
 

สรปุการเดินทาง 
วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 

1 
อนุสรณ์สถาน ดร.ซุน ยตัเซน - อนุสาวรียแ์พะห้าตวั - พิพิธภณัฑ์
ศิลปะพื้นบ้านกวางโจว    

2 วดัไทรหกต้น - สวนเป่าม่อ - ถนนซ่างเซ่ียจ่ิว 
   

3 เหลียนฮวัซาน - แคนตนัทาวเวอร ์- เกาะซาเหมี่ยน 
   

4 โบสถพ์ระหฤทยั - สวนยุนไท 
   

 

 

 

 

 



ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1   อนุสรณ์สถาน ดร.ซนุ ยตัเซน - อนุสาวรียแ์พะห้าตวั - พิพิธภณัฑศิ์ลปะ

พื้นบ้านกวางโจว 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสู่ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุน ยตัเซน (Sun Yat Sen Memorial Hall) เป็น
สถานทีท่่องเทีย่วทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึดร. ซุน 

ยตัเซน จุดเด่นของสถานทีแ่ห่งนี้คอืหอประชุม
ทรงแปดเหลีย่ม ซึง่มคีวามพเิศษตรงทีถู่กสรา้ง
ขึน้โดยไม่มเีสาตรงกลางอาคาร 

• น าท่านสู่ อนุสาวรียแ์พะห้าตวั อนุสาวรยีน์ี้
ตัง้อยู่ในสวนYuexiu Parkใจกลางเมอืงกนั
เลยทเีดยีว อนุสาวรยีเ์หล่านี้สรา้งจาก
หนิแกรนิต บรเิวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะมี
ตน้ไมเ้ขยีวขจ ี

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ พิพิธภณัฑศิ์ลปะพื้นบ้านกวางโจว 

(Guangzhou Folk Arts 
Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงสภาพ
บา้นเรอืนและขา้วของเครื่องใชข้องชาวกวางโจ
วในอดตี ซึง่มทีัง้เครื่องเรอืนไมโ้บราณ ฉากไม ้

งานปัน้และงานกระเบือ้งเคลอืบสไตลจ์นี งานเยบ็ปักถกัรอ้ย 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2 วดัไทรหกต้น - สวนเป่าม่อ - ถนนซ่างเซ่ียจ่ิว 
  



เช้า 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

• น าท่านสู่ วดัไทรหกต้น (The Temple of Six Banyan Trees) หรอื วดัล่ิวหรง
ซ่ือ (Liurong Temple) เป็นวดัโบราณที่
มอีายุมากกว่าหนึ่งพนัปี ภายในวดัมจุีดทีม่ี
ชื่อเสยีงอย่าง “เจดยีด์อกบวั เจดยี ์9 ชัน้ทีถ่อื
เป็นสิง่ก่อสรา้งในสมยัโบราณทีม่คีวามสงูมาก
ทีสุ่ดในเมอืงกวางโจว 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ สวนเป่าม่อ (Baomo Garden) สวนสาธารณะชานเมอืงกวางโจว มชีื่อเรยีก
อกีชื่อว่า สวนเปาบุน้จิ้น เพราะตามต านาน 

สวนแห่งนี้เป็นสวนทีท่่านเปาบุน้จิน้แวะมาเพือ่
พกัผ่อนนัน่เอง สวนสาธารณะแห่งนี้โดดเด่น
ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลจ์นีสวยงาม ทัง้การ
แกะสลกั การใชส้ ีดแูลว้เพลดิเพลนิสายตาเป็น
อย่างมาก จุดไฮไลทก์ค็งหนีไม่พน้สะพานมงักร 
สะพานโคง้สงูขา้มแม่น ้า นอกจากนี้ทีน่ี่ยงัมอีกีหนึ่งกจิกรรมสุดฮติ นัน่กค็อืการใหอ้าหารปลา
คารป์ทีม่มีากกว่า 20,000 ตวั 

• น าท่านสู่ ถนนซ่างเซ่ียจ่ิว (Shang Xia Jiu Street) เป็นถนนคนเดนิทีม่ชีื่อเสยีงของ
เมอืงกวางโจว ซึง่จ าหน่ายสนิคา้หลากหลายชนิด
ทัง้อาหาร สนิคา้แฟชัน่ และของทีร่ะลกึต่างๆ 

จากรา้นคา้ทัง้หมดกว่า 300 รา้น 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3 เหลียนฮวัซาน - แคนตนัทาวเวอร ์- เกาะซาเหมี่ยน 
  



เช้า 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

• น าท่านสู่ เหลียนฮวัซาน (Lianhua Shan) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรแ์ละ
วฒันธรรมทีต่ ัง้อยู่บนภูเขา ซึง่มชีื่อเสยีงทัง้จากภูมทิศัน์ทีแ่ปลกตาของผาหนิในบรเิวณรอบๆ 
ทีม่ลีกัษณะเป็นเหลีย่มมุมจากการท าเหมอืงใน
อดตี และศาสนสถานเก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่สมยั
ราชวงศห์มงิอย่างเจดยีเ์หลยีนฮวัถ่า (เจดยี์
ดอกบวั) และรปูปัน้เจา้แม่กวนอมิขนาดใหญ่บน
ภูเขา ตัง้อยู่ในเขตปันหยู่ เมอืงกวางโจว 

• น าท่านสู่ แคนตนั ทาวเวอร ์(Canton 

Tower) เป็นหอคอยทีม่คีวามสงู 604 เมตร 
ถอืเป็นหอคอยทีม่คีวามสงูเป็นอนัดบัที่ 2 ของ
โลกในปัจจุบนั 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ เกาะซาเหม่ียน (Shamian Island) เป็นเกาะเลก็ๆ ในอดตีเป็นเขตสมัปทาน
เช่าของประเทศองักฤษและฝรัง่เศส อาคารและสิง่ก่อสรา้งต่างๆ ในเขตนี้จงึเป็นสถาปัตยกรรม
สไตลย์ุโรป ท าใหด้คู่อนขา้งแปลกตาในกวางโจว 

ปัจจุบนับรเิวณนี้มทีัง้รา้นอาหาร รา้นขายของ 
โรงแรม และมคีาเฟ่สวยๆ อกีดว้ย แถมยงัมสีวน
สวยอยู่กลางเกาะใหไ้ดไ้ปเดนิเล่นผ่อนคลายสดู
อากาศบรสิุทธิ ์หรอืจะถ่ายรูปเล่นกไ็ดอ้ารมณ์
เหมอืนไปเทีย่วยุโรป 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 4  โบสถพ์ระหฤทยั - สวนยนุไท 
  



เช้า 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

• น าท่านสู่ โบสถพ์ระหฤทยั (Sacred Heart 

Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าประมาณรอ้ยกว่าปี 

• น าท่านสู่ สวนยุนไท (Yuntai 

Garden) เป็นสวนพฤกษศาสตรต์ัง้อยู่ทางตอน
เหนือของเมอืงกวางโจวดา้นล่างของภูเขา 
Baiyun จุดดงึดดูหลกัส าหรบัสวนแห่งนี้ คอืมี
งานประตมิากรรมและงานแกะสลกั 

กลางวนั น าท่านสูส่นามบนิกวางโจว หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไข 



  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 4 วนั เตม็ 

• ค่าโรงแรม 3 วนั (4 ดาว) 
• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 



อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 


