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ช่วงที ่1: ก ำหนดกำรเดนิทำงวนัที ่15-19 เมษำยน 2566   

ราคาทวัร ์:: 45,000.- บาท/ทา่น  พกัเดีย่วเพิม่ 8,000.- บาท  

1. ชมงำน 3วนั เตม็                                
2. ไม่ลงร้าน 
3. พกัโรงแรม 4 ดำว 
4. สะสมไมลใ์นเครอื STAR ALLIANCE MEMBER  

 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  
หากท่านใดมีบตัรเข้างานอนัเก่า  กรณุาน าบตัรเข้างานไปด้วย หากท่านไม่ได้น าติดตวัไป หรือ ท า
หาย  ท่านต้องท าบตัรใหม่ และเสียค่าใช้จ่ายตามอตัราท่ีผูจ้ดังานก าหนด (กรณีบตัรช ารดุจะไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย แต่ต้องน าบตัรท่ีช ารดุไปแลกกบับตัรใหม่)  ซ่ึงลกูค้าต้องเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  
 
 

http://www.changyotravel-edu-thai.com/


วนัท่ีหน่ึง สนามบินสวุรรณภมิู-กวางเจา-วดักวงเส้ียว   
08.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู 2-3 เคาน์เตอรส์ายการบิน THAI AIRWAYS ROW D พบ

เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่า่น  
10.45 น. ลดัฟ้าสูส่นามบนิ ป๋ายหยนุ นครกวางเจา โดยสายการบินไทย  เทีย่วบนิที ่TG668  
14.35 น. ถงึสนามบนิ ป๋ายหยนุ นครกวางเจาหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรกวางเจาแมจ้ะเป็นศนูยก์ลาง

ในการปฏริูปเศรษฐกจิจนีปจัจุบนักวางเจามบีทบาทเป็นเมอืงในเขตเศรษฐกจิการคา้ทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงมาก
ที่สุดในภาคใต้ของจีนและยงัได้รบัสถานะเป็นหนึ่งในสามเมอืงท่าที่ส าคญัที่สุดของจีนอกีทัง้ยงัเป็นเมอืงที่มี
ผลผลติโดยรวมมากทีส่ดุดว้ย นอกจากนัน้ยงัมกีารคมนาคมขนสง่ทีส่ะดวกทนัสมยั มรีะบบรถไฟใตด้นิครอบคลุม
เมอืงชัน้ในทัง้หมด  

  >>> เตรียมเอกสารจ าเป็นท่ีต้องใช้ส าหรบัการท าบตัรเข้างาน  
  นามบตัรผู้เดินทาง  ***ภาษาองักฤษ  ทา่นละ 2 ใบ 

  รปูถ่ายหน้าตรง  ***พืน้หลงัสขีาวหรอืฟ้า ขนาด 2 นิ้ว  
  ทา่นละ 1 รปู (ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 180 วนั) 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ วดักวงเส้ียว Guangxiao Temple เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในสมยัราชวงศ์ ฮัน่ เคย
เป็นทีป่ระทบัของ ฮ่องเต้ หนานเยว่ แห่งยุคฮัน่ตะวนัตก จนมา ถงึยุคฮัน่ตะวนัออกมปีระวตั ิ1,700 ปี ใหท้่าน 
สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิภ์ายในวดัตามอธัยาศยั จนถงึเวลานดัหมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ....เมนู seafood 
 พกัที ่ Lavande Hotel (Guangzhou taigucang shayuan Station) หรอืเทยีบเทา่ 

Address：126 Innovation rd.,Haizhu District, Guangzhou/魔枫酒店·广州太古仓沙园地铁站店广州市海珠区革新路 126号 

วนัท่ีสอง  ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์รัง้   133rd   China Import and Export Fair  
   ช้อปป้ิงถนนปักก่ิง  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพกั น าทา่นเดนิทางสู ่ Pazhou Complex เพือ่เขา้ชมงานแสดงสนิคา้นานาชาต ิ

   133rd Chinese Import and Export Fair งานเริม่เวลา 09.30 – 18.00 น. ทา่น
   ผูเ้ขา้รว่มชมงานจะมโีอกาสพบปะผูผ้ลติสนิคา้โดยตรง สรา้งงานใหม ่ สรา้งรายได้
   เพิม่เตมิ เพราะทา่นจะมมีมุมองใหม่ๆ  สนิคา้ใหม ่ ในการน ามาเสนอลกูคา้ของทา่นใน
   โอกาสต่อๆไป  

  ****** อาหารเท่ียงอิสระตามอธัยาศยั ***** เพือ่ความสะดวกในการดงูาน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่น ช้อปป้ิงถนนปักก่ิง ถนนเดนิเทา้ทีม่ชี ือ่เสยีงยามราตร ีและเป็นทีช่ ืน่ชอบของนกัทอ่งเทีย่วต่างชาต ิอสิระ

ใหท้า่นไดเ้ลอืกเลอืกชมสนิคา้ตามอธัยาศยั  
 
 
 
   
 
 

 พกัที ่ Lavande Hotel (Guangzhou taigucang shayuan Station) หรอืเทยีบเทา่ 
Address：126 Innovation rd.,Haizhu District, Guangzhou/魔枫酒店·广州太古仓沙园地铁站店广州市海珠区革新路 126号 
 

 



วนัท่ีสาม ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์รัง้   133rd   China Import and Export Fair   
   ช้อปป้ิงถนนซ่างเซ่ียจ่ิว 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพกั น าทา่นเดนิทางสู ่Pazhou Complex เพือ่เขา้ชมงานแสดงสนิคา้นานาชาต ิ

133rd Chinese Import and Export Fair  ชมงาน (ต่อ) จากเมือ่วานใหท้า่นไดเ้กบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิอกี 
****** อาหารเท่ียงอิสระตามอธัยาศยั ***** เพือ่ความสะดวกในการดงูาน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นสู ่ ถนนซ่างเซ่ียจ่ิว ซึง่เป็นถนนทีเ่ชือ่มไปทา่เรอื พระราชส านกัราชวงศช์งิอนุมตัใิหเ้ป็นศนูยก์ารคา้
ระหว่างประเทศในสมยันัน้ จดัเป็นยา่นการคา้ทีต่ดิต่อกบัยโุรปโดยเฉพาะ ปจัจบุนัไดก้ลายมาเป็นถนนคนเดนิทีม่ ี
ของขายมากมาย และสองขา้งทางยงัมกีจิกรรมทางวฒันธรรมของชาวทอ้งถิน่ใหเ้หน็ ชมตกึแถวยคุเกา่และ
อาคารต่างๆยงัคงรกัษาไวแ้บบทรงโบราณอยา่งสวยงาม ซึง่ตอนหลงัคนจนี น ามาสรา้งแถวเยาวราชในประเทศ
ไทย และปจัจุบนักย็งัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่คีวามนิยมอยูซ่ึง่มสีนิคา้อนัทนัสมยัต่างๆใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายอาท ิ
เสือ้ผา้,กระเป๋า,สนิคา้แบรนดเ์นมจนี ฯลฯ บรรยากาศจะคลา้ยๆยา่นในฮ่องกง บางชว่งของถนนจะมกีารปิดถนน 
และมกีารเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยงัมรีา้นอาหาร รา้นคา้ต่างๆ มากมายเลยทีเ่ดยีว คกึคกัมากในชว่ง
กลางคนื ถอืเป็นถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงกวางเจา  

 
 
 
 

 

 

 พกัที ่ Lavande Hotel (Guangzhou taigucang shayuan Station) หรอืเทยีบเทา่ 
Address：126 Innovation rd.,Haizhu District, Guangzhou/魔枫酒店·广州太古仓沙园地铁站店广州市海珠区革新路 126号 

วนัท่ีส่ี   ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์รัง้   133rd   China Import and Export Fair   
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพกั น าทา่นเดนิทางสู ่ Pazhou Complex เพือ่เขา้ชมงานแสดงสนิคา้นานาชาต ิ

123th Chinese Import  And  Export Fair  ชมงาน (ต่อครึง่วนั) จากเมือ่วานใหท้า่นไดเ้กบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิอกี 

****** อาหารเท่ียงอิสระตามอธัยาศยั ***** เพือ่ความสะดวกในการดงูาน 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ...... พิเศษ !!!! บฟุเฟตน์านาชาติ GuangZhou SiHaiYiJia 

 พกัที ่ Lavande Hotel (Guangzhou taigucang shayuan Station) หรอืเทยีบเทา่ 
Address：126 Innovation rd.,Haizhu District, Guangzhou/魔枫酒店·广州太古仓沙园地铁站店广州市海珠区革新路 126号 

วนัท่ีห้า  ช้อปป้ิงถนนอิเต๋อ – กรงุเทพ   
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพกั น าทา่น ช้อปป้ิงถนนอิเต๋อ เป็นศนูยก์ลางการคา้สง่แหล่งทีใ่หญ่ทีส่ดุ ทา่นจะ

ไดเ้หน็ ตกึวนัลงิค ์อนิเตอรเ์นชัน่แนบ เซน็เตอร ์ซึง่จะเป็นตกึทีร่วมรา้นขายสนิคา้ต่างๆ มากมาย กล่าวกนัว่ายา่น
ถนนอเิต๋อ เปรยีบเสมอืนเป็นส าเพง็ของบา้นเรา เนื่องจากเป็นแหล่งคา้สง่สนิคา้นานาชนดิ มขีองขายทกุอยา่ง ซึง่
บางอยา่งหาไมไ่ดท้ีเ่มอืงไทย โดยเฉพาะ ของเล่น โมเดลหุน่จ าลองตวัการต์นูดงัๆ กิฟ๊ชอ้ป พวงกญุแจสารพดั
แบบ รองเทา้ กระเป๋า และสนิคา้ทีร่ะลกึมากมายนบัพนัรายการ 

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ   
15.45 น. ลดัฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบนิที ่ TG669   
17.45 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

………………………..  ขอบคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ    ..……………………. 
 



ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

15-19 เมษายน 2566 45,000 45,000 40,000 8,000 

 
เด็กเสรมิเตยีง   คอื ผูเ้ดนิทางทีม่อีาย ุณ วนัเดนิทางต า่กวา่ 12 ปีและพกักบัผูใ้หญโ่ดยมเีตยีง 
เด็กไมเ่สรมิเตยีง คอื ผูเ้ดนิทางทีม่อีาย ุณ วนัเดนิทางต า่กวา่ 12 ปีและพกักบัผูใ้หญโ่ดยไมม่เีตยีง 

โปรแกรมสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึน้อยู่กบัประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 
 

 


