่งชอ้ปป้ิง
มากมาย ตอนล่องเรือจะมีการยงิเลเซอร์ล าแสงยาวๆ จากตึกสูงๆยงิไปรอบๆ เมืองดว้ย ถือเป็นอีกหน่ึง
ประสบการณ์ท่ีท าใหรู้้จกัเมืองกวางเจายคุใหม่ไดดี้ข้ึน  

 สมควรแก่เวลาพาท่านเขา้สู่ท่ีพกั GREEN TREE CHANGLONG HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 



วนัทีส่ำม กวำงเจำ-งำนแสดงสินค้ำกวำงเจำเทรดแฟร์คร้ังที ่126 (ต่อ)-จูไห่-ตลำดใต้ดินก๊งเป่ย 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั จากนั้นพาท่านเดินทางเขา้ชม งำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที ่126th (ต่อ)   
เพื่อเขา้ชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวมสินคา้ทุกประเภท อาทิ สินคา้ทางดา้นเทคโนโลย,ี การเกษตร, 
อุตสาหกรรมหนกัต่างๆ มากกวา่ 100 หมวดหมู่ เป็นงานท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกบัผูป้ระกอบการในแต่ละ
มณฑลของจีนรวมทั้งนกัธุรกิจทัว่โลกใหค้วามสนใจ ใหท้่านอิสระกบัการดูงานตามอธัยาศยั 

***อสิระอำหำรกลำงวนัเพ่ือควำมสะดวกในกำรชมงำนแสดงสินค้ำของทุกท่ำน*** 

 ***สมควรแก่เวลำทุกท่ำนพร้อมกนั ณ จุดหมำย พำทุกท่ำนเดินทำงสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช*** 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร พาท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลำดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยู่
ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 5,000 กวา่ ร้านคา้ มีสินคา้ใหท้่าน
เลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชั้นน าต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ท่ีน่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึง
เป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและ
ราคาถูก ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 สมควรแก่เวลาพาท่านเขา้สู่ท่ีพกั XIN  YONG  FA HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่ จูไห่-วดัผู่ถ่อ-บัวหิมะ- หยก-สัญลกัษณ์เมืองจูไห่ “หวีห่น่ี”-ผ้ำไหม-มำเก๊ำ-สนำมบินดอนเมือง 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั น าท่านเดินทางสู่ วดัผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซ่ึงประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมซ่ึงเช่ือ
วา่วดัแห่งน้ีได ้สร้างข้ึนเพื่อเปรียบเสมือนวดัท่ีอยูบ่นเกาะผูถ่่อซาน เผือ่ใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้ักการบูชาขอ
พรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม จากนั้นแวะผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน
และซ้ือยาครอบจกัวาล บัวหิมะ ของแท ้100% ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจาก
การโดนความร้อนเช่น น ้าร้อนลวก หรือ น ้ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพอง
แผลท่ีโดน  ลวกไดดี้ หรือจะทาเพื่อป้องกนัผวิไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานาน
และช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ให้หนา้เนียนใส จากนั้นน าท่านชม หยก ท่ี
มีป่ีเซ่ียะ สัตวน์ าโชคท่ีชาวจีนเช่ือวา่หากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะร ่ ารวย และมีแต่
โชคลาภ 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พาท่านถ่ายรูปคู่กบั สัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณ
อ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล” หรือท่ีมีช่ือเรียกวา่ “หวีห่น่ี” เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซ่ึงยืน่ออกไปในทะเล ให้
ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยูริ่มชายหาด ท่ีทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับ
พกัผอ่น และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน ้าไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือ มา้นัง่ ซ่ึงท า
มาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่รัก พาท่านสู่ ร้ำนผ้ำไหม  

***สมควรแก่เวลำพำท่ำนข้ำมด่ำนกลบัสู่ มำเก๊ำ เพ่ือเดินทำงสู่สนำมบินมำเก๊ำ*** 

22.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เท่ียวบิน FD767 (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง)     
23.55 น. ถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ... 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ควรเตรียมกระเป๋ำขนำดกะทัดรัด มีล้อ ส ำหรับลำกได้ เพ่ือสะดวกแก่กำรเดนิทำง 
อตัรำค่ำบริกำร   *** รำยกำรนีเ้ป็นรำยกำรโปรโมรช่ัน ไม่มีแจกกระเป๋ำ *** 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ พกัเดีย่ว 

17-20 ตุลำคม 2562 16,999.- 4,500.- 
 

ส ำหรับท่ำนที่มบีัตรเข้ำชมงำนกวำงเจำเทรดแฟร์แล้ว รบกวนแจ้งและส่งส ำเนำแบบชัดเจนให้เจ้ำหน้ำที่ด้วย 
ส ำหรับท่ำนที่ไม่มบีัตรหรือบัตรเข้ำชมงำนกวำงเจำเทรดแฟร์หมดอำยุ กรุณำส่งนำมบัตรของท่ำนแบบชัดเจน

ให้เจ้ำหน้ำที่และเตรียมรูปถ่ำยสีขนำด 2 นิว้ ท่ำนละ 4 ใบ ไปในวนัเดนิทำงด้วย 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณทีีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน ** 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่ไม่จัดหัวหน้ำทวัร์ร่วมเดินทำงในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน แต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 
**รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนันสนุนกำรท่องเทีย่วเพ่ือโปรโมทสินค้ำ แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำท ี-1 ช่ัวโมง** 

หำกผู้เดินทำงไม่ประสงค์เข้ำรับฟังกำรบรรยำยและเข้ำชมสินค้ำของร้ำนรัฐบำล ช ำระเพิม่ท่ำนละ 1,200 บำท/ร้ำน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

@ @ อตัรำนีร้วม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
- ค่าบตัรเขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
- ค่าท่ีพกั  
- ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 
- ค่าน ้ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 
- วซ่ีากรุ๊ป แบบ 144 ชัว่โมง (ของมณฑลกวางตุง้) 

กรณีทีท่ำง ตม.จีน ระงับกำรใช้วซ่ีำกรุ๊ป แบบ 144 ช่ัวโมง ทำงบริษัทขอเกบ็ค่ำวซ่ีำ ทีเ่กิดขึน้ตำมจริง และ ทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด (ในกรณีทีลู่กค้ำแจ้งยกเลิกกำรเดินทำง ทำงเรำขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่ำทวัร์ ไม่ว่ำ
กรณใีดทั้งส้ิน) 
 



@ @ อตัรำนีไ้ม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์ 
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ 
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี) 
- *** ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ , หัวหน้ำทวัร์ 120 หยวน/ท่ำน ตลอดกำรเดินทำง ***  

 

หมำยเหตุ 
ค่ำวซ่ีำ 1,650 บำท (เฉพำะคนไทย) เป็นวซ่ีำแบบหมู่คณะ  

กรณมีีเหตุที่จะต้องท ำวซ่ีำเดีย่ว วซ่ีำตดิเล่มพำสปอร์ตจำกประเทศไทย 
 (กรณมีีกำรยกเลกิวซ่ีำหมู่คณะกระทันหัน ลูกค้ำจะเป็นฝ่ำยช ำระค่ำวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำรวซ่ีำเอง  

โดยกำรย่ืนวซ่ีำเดีย่วจะใช้เวลำย่ืน 4 วนัท ำกำรไม่รวมวนัหยุดรำชกำรและเสำร์ - อำทิตย์) 
@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 

ในกำรจองคร้ังแรก มัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท ส่วนทีเ่หลือช ำระก่อนเดินทำง 30 วนั  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำกรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 
ทั้งหมดหรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* ถา้หากท่านไม่เขา้ร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน 
เง่ือนไขในกำรให้บริกำร เพิม่เติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่
จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการ
บินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้    

@@ เอกสำรจ ำเป็นทีต้่องใช้ส ำหรับท ำบัตรเข้ำงำน @@ 
- นามบตัรภาษาองักฤษ  ท่านละ 2 ใบ 
- รูปถ่าย 2 น้ิว 4 รูป พื้นขาวหรือฟ้า (เพื่อท าบตัรเขา้งาน) 



ท่านใดท่ีเคยเขา้งานกวางเจาแฟร์และมีอายุบตัรงานไม่เกิน 3 ปีนบัจากคร้ังล่าสุด สามารถใชบ้ตัรเขา้งานอนัเก่าไดค้่ะ แลว้กรณีท่ี
ท่านไม่ไดน้ าบตัรเก่ามาจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการท าบตัรใหม่ 200 หยวนต่อท่าน ทั้งน้ีทางบริษทัไม่ไดเ้ป็นผูเ้รียกเก็บแต่เป็น
กฎของงานแฟร์ 

@ @ หมำยเหตุ @ @ 
- รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
- การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ 
- บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ 
- ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณีนดัหยดุงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษา
มาตรฐานการบริการท่ีดี เพื่อใหท้่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเท่ียว 
- ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและเวียดนาม
ท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยืน่ขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถ
ขอวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อ
สถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจ าในต่างประเทศหรือส านักงานเจา้หน้าท่ีกระทรวงการต่าง ประเทศท่ี
ประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วซ่ีา 1,200 บาท 
 

บริษทัฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 

 

****โปรแกรมกำรเดนิทำงสำมำรถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ทั้งนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคญัทีสุ่ด 

 

รำยละเอยีดสินค้ำทีจ่ัดแสดงในงำน กวำงเจำเทรดแฟร์ (Canton Fair) คร้ังที ่126 
เฟส 1 
โลหะภัณฑ์และเคร่ืองมือ 
1. อุปกรณ์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ เช่น หูฟัง, สายชาร์ตมือถือ, คอมพิวเตอร์, โทรศพัทบ์า้น และ โทรศพัทมื์อถือมากมาย 
2. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน เช่น หมอ้หุงขา้ว,เตาอบไมโครเวฟ, เคร่ืองปรับอากาศ, ตูเ้ยน็, เคร่ืองดูดฝุ่ น, เคร่ืองอบ เป็นตน้ 
3. สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ืออุปโภคบริโภค เช่น สินคา้เคร่ืองเสียง, วีดีโอ, โฮมเธียเตอร์, VCD, DVD เป็นตน้ สินคา้ดิจิตอลเพ่ือความบนัเทิง
ส่วนตวั MP3,MP4, กลอ้งดิจิตอล, ทีวี , Recorder เป็นตน้ เคร่ืองมือส่ือสารส่วนตวั; มือถือ, เพจเจอร์, วิทยส่ืุอสาร 
4. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น  เคร่ืองจบัสญัญาณกนัขโมย, , เคร่ืองถ่ายเอกสาร, เคร่ืองพิมพร์หสัสินคา้, เคร่ืองสแกน
รหสัสินคา้ เป็นตน้ 
ยำนยนต์และอะไหล่ยนต์ 
1. จกัรยานไฟฟ้า ,  สกูต้เตอร์ และอะไหล่ 



2. มอเตอร์ไซด ์และอะไหล่ 
3. ช้ินส่วนอะไหล่ยนต ์เช่น พวกท่อยนต,์ พวงมาลยัและผา้เบรก ตวัถงัยนตแ์ละอะไหล่, ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ 
4. ยานยนต ์และอุปกรณ์ประดบัยนตอ่ื์นๆ 
โลหะภัณฑ์และเคร่ืองมือ 
1. เคร่ืองมือ เช่น คร่ืองมือวดั, กญุแจ , คีม, เคร่ืองบดอดั, เคร่ืองตดั,เคร่ืองมือช่าง, เคร่ืองมือระบบไฟฟ้า เป็นตน้ 
2. โลหะภณัฑ ์เช่น เคร่ืองกลึง , อุปกรณ์ตกแต่ง, อุปกรณ์ตดัเหลก็ เป็นตน้  
เคร่ืองจักรกล 
1. เคร่ืองจกัรกลขนาดเลก็ เช่น เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า, กลอ้งจุลทศัน,์ เคร่ืองมือแพทย,์ เคร่ืองถ่ายภาพ เป็นตน้ 
2. อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองผลิตพลาสติก, เคร่ืองทอขนาดใหญ่, เคร่ืองจกัรกลผลิตยา 
3. เคร่ืองจกัรก่อสร้าง เช่น รถขดุเจอะ, รถเครน, รถปูนผสมคอนกรีต, เคร่ืองกลท่ีใชใ้นเหมืองแร่ เป็นตน้ 
วสัดุก่อสร้ำง 
1. วสัดุตกแต่ง เช่น เคร่ืองตกแต่งพนงั เพดาน, สารเคลือบกนัคราบ, วสัดุยึดติดเพ่ือเพดานและพนงัชนิดพิเศษ เป็นตน้  
2. วสัดุก่อสร้าง เช่น วสัดุพ้ืนฐานทัว่ไป, แท่งเหลก็ก่อสร้าง, เคมีภณัฑก่์อสร้าง, ปูนซีเมนตก่์อสร้าง เป็นตน้ 
อุปกรณ์ให้แสงสว่ำง 
1. ระบบควบคุมอุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง เช่น  ระบบควบคุมแสงสวา่งบริเวณบา้นและท่ีท างาน เป็นตน้ 
2. อุปกรณ์สร้างแสงสวา่งอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น หลอดไฟฟลูออเลนส์เซนต,์ หลอดประหยดัไฟ เป็นตน้ 
เคมีภัณฑ์ต่ำงๆ อาทิเช่น  สารตั้งตน้ , แร่ธาตุและสารประกอบต่างๆท่ีในวงการอุตสาหกรรม 
เฟส 2  
ของขวัญ-ของฝำก 
1. นาฬิกาและแวน่ตา เช่น  นาฬิกาขอ้มือ, นาฬิกาแฟชัน่, แวน่ตากนัแดด, แวน่ตาแฟชัน่ต่างๆ  
2. ของเล่นเดก็ เช่น หุ่นยนต,์ ตวัต่อจ๊ิกซอว ์รวมถึง ของเล่นเพ่ือพฒันาศกัยภาพของเดก็ดว้ย 
3. ของขวญัและของมีค่า เช่น อญัมณีต่างๆ, สร้อยขอ้มือ , สร้อยคอ  
4. ของพ้ืนเมือง เช่น ผลิตภณัฑจ์ากวสัดุธรรมชาติ, ผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์เป็นตน้ 
5. ของขวญัตามเทศกาล เช่น ของตกแต่งบา้นตามเทศกาลต่างๆ, ของขวญัตามเทศกาล 
สินค้ำอุปโภค-บริโภค 
1. เคร่ืองครัวและของใชภ้ายในบา้น เช่น กระทะ , จานชาม , ผลิตภณัฑแ์สตนเลส,ชุดเคร่ืองครัวครบเซ็ท, กล่องใส่ของใชใ้นบา้น 
2. ผลิตภณัฑดู์แลสุขอนามยั เช่น ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว , ผลิตภณัฑบ์ ารุงเลบ็ , เซร่ัมบ ารุงเสน้ผม เป็นตน้ 
3. ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นหอ้งน ้า เช่น สบู, ยาสีฟัน, แชมพ,ู ครีมอาบน ้า, น ้ามนันวดผิว, บาร์ทออย เป็นตน้ 
4. ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ต่างๆท่ีใชภ้ายในครัวเรือน 
5. ของใชภ้ายในบา้นต่างๆ เช่น ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดพ้ืน, ผลิตภณัฑซ์กัผา้ขาว, ร่มกนัฝน, ถุงผา้ใส่ของ เป็นตน้ 
อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน 
1. ของประดบัตกแต่งบา้น เช่น เทียน, ดอกไมป้ระดิษฐ ์เป็นตน้ 
2. ของประดบัสวน เช่น ดอกไมแ้หง้, หิน, รูปป้ัน เป็นตน้ 
3. งานศิลปะจากเซรามิกส์  
4. เคร่ืองแกว้ ต่างๆ 



5. ของขวญัท่ีท าจากมือ เช่น งานแกะสลกัไม,้ งานกระจก เป็นตน้ 
6. ผลิตภณัฑจ์ากหินและเหลก็ เช่น รุปแกะสลกัจากหิน 
7. เฟอร์นิเจอร์หลายรูปแบบ หลากสไตล ์
เฟส 3  
รองเท้ำและเคร่ืองประดับ 
1. รองเทา้แฟชัน่ ทั้งชาย-หญิง  
2. รองเทา้เดก็ ทั้งแบบหุม้ส้นและแบบเปิดสน้ ปลอดภยั ใส่สบาย 
3. รองเทา้อ่ืนๆ เช่น รองเทา้บู๊ท, รองเทา้สเกต็, รองเทา้กีฬา  
ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกำย 
1. เส้ือผา้ทั้งผูช้ายและผูห้ญิง  และเส้ือผา้เดก็จากแบรนดช์ั้นน าทัว่โลก 
2. ชุดชั้นใน,ชุดนอน และชุดวา่ยน ้าและชุดกีฬา  
3. เคร่ืองหนงัและขนสัตวคุ์ณภาพดี 
4. ชุดเคร่ืองนอน และ เคร่ืองตกแต่งบา้นในหลากหลายรูปแบบ 
5. ส่ิงทอและผา้ เช่น ผา้โพลิเอสเตอร์,ผา้ฝ้าย,ผา้ลินิน,ผา้ไหม เป็นตน้ 
7. พรมรองพ้ืนและแขวนผนงั สินคา้ทอเคร่ืองและทอมือ 
8. เคร่ืองประดบัอ่ืนๆ เช่น หมวก,ผา้พนัคอ,ถุงมือ เป็นตน้ 
ยำรักษำโรค, อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และเคร่ืองมือเพ่ือสุขภำพ 
1. ยารักษาโรคและสินคา้เพ่ือสุขภาพ เช่น ยาสามญัประจ าบา้น, สมุนไพรจีนในต านาน, เคร่ืองบริการกลา้มเน้ือ เป็นตน้ 
2. อุปกรณ์ทางการแพทยต่์างๆ เช่น เคร่ืองช่วยฟัง, เคร่ืองช่วยหายใจ เป็นตน้ 
วสัดุส ำนักงำน และสินค้ำเพ่ือกำรนันทนำกำรอ่ืนๆ 
1. วสัดุส านกังาน เช่นปากกาเนน้ขอ้ความ ,กระดาษโน๊ต, ท่ีเยบ็กระดาษ , กล่อง , กระเป๋า เป็นตน้ 
2. สินคา้เพ่ือนนัทนาการ เช่น เตาบาร์บีคิว, หมอนเป่าลม, เต๊นตอ์อกค่าย, กระเป๋าปิกนิก เป็นตน้ 
อำหำร  
มีทุกแบบ ทุกสไตล ์ทั้งอาหารตะวนัตก ตะวนัออก อาหารแหง้ อาหารส าเร็จรูป หรือแมก้ระทัง่อาหารทอ้งถ่ินพ้ืนบา้น 
 



 


