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วนัแรก สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า -วดัเจ้าแม่กวนอมิ-วหิารเซนต์ปอล-เวเนเชี2ยน – จูไห่ 

��.�0 น. คณะพร้อมกนัที� สนามบินดอนเมือง อาคาร � ชั8น � เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ที�จาก
บริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและที�นั�ง 

��.�� น. �เหินฟ้าสู่มาเก๊า เที�ยวบินที� FD76� (บริการอาหารบนเครื2อง)   
��.�� น. เดินทางถึง มาเก๊า ตั)งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั�งทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลี�ยมปากแม่นํ)าเพิร์ล มีอาณา

เขตติดกบัตาํบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื)อที�ทั)งหมด 56.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมา
เก๊า,  เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเชื�อมถึงกนัดว้ยสะพาน 5 
สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 5.6 กม. และสะพานมิตรภาพที�มีระยะทาง <.6 กม. หลงัผา่นพิธีการตรวจ
คนเขา้เมืองมาเก๊า 

 
 
 
 
 
 

พาท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอมิมองทะเลหรือเจ้าแม่กวนอมิปรางค์ทอง สร้างดว้ยทองสมัฤทธิ@ ทั)งองค ์มีความสูง 18 
เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรอง
เหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคนี์) เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกครึ� ง คือปั) นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมี
พระพกัตร์เป็นหนา้พระแม่มารี ที�เป็นเช่นนี)กเ็พราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมที�โปรตุเกสตั)งใจสร้างขึ)นเพื�อเป็นอนุสรณ์
ใหก้บัมาเก๊า ในโอกาสที�ส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน พาท่านแวะช็อปปิ) งร้านขนม ของฝากชื�อดงัของมาเก๊า  พาท่าน
นมสัการเจา้แม่กวนอิมที�วดัเจ้าแม่กวนอมิ ที�มีอายกุวา่ EFF ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที�แห่งนี)ชาวมา
เก๊าใหค้วามเคารพนบัถือเป็นอยา่งมาก มีเทพศกัดิ@ สิทธิ@ มากมายหลายพระองค ์เช่น เจา้แม่กวนอิม,เจา้พอ่กวนอู
,พระสงัคจาย,เจา้แม่ทบัทิมฯลฯ....พาท่านชม วหิารเซนต์พอล ซากโบสถที์�มีชื�อเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิ
ตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถมี์พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซึ�งโบสถเ์ซนตพ์อลนี)ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น
อนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตที์�ยิ�งใหญ่ที�สุดในดินแดนตะวนัออก .. สมควรแก่เวลาพาท่านสมัผสับรรยากาศของ
ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยสิ�งอาํนวยความสะดวกที�ใหค้วามบนัเทิง 
และสถานที�ชอ้ปปิ) งร้านคา้แบนดเ์นมชื�อดงัมากมายกวา่ I6F ร้าน ที�เปิดพร้อมใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท่้านไดส้มัผสั
กบัภตัตาคาร กวา่ IF แห่ง เพื�อลิ)มลองเมนูต่างๆ ที�ท่านชื�นชอบ พร้อมใหท่้านไดส้มัผสักบับรรยากาศการล่องเรือเว
นิสที�อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสนัสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั)งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเน



              

 

    

 

เชี�ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็ ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพื)นที�กวา้ง K ลา้นตารางฟุต ที�รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส 
สะพานรูปโคง้และลาํคลองคดเคี)ยว (ไม่รวมค่านั�งเรือ)  

คํ2า �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร***อาหารโปรตุเกส*** ***จากนั8นพาท่านข้ามด่านสู่เมืองจูไห่*** 

พาท่านเขา้สู่ที�พกั XIN  YONG  FA HOTEL���� หรือเทยีบเท่า 

วนัที2สอง จูไห่-กวางเจา-งานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ครั8งที2 ��6-ล่องเรือแม่นํ8าจูเจียง 

เช้า �บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที2พกั จากนั)นพาท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยรถโคช้เพื�อเขา้ชม 
งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั8งที2 ��6th เขา้ชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวมสินคา้ทุกประเภท อาทิ สินคา้
ทางดา้นเทคโนโลย,ี การเกษตร, อุตสาหกรรมหนกัต่างๆ มากกวา่ KFF หมวดหมู่ เป็นงานที�ผูผ้ลิตรายใหญ่ออกร้าน
พบปะกบัผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั)งนกัธุรกิจทั�วโลกใหค้วามสนใจ ใหท่้านอิสระกบัการดูงาน
ตามอธัยาศยั 

***อสิระอาหารกลางวนัเพื2อความสะดวกในการชมงานแสดงสินค้าของทุกท่าน*** 
คํ2า �รับประทานอาหารคํ2า ณ ภัตตาคาร  จากนั)นพาทุกท่านสมัผสักบั Night Life!!!!!ของเมืองกวางเจา  

พิเศษ...ล่องเรือแม่นํ8าจูเจียงหรือแม่นํ8าไข่มุก ซึ�งเป็นแม่นํ)าสายหลกัของมณฑลกวางตุง้ ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศ
แสง สี เสียง 5 ฟากฝั�ง ยามคํ�าคืนอนัตระการตาริมฝั�งจูเจียงที�ทางรัฐบาลกวางเจาไดต้ั)งขอ้กาํหนดใหพ้ฒันาทิวทศัน์
ใหท้นัสมยัและสวยงาม ปัจจุบนัสองฝากฝั�งแม่นํ) าเตม็ไปดว้ยอาคารสูง โรงแรมระดบั 6 ดาวและแหล่งชอ้ปปิ) ง
มากมาย ตอนล่องเรือจะมีการยงิเลเซอร์ลาํแสงยาวๆ จากตึกสูงๆยงิไปรอบๆ เมืองดว้ย ถือเป็นอีกหนึ�ง
ประสบการณ์ที�ทาํใหรู้้จกัเมืองกวางเจายคุใหม่ไดดี้ขึ)น  

 สมควรแก่เวลาพาท่านเขา้สู่ที�พกั GREEN TREE CHANGLONG HOTEL ���� หรือเทียบเท่า 

วนัที2สาม กวางเจา-งานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ครั8งที2 ��6 (ต่อ)-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย 

เช้า �บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที2พกั จากนั)นพาท่านเดินทางเขา้ชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั8งที2 ��6th (ต่อ)   
เพื�อเขา้ชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวมสินคา้ทุกประเภท อาทิ สินคา้ทางดา้นเทคโนโลย,ี การเกษตร, 
อุตสาหกรรมหนกัต่างๆ มากกวา่ KFF หมวดหมู่ เป็นงานที�ผูผ้ลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกบัผูป้ระกอบการในแต่
ละมณฑลของจีนรวมทั)งนกัธุรกิจทั�วโลกใหค้วามสนใจ ใหท่้านอิสระกบัการดูงานตามอธัยาศยั 

***อสิระอาหารกลางวนัเพื2อความสะดวกในการชมงานแสดงสินค้าของทุกท่าน*** 

 ***สมควรแก่เวลาทุกท่านพร้อมกนั ณ จุดหมาย พาทุกท่านเดนิทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช*** 

คํ2า รับประทานอาหารคํ2า ณ ภตัตาคาร พาท่านชอ้ปปิ) งที� ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั)งอยู่
ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 6,FFF กวา่ ร้านคา้ มีสินคา้ใหท่้าน
เลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปปี) แบรนดเ์นมชั)นนาํต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเสื)อผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเดก็เล่น ฯลฯ ที�นี�มีใหท่้านไดเ้ลือกซื)อหมดซึ�ง
เป็นที�นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื�องจากสินคา้ที�นี�มีคุณภาพและ
ราคาถูก ใหท่้านไดช้อ้ปปิ) งเลือกซื)อสินคา้ตามอธัยาศยั 



              

 

    

 

 สมควรแก่เวลาพาท่านเขา้สู่ที�พกั XIN  YONG  FA HOTEL ���� หรือเทียบเท่า 

วนัที2สี2 จูไห่-วดัผู่ถ่อ-บัวหิมะ- หยก-สัญลกัษณ์เมืองจูไห่ “หวี2หนี2”-ผ้าไหม-มาเก๊า-สนามบินดอนเมือง 

เช้า �บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที2พกั นาํท่านเดินทางสู่ วดัผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซึ�งประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมซึ�งเชื�อ
วา่วดัแห่งนี) ได ้สร้างขึ)นเพื�อเปรียบเสมือนวดัที�อยูบ่นเกาะผูถ่่อซาน เผื�อใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้กัการบูชา
ขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม จากนั)นแวะผอ่นคลายความเมื�อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพร
จีนและซื)อยาครอบจกัวาล บัวหิมะ ของแท ้KFF% ยาประจาํบา้นที�มีชื�อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผล
จากการโดนความร้อนเช่น นํ) าร้อนลวก หรือ นํ) ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนอง
พองแผลที�โดน  ลวกไดดี้ หรือจะทาเพื�อป้องกนัผวิไหมเ้สียจากการตากแดดเป็น
เวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างดาํบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส จากนั)นนาํท่าน
ชม หยก ที�มีปี� เซี�ยะ สตัวน์าํโชคที�ชาวจีนเชื�อวา่หากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะรํ�ารวย 
และมีแต่โชคลาภ 

เที2ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พาท่านถ่ายรูปคู่กบั สญัลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณ
อ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล” หรือที�มีชื�อเรียกวา่ “หวี2หนี2” เป็นรูปปั) นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ�งยื�นออกไปในทะเล ให้
ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ�งอยูริ่มชายหาด ที�ทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรับ
พกัผอ่น และที�ไดชื้�อวา่ถนนคู่รัก เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งนํ)าไดมี้การนาํเกา้อี)  หรือ มา้นั�ง ซึ�งทาํ
มาสาํหรับ 5 คนนั�งเท่านั)น จึงตั)งชื�อวา่ถนนคู่รัก พาท่านสู่ ร้านผ้าไหม  

***สมควรแก่เวลาพาท่านข้ามด่านกลบัสู่ มาเก๊า เพื2อเดนิทางสู่สนามบินมาเก๊า*** 

55.KF น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที�ยวบิน FD��� (บริการอาหารบนเครื2อง)     
5I.66 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ... 

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

ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทดัรัด มล้ีอ สําหรับลากได้ เพื2อสะดวกแก่การเดนิทาง 
อตัราค่าบริการ   *** รายการนี8เป็นรายการโปรโมรชั2น ไม่มแีจกกระเป๋า *** 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ พกัเดี2ยว 

16-19 ตุลาคม // ��-�� ตุลาคม ���� ��,___.- �,���.- 
 

สําหรับท่านที2มบัีตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว รบกวนแจ้งและส่งสําเนาแบบชัดเจนให้เจ้าหน้าที2ด้วย 
สําหรับท่านที2ไม่มบัีตรหรือบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์หมดอายุ กรุณาส่งนามบัตรของท่านแบบชัดเจน

ให้เจ้าหน้าที2และเตรียมรูปถ่ายสีขนาด � นิ8ว ท่านละ � ใบ ไปในวนัเดนิทางด้วย 
 

** บริษทัขอสงวนสิทธิaที2จะเลื2อนการเดนิทางในกรณทีี2มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน ** 



              

 

    

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิaที2ไม่จดัหัวหน้าทวัร์ร่วมเดนิทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถงึ �� ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ2น ** 
 

**รายการนี8จะเข้าร้านสนันสนุนการท่องเที2ยวเพื2อโปรโมทสินค้า แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ �� นาท ี-1 ชั2วโมง** 
หากผู้เดินทางไม่ประสงค์เข้ารับฟังการบรรยายและเข้าชมสินค้าของร้านรัฐบาล ชําระเพิ2มท่านละ �,��� บาท/ร้าน 

 
 
 
 
 
 

@ @ อตัรานี8รวม @ @ 
- ค่าตั[วเครื�องบิน ไป-กลบั 

- ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ที�ระบุอยูใ่นรายการ 

- ค่าบตัรเขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 

- ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม 

- ค่าที�พกั  

- ค่านํ) าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 

- ค่านํ) ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 

- วีซ่ากรุ๊ป แบบ K<< ชั�วโมง (ของมณฑลกวางตุง้) 

กรณทีี2ทาง ตม.จีน ระงับการใช้วซ่ีากรุ๊ป แบบ ��� ชั2วโมง ทางบริษัทขอเกบ็ค่าวซ่ีา ที2เกดิขึ8นตามจริง และ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิa เกบ็ค่าใช้จ่ายทั8งหมด (ในกรณทีี2ลูกค้าแจ้งยกเลกิการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิaที2จะไม่คืนค่าทวัร์ ไม่ว่า
กรณใีดทั8งสิ8น) 

 

@ @ อตัรานี8ไม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์ 

- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ที�จ่าย I% และค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม d% คิดจากยอดค่าบริการ 

- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี) 

- *** ค่าทปิไกด์ท้องถิ2น , คนขับรถ , หัวหน้าทวัร์ ��� หยวน/ท่าน ตลอดการเดินทาง ***  



              

 

    

 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเดี2ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณทีี2ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป 

แบบ ��� ชั2วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทาํวซ่ีาเพิ2ม ท่านละ �,��� บาท** 
 

@ @ เงื2อนไขการให้บริการ @ @ 
ในการจองครั8งแรก มัดจําท่านละ �,��� บาท ส่วนที2เหลือชําระก่อนเดินทาง �� วนั  
* เนื�องจากราคานี) เป็นราคาโปรโมชั�น ตั[วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหนา้ตั[วเท่านั)น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรือ

เปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั)งสิ)น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี2ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิaในการคืนเงิน 
ทั8งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน 

* เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ� ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ@  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั)งสิ)น 

* กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั)งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ@ ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั)งสิ)น 

* ถา้หากท่านไม่เขา้ร้านช็อป ขอเกบ็เงินท่านร้านละ 5FF หยวน 
 
 
 

เงื2อนไขในการให้บริการ เพิ2มเติมสําหรับสายการบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั[วเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั)งสิ)น ถา้ยงัไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั[วเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่

จ่ายอื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั)น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตั[วเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตั[ว / ตั[ว K ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ) ามนัเชื)อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑที์�สายการ

บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    

@@ เอกสารจําเป็นที2ต้องใช้สําหรับทาํบัตรเข้างาน @@ 
- นามบตัรภาษาองักฤษ  ท่านละ 5 ใบ 

- รูปถ่าย 2 นิ)ว < รูป พื)นขาวหรือฟ้า (เพื�อทาํบตัรเขา้งาน) 

ท่านใดที�เคยเขา้งานกวางเจาแฟร์และมีอายบุตัรงานไม่เกิน 3 ปีนบัจากครั) งล่าสุด สามารถใชบ้ตัรเขา้งานอนัเก่าไดค่้ะ แลว้กรณีที�
ท่านไม่ไดน้าํบตัรเก่ามาจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการทาํบตัรใหม่ 5FF หยวนต่อท่าน ทั)งนี)ทางบริษทัไม่ไดเ้ป็นผูเ้รียกเกบ็แต่เป็น
กฎของงานแฟร์ 



              

 

    

 

@ @ หมายเหตุ @ @ 
- รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
- การไม่รับประทานอาหารบางมื)อ ไม่เที�ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้
- บริษทัขอสงวนสิทธิ@ ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที�มีการขึ)นลงของเงินตราต่างประเทศ 
- บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออื�นๆ 
- ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผดิชอบต่อปัญหากรณีนดัหยดุงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษา
มาตรฐานการบริการที�ดี เพื�อใหท่้านเกิดประโยชนแ์ละความสุขในการท่องเที�ยว 
- ตั)งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและเวียดนาม
ที�ถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื�นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถ
ขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั)ง 6 ประเทศดงักล่าวที�ประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยื�นขอวีซ่าต่อ
สถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที�ประจาํในต่างประเทศหรือสํานักงานเจา้หน้าที�กระทรวงการต่าง ประเทศที�
ประจาํ ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยื�นวีซ่า K,5FF บาท 
 

บริษทัฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกที2นั2ง ๆ ละ �,���,��� บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอบัุตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ ���,��� บาท 

 

****โปรแกรมการเดนิทางสามารถสลบัปรับเปลี2ยนได้*** 
ทั8งนี8ยดึถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ2งสําคญัที2สุด 

 

รายละเอยีดสินค้าที2จดัแสดงในงาน กวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair) ครั8งที2 12� 
เฟส � 
โลหะภัณฑ์และเครื2องมือ 
1. อุปกรณ์สื�อสารและคอมพิวเตอร์ เช่น หูฟัง, สายชาร์ตมือถือ, คอมพิวเตอร์, โทรศพัทบ์า้น และ โทรศพัทมื์อถือมากมาย 
2. เครื�องใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน เช่น หมอ้หุงขา้ว,เตาอบไมโครเวฟ, เครื�องปรับอากาศ, ตูเ้ยน็, เครื�องดูดฝุ่ น, เครื�องอบ เป็นตน้ 
3. สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์เพื�ออุปโภคบริโภค เช่น สินคา้เครื�องเสียง, วีดีโอ, โฮมเธียเตอร์, VCD, DVD เป็นตน้ สินคา้ดิจิตอลเพื�อความ
บนัเทิงส่วนตวั MP3,MP4, กลอ้งดิจิตอล, ทีวี , Recorder เป็นตน้ เครื�องมือสื�อสารส่วนตวั; มือถือ, เพจเจอร์, วิทยสืุ�อสาร 
4. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และเครื�องใชไ้ฟฟ้า เช่น  เครื�องจบัสญัญาณกนัขโมย, , เครื�องถ่ายเอกสาร, เครื�องพิมพร์หสัสินคา้, เครื�องสแกน
รหสัสินคา้ เป็นตน้ 

ยานยนต์และอะไหล่ยนต์ 
1. จกัรยานไฟฟ้า ,  สกูต้เตอร์ และอะไหล่ 
2. มอเตอร์ไซด ์และอะไหล่ 
3. ชิ)นส่วนอะไหล่ยนต ์เช่น พวกท่อยนต,์ พวงมาลยัและผา้เบรก ตวัถงัยนตแ์ละอะไหล่, ชิ)นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ 



              

 

    

 

4. ยานยนต ์และอุปกรณ์ประดบัยนตอื์�นๆ 

โลหะภัณฑ์และเครื2องมือ 
1. เครื�องมือ เช่น ครื�องมือวดั, กญุแจ , คีม, เครื�องบดอดั, เครื�องตดั,เครื�องมือช่าง, เครื�องมือระบบไฟฟ้า เป็นตน้ 
2. โลหะภณัฑ ์เช่น เครื�องกลึง , อุปกรณ์ตกแต่ง, อุปกรณ์ตดัเหลก็ เป็นตน้  

เครื2องจักรกล 
1. เครื�องจกัรกลขนาดเลก็ เช่น เครื�องจกัรกลไฟฟ้า, กลอ้งจุลทศัน,์ เครื�องมือแพทย,์ เครื�องถ่ายภาพ เป็นตน้ 
2. อุปกรณ์และเครื�องจกัรกลขนาดใหญ่ เช่น เครื�องผลิตพลาสติก, เครื�องทอขนาดใหญ่, เครื�องจกัรกลผลิตยา 
3. เครื�องจกัรก่อสร้าง เช่น รถขดุเจอะ, รถเครน, รถปูนผสมคอนกรีต, เครื�องกลที�ใชใ้นเหมืองแร่ เป็นตน้ 

วสัดุก่อสร้าง 
1. วสัดุตกแต่ง เช่น เครื�องตกแต่งพนงั เพดาน, สารเคลือบกนัคราบ, วสัดุยดึติดเพื�อเพดานและพนงัชนิดพิเศษ เป็นตน้  
2. วสัดุก่อสร้าง เช่น วสัดุพื)นฐานทั�วไป, แท่งเหลก็ก่อสร้าง, เคมีภณัฑก่์อสร้าง, ปูนซีเมนตก่์อสร้าง เป็นตน้ 

อุปกรณ์ให้แสงสว่าง 
1. ระบบควบคุมอุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง เช่น  ระบบควบคุมแสงสวา่งบริเวณบา้นและที�ทาํงาน เป็นตน้ 
2. อุปกรณ์สร้างแสงสวา่งอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น หลอดไฟฟลูออเลนส์เซนต,์ หลอดประหยดัไฟ เป็นตน้ 

เคมีภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น  สารตั)งตน้ , แร่ธาตุและสารประกอบต่างๆที�ในวงการอุตสาหกรรม 
เฟส 2  
ของขวญั-ของฝาก 
1. นาฬิกาและแวน่ตา เช่น  นาฬิกาขอ้มือ, นาฬิกาแฟชั�น, แวน่ตากนัแดด, แวน่ตาแฟชั�นต่างๆ  
2. ของเล่นเดก็ เช่น หุ่นยนต,์ ตวัต่อจิyกซอว ์รวมถึง ของเล่นเพื�อพฒันาศกัยภาพของเดก็ดว้ย 
3. ของขวญัและของมีค่า เช่น อญัมณีต่างๆ, สร้อยขอ้มือ , สร้อยคอ  
4. ของพื)นเมือง เช่น ผลิตภณัฑจ์ากวสัดุธรรมชาติ, ผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์เป็นตน้ 
5. ของขวญัตามเทศกาล เช่น ของตกแต่งบา้นตามเทศกาลต่างๆ, ของขวญัตามเทศกาล 

สินค้าอุปโภค-บริโภค 
1. เครื�องครัวและของใชภ้ายในบา้น เช่น กระทะ , จานชาม , ผลิตภณัฑแ์สตนเลส,ชุดเครื�องครัวครบเซ็ท, กล่องใส่ของใชใ้นบา้น 
2. ผลิตภณัฑดู์แลสุขอนามยั เช่น ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ , ผลิตภณัฑบ์าํรุงเลบ็ , เซรั�มบาํรุงเส้นผม เป็นตน้ 
3. ผลิตภณัฑที์�ใชใ้นหอ้งนํ)า เช่น สบู, ยาสีฟัน, แชมพู, ครีมอาบนํ)า, นํ) ามนันวดผวิ, บาร์ทออย เป็นตน้ 
4. ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ต่างๆที�ใชภ้ายในครัวเรือน 
5. ของใชภ้ายในบา้นต่างๆ เช่น ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดพื)น, ผลิตภณัฑซ์กัผา้ขาว, ร่มกนัฝน, ถุงผา้ใส่ของ เป็นตน้ 

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 
1. ของประดบัตกแต่งบา้น เช่น เทียน, ดอกไมป้ระดิษฐ ์เป็นตน้ 
2. ของประดบัสวน เช่น ดอกไมแ้หง้, หิน, รูปปั) น เป็นตน้ 
3. งานศิลปะจากเซรามิกส์  
4. เครื�องแกว้ ต่างๆ 
5. ของขวญัที�ทาํจากมือ เช่น งานแกะสลกัไม,้ งานกระจก เป็นตน้ 



              

 

    

 

6. ผลิตภณัฑจ์ากหินและเหลก็ เช่น รุปแกะสลกัจากหิน 
7. เฟอร์นิเจอร์หลายรูปแบบ หลากสไตล ์
เฟส 3  
รองเท้าและเครื2องประดับ 
1. รองเทา้แฟชั�น ทั)งชาย-หญิง  
2. รองเทา้เดก็ ทั)งแบบหุม้ส้นและแบบเปิดส้น ปลอดภยั ใส่สบาย 

3. รองเทา้อื�นๆ เช่น รองเทา้บูท๊, รองเทา้สเกต็, รองเทา้กีฬา  
สิ2งทอและเครื2องแต่งกาย 
1. เสื)อผา้ทั)งผูช้ายและผูห้ญิง  และเสื)อผา้เดก็จากแบรนดช์ั)นนาํทั�วโลก 
2. ชุดชั)นใน,ชุดนอน และชุดวา่ยนํ)าและชุดกีฬา  
3. เครื�องหนงัและขนสตัวคุ์ณภาพดี 
4. ชุดเครื�องนอน และ เครื�องตกแต่งบา้นในหลากหลายรูปแบบ 
5. สิ�งทอและผา้ เช่น ผา้โพลิเอสเตอร์,ผา้ฝ้าย,ผา้ลินิน,ผา้ไหม เป็นตน้ 
7. พรมรองพื)นและแขวนผนงั สินคา้ทอเครื�องและทอมือ 
8. เครื�องประดบัอื�นๆ เช่น หมวก,ผา้พนัคอ,ถุงมือ เป็นตน้ 

ยารักษาโรค, อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื2องมือเพื2อสุขภาพ 
1. ยารักษาโรคและสินคา้เพื�อสุขภาพ เช่น ยาสามญัประจาํบา้น, สมุนไพรจีนในตาํนาน, เครื�องบริการกลา้มเนื)อ เป็นตน้ 
2. อุปกรณ์ทางการแพทยต่์างๆ เช่น เครื�องช่วยฟัง, เครื�องช่วยหายใจ เป็นตน้ 
วสัดุสํานักงาน และสินค้าเพื2อการนันทนาการอื2นๆ 
1. วสัดุสาํนกังาน เช่นปากกาเนน้ขอ้ความ ,กระดาษโน๊ต, ที�เยบ็กระดาษ , กล่อง , กระเป๋า เป็นตน้ 
2. สินคา้เพื�อนนัทนาการ เช่น เตาบาร์บีคิว, หมอนเป่าลม, เต๊นตอ์อกค่าย, กระเป๋าปิกนิก เป็นตน้ 

อาหาร  
มีทุกแบบ ทุกสไตล ์ทั)งอาหารตะวนัตก ตะวนัออก อาหารแหง้ อาหารสาํเร็จรูป หรือแมก้ระทั�งอาหารทอ้งถิ�นพื)นบา้น 
 


