
 

ทรปิไฟลท์ปฐมฤกษ ์
ไปชมิลิน้จ ีส่ดๆทีส่วน พรอ้มช็อปป้ิงตลาดขาย

สง่เมอืงกวางเจา นมสัการวดัเกา่แก ่
และเกาะซาเมีย่น 4วนั 3คนื  

 
  

 

 

 

 

 

ก าหนดเดนิทาง : 

                   วนัที ่1 – 4 ก.ค. 2561    (4 วนั 3 คนื ) 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – กวางเจา 
 
14.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ CHINA EASTERN 

AIRLINE (MU) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค
สมัภาระและ เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

17.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกวางเจา โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINE  
เทีย่วบนิที ่MU2078 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืน่บนเครือ่ง) 

21.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิไป๋หยนุ เมอืงกวางเจา (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง เมอืง
หลวงของมณฑลกวางตุง้มปีระชากรประมาณ 2 ลา้นคนและมปีระวตัศิาสตรย์าวนานตัง้แตก่อ่น
ราชวงศฉ์นิมแีมน่ ้าจเูจยีงไหลผา่นกลางเมอืงจงึท าใหม้กีารจราจรทางน ้าทีส่ะดวกยิง่และได ้
กลายเป็นเมอืงทา่ทีม่ชี ือ่เสยีงของโลกในเวลาตอ่มาจนไดรั้บขนานนามวา่เป็นประตดูา้นใตข้อง
ประเทศจนีเมอืงหนา้ดา่นทางตอนใตข้องจนีใหท้า่นไดผ้า่นพธิกีารศลุกากรตรวจคนเขา้เมอืงหลัง
ผา่นขัน้ตอนพธิศีลุกากร  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  

พกัที ่  โรงแรม LANDMARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

12,900.- 



วนัทีส่อง  สวนหา้แพะ–อนสุรณ์สถาน ดร.ซุนยดัเซน – บวัหมิะ– อสิระช็อปป้ิงถนนคนเดนิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั  

หลังอาหารน าทา่นเทีย่วชม อนสุาวรยี ์5 แพะ สญัลักษณ์แหง่เมอืงกวางเจา ตัง้อยูใ่จกลาง
เมอืงกวางเจา สรา้งโดยใชห้นิแกรนติ 120 กอ้น
แกะสลกัประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สงู 11 เมตร แพะตวั
ใหญค่าบรวงขา้ว 6 รวง ยนืสงา่อยูบ่นดอย มเีรือ่งเลา่
วา่ สมัยโจวหยหียาง เมือ่ 4,500 ปีกอ่น มเีทวดา 5 
องคส์วมเสือ้สสีนัทีแ่ตกตา่งกัน ขีแ่พะ 5 ตัวลงมาและ
คาบรวงขา้วมา 6 รวง สูเ่มอืงมนุษยค์อืเมอืง กวางเจา 
เดมิชือ่ ฉู่ถงิ และไดม้อบพันธุเ์มล็ดขา้วใหแ้กช่าวกวาง
เจา พรอ้มอวยพรใหพ้น้จากความอดอยากตลอดกาล 
เมือ่ส ิน้ค าพดูเทวดาก็หายไป และแพะทีข่ ีม่าก็
กลายเป็นหนิ 5 กอ้น และนักประตมิากรรมก็ไดแ้กะสลักแพะ 5 ตัวตามต านานทีก่ลา่วไวแ้ละจากนัน้
กวางเจาก็ไดก้ลายเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีเ่จรญิรุง่เรอืงอยา่งมาก และเชือ่วา่เป็นเพราะแพะของเทวดา
ทีท่ าใหบ้า้นเมอืงเจรญิรุง่เรอืง จงึได ้แพะ 5 ตัวนีเ้ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงกวางเจาตลอดมา จากนัน้

น าทา่นชม อนสุรณ์สถาน ดร.ซุนยดัเซน ตัง้อยูท่ีเ่มอืงกวางโจว เมอืงเอกในมณฑลกวางตุง้ 
ของประเทศจนี พพิธิภัณฑด์ร.ซนุยัดเซ็น ( Dr.Sun Yat Sen Memorial ) สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึ ดร.
ซนุยัดเซ็น ซึง่ถอืวา่เป็นบดิาของคนจนียคุใหม ่ดร. ซนุ ยัด
เซ็น เป็นผูก้อ่ตัง้พรรคกก๊มนิตั๋ง และเป็นประธานาธบิดคีน
แรกของสาธารณรัฐจนี เป็นแกนน าคนส าคัญในการโคน่ลม้
ราชวงศช์งิ เป็นผูท้ีม่พีระคณุกับชาวจนีอยา่งใหญห่ลวง
เพราะเป็นผูท้ีป่ลดปลอ่ยชาวจนี ใหร้อดพน้จากสงัคมเดมิที่
ลา้หลัง และระบบกษัตรยิร์าชวงศช์งิ พพิธิภัณฑ ์ดร.ซนุยัด
เซ็น สรา้งเสร็จในปี 1972 สญัลักษณ์ของหอทีร่ะลกึแหง่นี้
คอืรปูป้ันเหมอืนของตัวทา่น ทีต่ัง้อยู ่ทางดา้นหนา้ของ
พพิธิภัณฑ ์และแผน่ป้ายทีเ่ขยีนวา่"เทยีนเซีย้ะเหวยกง ” 
แปลวา่ “ใตฟ้้าเพือ่ราษฎร”์  ซึง่ทา่นก็เป็นผูเ้ขยีนดว้ยตัวของทา่นเอง โครงสรา้งภายนอกเลยีนแบบ
วงัจนี หลังคาปดูว้ยกระเบือ้งสเีหลอืง ภายในหอมหีอ้งประชมุใหญ ่หอ้งสมดุ ดร.ซนุยัดเซ็น หอ้ง
ภาพ และหอ้งบรรยาย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลังอาหารน าทา่นเขา้ฟังบรรยาย ยาบวัหมิะ ทีส่รรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหม ้น ้ารอ้นลวก เป็นที่
พสิจูนส์รรพคณุมาแลว้หลาย ๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิไฟไหมแ้ลว้มี
แผลไฟไหมร้า่งกาย สามารถใชย้านีท้าลดอาการพองหรอื
แสบรอ้นได ้ 
จากนัน้น าทา่นสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิ เป็นยา่นการคา้
เกา่แก ่และเป็นยา่นช็อปป้ิงทีม่คีวามนยิมอยูซ่ ึง่มสีนิคา้อัน
ทันสมัยตา่งๆใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายอาทเิสือ้ผา้,กระเป๋า,
สนิคา้แบรนดอ์สิระอาหารค า่ตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน า
ทา่นเขา้สูท่ีพั่ก   

พกัที ่  โรงแรม LANDMARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม สวนลิน้จี ่– รา้นหยก – ถนนคนเดนิปกักิง่ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั  

หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่สวนลิน้จี ่ เก็บลิน้จีพั่นธุพ์เิศษพรอ้มให ้
ทา่นไดเ้ก็บและชมิลิน้จี ่ 
สด ๆ จากสวน 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลังอาหร น าทา่นเดนิทางกลับ 
ตวัเมอืงกวางเจา จากนัน้แวะ รา้นหยก ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตาม
อัธยาศัย  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิปกัก ิง่ ใหท้า่น
ไดอ้สิระชอ้ปป้ิง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลังอาหารน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  
พกัที ่  โรงแรม LANDMARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีี ่ จตัรุสัฮวัเฉงิ – สวนสไตลย์โุรปเมอืงกวางเจา – สวุรรณภมู ิ
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั หลังอาหารน าทา่นสูจั่ตรัุสฮัวเฉงิ  

จากนัน้น าทา่นสู ่จตัรุสัฮวัเฉงิ (เมอืงแหง่ดอกไม)้ ซึง่เป็นศนูยก์ลางแหง่ใหมข่องเมอืงกวางเจา 
มพีิน้ที ่560,000 ตารางเมตร สรา้งขึน้เพือ่ตอ้นรับมหกรรมกฬีาเอเชีย่นเกมส ์ปี 2010 ทีป่ระเทศจนี
เป็นเจา้ภาพและจัดการแขง่ขนัทีเ่มอืงกวางเจา  จัตรัุสนีร้วบรวมสิง่กอ่สรา้งหลายแหง่อยูใ่นที่
เดยีวกัน มมีากกวา่ 39 ตกึกอ่สรา้ง อาทเิชน่ พพิธิภัณฑก์วางตุง้ หอดนตร ีหอทวีทีีส่งูทีส่ดุในโลก 
หอหนังสอืกวางเจา วงัเยาวชน ซึง่ตอนนีจั้ดเป็นสวนจัตรัุสทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงกวางเจา ใหท้า่นได ้
อสิระเก็บภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศัย น าทา่น ถา่ยรปูดา้น
นอก CANTON TOWER จัดวา่เป็นหอสง่สญัณาณทวีทีีส่งูทีส่ดุ
ในโลก มคีวามสงูที ่600 เมตร ซึง่เป็นหอโทรทัศนท์ีม่ปีระโยชน์
ทัง้การสง่สญัญาณภาพโทรทัศน ์และเป็นหอชมววิทวิทัศนร์อบ
เมอืงกวาง จากนัน้เดนิทางสูเ่กาะซาเมีย่น (Shamain 
Island) สวนสไตลย์โุรปเมอืงกวางเจา เป็นเกาะเล็ก ซึง่
อดตีเป็นสถานที ่ๆ อังกฤษ ฝร่ังเศส ไดย้ดึมาเป็นเขตของตน้เอง
หลังจากทีจ่นี (ค.ศ.1861 ในสมัยราชวงศช์งิ ฮอ่งเตเ้สยีนเฝิงได ้

พา่ยแพต้อ่สงครามฝ่ินและไดเ้ซ็นสญัญายกเกาะแหง่นีใ้ห ้
อังกฤษและฝร่ังเศส) ทางอังกฤษและฝร่ังเศสยดึเอาเกาะแหง่นี้
มาเป็นเขตเชา่ เกาะแหง่นี้มเีนือ้ทีจ่าก ตะวนัออกไปตะวนัตก
เพยีง 900 เมตร เหนอืจรดใตเ้พยีง 300 เมตร เกาะซาเมีย้น 
เป็นเกาะเล็ก ๆ สิง่ปลกูสรา้งตา่ง ๆ จะมลีักษณะแบบยโุรป ใน
อดตีสถานทีต่า่ง ๆ จะเป็นสถานทตู ธนาคาร และสถานที่
ราชการของอังกฤษ และฝร่ังเศส ใหท้า่นไดเ้ดนิและบันทกึภาพ
ของสถาปัตยกรรมยโุรปในจนี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

14.20 น. ออกเดนิทางกลบัสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไชนอ่สิเทรนิ ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่
MU2077 

16.20 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
 

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

อตัราคา่บรกิาร 2561 * ลกูคา้ผูใ้หญ ่20 ทา่นคอนเฟริม์ออกเดนิทาง 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคา/บาท/ทา่น พกัเดีย่ว/บาท/หอ้ง 

1- 4  กรกฎาคม 61 12,900 2,200 

 

 



*ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาทเมือ่จองทวัร ์ 
*ยอดสว่นทีเ่หลอืจะตอ้งช าระลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

*ราคานีไ้มส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดเ้นือ่งจากเป็นต ัว๋กรุป๊ราคาพเิศษ 
*ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก 

 
อตัรานีร้วม 
- คา่โรงแรมทีพั่ก (หอ้งคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (อาย ุ6 เดอืน -75 ปี ตามกรมธรรม)์ 
- คา่วซีา่เขา้ประเทศจนี (Visa Group)  ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 

ส าคญั !!    โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
วซีา่เขา้จนีประเภทกรุ๊ป  

(ใชส้แกนหนา้พาสปอรต์พรอ้มรปูถา่ย สง่ใหท้าง บรษัิททัวร ์20 วนักอ่นเดนิทาง) 

หมายเหต ุในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ หรอื ปฐเิสธวซีา่ 

ผูเ้ดนิทาง จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เดีย่วเพิม่ทา่นละ 800 บาท ดว้ยตนเอง 
 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั ตามรายการทีร่ะบ ุ
- ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั 
- น ้าหนักสมัภาระตามทีส่ายการบนิก าหนด (กระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง จ ากดัทา่นละ 1 ใบ เทา่นัน้ ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 
- หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางจากไทย 
- ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรฐับาล ตามรายการทวัรน์ีค้อื บวัหมิะ, หยก 
(ทางทวัรจ์ะจดัใหท้า่นลง 2 รา้น) ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัรเ์พราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ
อยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนลกูคา้ทกุทา่นเขา้ชม ทา่นสะดวกซือ้หรอืไม่
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆท ัง้ส ิน้ แตห่ากทา่นไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาล หรอื ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะเมือ่ถงึรา้นรฐับาล ทางบรษิทัมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิข ึน้จากทา่น..เป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น  
 
 



อตัรานีไ้มร่วม 
-คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
-คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
-คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
- คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่ก าหนด 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 120 หยวน/วนั/คน  

 



หมายเหต ุ
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ 
หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางโดยแจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ า หรอื 
เงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่น 
- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
- รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
- บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื
การควบคมุของทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 
การสญูหาย, ความลา่ชา้, การยกเลกิเทีย่วบนิกะทนัหนัจากสายการบนิ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
- ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 
การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รม
แรงงานท ัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
- หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆ
มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
-  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิ
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 
- เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ เมือ่ออกต ัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่
ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ต ัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
- ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


