สรุปการเดินทาง
วัน ที่

1

กํา หนดการ
อนุส รณ์สถาน ดร.ซุน ยัตเซน - อนุส าวรีย ์แพะห้าตัว พิพ ิธ ภัณฑ์ศลิ ปะพืน
้ บ้านกวางโจว

2

วัด ไทรหกต้น - สวนเป่าม่อ - ถนนซ่า งเซีย่ จิว่

3

เหลีย นฮัว ซาน - แคนตัน ทาวเวอร์ - เกาะซาเหมีย่ น

4

โบสถ์พระหฤทัย - สวนยุนไท

เช้า เที่ย ง เย็น

กําหนดการทัง้ หมด
วัน ที่ 1 อนุส รณ์สถาน ดร.ซุน ยัตเซน - อนุสาวรียแ์ พะห้าตัว - พิพ ิธภัณฑ์
ศิล ปะพืน
้ บ้านกวางโจว
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากสนามบิน
 นําท่านสู่ อนุส รณ์สถาน ดร.ซุน ยัตเซน (Sun Yat Sen Memorial
Hall) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น
เพื่อระลึกถึงดร. ซุน ยัตเซน จุดเด่น
ของสถานที่แห่งนี้คือหอประชุมทรง
แปดเหลี่ยม ซึ่งมีความพิเศษตรงที่ถูก
สร้างขึ้นโดยไม่มีเสาตรงกลางอาคาร
 นําท่านสู่ อนุส าวรียแ์ พะห้า
ตัว อนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่ในสวนYuexiu
Parkใจกลางเมืองกันเลยทีเดียว
อนุสาวรีย์เหล่านี้สร้างจากหินแกรนิต
บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะมี
ต้นไม้เขียวขจี

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่ พิพ ิธ ภัณ ฑ์ศลิ ปะพืน
้ บ้านกวาง
โจว (Guangzhou Folk Arts
Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง

สภาพบ้านเรือนและข้าวของเครื่องใช้ของชาวกวางโจวในอดีต ซึ่งมีทั้งเครื่อง
เรือนไม้โบราณ ฉากไม้ งานปั้นและงานกระเบื้องเคลือบสไตล์จีน งานเย็บ ปัก
ถักร้อย
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 2 วัด ไทรหกต้น - สวนเป่าม่อ - ถนนซ่างเซีย่ จิว่
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่ วัด ไทรหกต้น (The Temple of Six Banyan Trees) หรือ วัด ลิ่ว
หรงซื่อ (Liurong Temple) เป็นวัดโบราณที่มีอายุมากกว่าหนึ่งพันปี ภายใน
วัดมีจุดที่มีชื่อเสียงอย่าง “เจดีย์ดอกบัว
เจดีย์ 9 ชั้นที่ถือเป็นสิ่งก่อสร้างใน
สมัยโบราณที่มีความสูงมากที่สุดใน
เมืองกวางโจว

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่ สวนเป่าม่อ (Baomo Garden) สวนสาธารณะชานเมืองกวางโจว มี
ชื่อเรียกอีกชื่อว่า สวนเปาบุ้นจิ้น เพราะ
ตามตํานาน สวนแห่งนี้เป็นสวนที่ท่าน
เปาบุ้นจิ้นแวะมาเพื่อพักผ่อนนั่นเอง
สวนสาธารณะแห่งนี้โดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมสไตล์จีนสวยงาม ทั้งการแกะสลัก การใช้สี ดูแล้วเพลิดเพลิน
สายตาเป็นอย่างมาก จุดไฮไลท์ก็คงหนีไม่พ้นสะพานมังกร สะพานโค้งสูงข้าม

แม่น้ํา นอกจากนี้ที่นี่ยังมีอีกหนึ่ง กิจกรรมสุดฮิต นั่นก็คือการให้อาหารปลา
คาร์ปที่มีมากกว่า 20,000 ตัว
 นําท่านสู่ ถนนซ่างเซีย่ จิว่ (Shang Xia Jiu Street) เป็นถนนคนเดินที่มี
ชื่อเสียงของเมืองกวางโจว ซึ่งจําหน่าย
สินค้าหลากหลายชนิดทั้งอาหาร สินค้า
แฟชั่น และของที่ระลึกต่างๆ จากร้านค้า
ทั้งหมดกว่า 300 ร้าน
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 3 เหลียนฮัวซาน - แคนตันทาวเวอร์ - เกาะซาเหมีย่ น
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่ เหลีย นฮัว ซาน (Lianhua Shan) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บ นภูเขา ซึ่งมีชื่อเสียงทั้งจากภูมิทัศน์ที่
แปลกตาของผาหินในบริเวณรอบๆ ที่มี
ลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมจากการทําเหมื อง
ในอดีต และศาสนสถานเก่าแก่ที่สร้าง
ขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงอย่างเจดีย์
เหลียนฮัวถ่า (เจดีย์ดอกบัว) และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่บ นภูเขา
ตั้งอยู่ในเขตปันหยู่ เมืองกวางโจว

 นําท่านสู่ แคนตัน ทาวเวอร์ (Canton
Tower) เป็นหอคอยที่มีความสูง 604
เมตร ถือเป็นหอคอยที่มีความสูง เป็น
อันดับ ที่ 2 ของโลกในปัจจุบ ัน
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่ เกาะซาเหมีย่ น (Shamian Island) เป็นเกาะเล็กๆ ในอดีตเป็นเขต
สัมปทานเช่าของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ใน
เขตนี้จึงเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป
ทําให้ดูค่อนข้างแปลกตาในกวางโจว
ปัจจุบ ันบริเวณนี้มีทั้งร้านอาหาร ร้านขาย
ของ โรงแรม และมีคาเฟ่สวยๆ อีกด้วย
แถมยังมีสวนสวยอยู่กลางเกาะให้ได้ไปเดินเล่นผ่ อนคลายสูดอากาศบริสุทธิ์
หรือจะถ่ายรูปเล่นก็ได้อารมณ์เหมือนไปเที่ยวยุโรป

เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 4 โบสถ์พระหฤทัย - สวนยุนไท
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่ โบสถ์พระหฤทัย (Sacred
Heart Cathedral) เป็นโบสถ์เก่า
ประมาณร้อยกว่าปี
 นําท่านสู่ สวนยุนไท (Yuntai
Garden) เป็นสวนพฤกษศาสตร์ตั้งอยู่
ทางตอนเหนือของเมืองกวางโจวด้านล่าง
ของภูเขา Baiyun จุดดึงดูดหลักสําหรับ
สวนแห่งนี้ คือมีงานประติมากรรมและ
งานแกะสลัก

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่สนามบินกวางโจว หรือ กลับ ที่พักโรงแรม

เงื่อ นไข
 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบส่วนตัว ผู้เดินทางจะเป็นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่ านั้น
 ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มีนโยบายในการบังคับ ซื้อของ ลงร้านและบังคับ ทิป
 การมัดจําเป็นการยืนยันยานพาหนะที่ให้บ ริการ ท่านจะได้รับ ใบยืนยันและ
ใบเสร็จรับ เงิน เป็นเอกสารอ้างอิงชื่อคนขับ และไกด์ จะได้รับ 1-3 วัน ก่อน
เดินทาง
 กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)

การชําระเงิน
อัตรานีร้ วม
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่ องเที่ ยว
 ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 4 วัน เต็ม
 คนขับ แบบส่วนตัวตลอดทริป
 ค่าน้ํามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
 ค่าห้องพักโรงแรม
 ค่าตั๋วเข้าชมต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว เช่น
ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง

