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ก ำหนดกำรเดนิทำง      01-04 , 03-07 , 05-08 กรกฎำคม 2561  ( 4 วนั 3 คนื ) 
 

วนัแรก    สนำมบินสุวรรณภูมิ – กวำงเจำ - จงซำน   

14.30 น. คณะเดินทำงพร้อมกนัที ่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ U  
 สำยกำรบินไชน่ำอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) มีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุก

ท่าน กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยั
ของสายการบิน  

17.10 น. เดินทำงสู่เมืองกวำงเจำ โดยเทีย่วบินที ่MU 2078 *บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
21.10 น. เดินทางถึง สนำมบินไป่หวนิ เมืองกวำงเจำ เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว

จากธุรกิจการคา้ นอกจากน้ียงัมีอาหารและภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลน้ี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และด่านศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางเขา้โรงแรมท่ีพกั พกัทีจ่งซำน  ASIA GROUP HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
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วนัทีส่อง   บ้ำนดร.ซุนยดัเซ็น - บัวหิมะ - มำเก๊ำ - ซิตีท้วัร์ - เวเนเช่ียน - ช้อปป้ิงก๊กเป๋ย  

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พาท่านสู่  บ้ำนเกดิ ดร.ซุนยดัเซ็น ตั้งอยูท่ี่ถนนตงฟง ในหมู่บา้นซุ่ย
เฮิงซุน สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1892 เป็นเรือน 2 ชั้น ขนาด 32 ตร.ม. บนเน้ือท่ี 400 ตร.ม.  ดา้นนอกเป็นแบบยุโรป 
ภายในตกแต่งแบบศิลปะจีน  ซ่ึง ดร.ซุนยดัเซ็น ท่านเป็นคนออกแบบโดยตวัท่านเอง บริเวณโดยรอบๆปลูก
ตน้ไมร่้มร่ืน ตกแต่งดว้ยหินและบ่อน ้าพุ นอกจากน้ียงัมี หอท่ีระลึก ดร.ซุนยดัเซ็น สร้างโดยผูท่ี้เคารพนบัถือท่าน 
สร้างข้ึนเพื่อให้คนรุ่นหลงัไดรู้้จกัและระลึกถึงท่าน เพราะท่านเปรียบเหมือนเป็นบิดาของชาวจีนยคุใหม่ เป็นผูท่ี้
มีพระคุณกบัชาวจีน สัญลกัษณ์ของหอท่ีระลึกแห่งน้ีคือรูปป้ันเหมือนของตวัท่าน ท่ีตั้งอยู่ทางด้านหน้าของ
พิพิธภณัฑ์ จากนั้นแวะผ่อนคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยา
ครอบจกัวาล บัวหิมะ ของแท ้100% ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการ
โดนความร้อนเช่น น ้าร้อนลวก หรือ น ้ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกไดดี้ หรือจะทา
เพื่อป้องกนัผวิไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ใหเ้นียนใส 

เทีย่ง     บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร น าท่านเดินทางขา้มด่านสู่ มำเก๊ำ พาท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ี วดัเจ้ำแม่
กวนอมิ ท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ีท าให้เกิดต านานเล่าขานอยูห่ลายเร่ือง
พาท่านชม วหิำรเซนต์พอล ซากโบสถท่ี์มีช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถมี์
พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซ่ึงโบสถเ์ซนตพ์อลน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสต์
ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล อิสระใหท้่าน ช้อปป้ิงเซนำโด้แสควร์ แหล่งชอ้ปป้ิงหรือยา่นการคา้ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะมาเก๊า มีร้านคา้และสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมายพาท่านแวะร้านคา้ปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า 
ซ่ึงมีทั้งเส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั ฯลฯ สมควรแก่พาท่านสัมผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย 
THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแก
รนด ์พบกบัร้านคา้แบนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อมใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท้่านไดส้ัมผสักบั
ภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมใหท้่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศการล่องเรือเว
นิสท่ีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเว
เนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพื้นท่ีกวา้ง 1 ลา้นตารางฟุต ท่ีรวมเอาความสวยงามแบบเว
นิส สะพานรูปโคง้และล าคลองคดเค้ียว  

***อสิระอำหำรค ำ่เพือ่ควำมสะดวกในกำร*** 

 สมควรแก่เวลำพำท่ำนกลบัสู่ทีพ่กั พกัทีจ่งซำน  ASIA GROUP HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วนัทีส่ำม   วดัผู่ถ่อ - ร้ำนหยก - ร้ำนผ้ำไหม - กวำงเจำ - จตุรัสฮัวเฉิง - ช้อปป้ิงถนนปักกิง่  

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซ่ึงประดิษฐานองค์เจ้าแม่
กวนอิมซ่ึงเช่ือวา่วดัแห่งน้ีได ้สร้างข้ึนเพื่อเปรียบเสมือนวดัท่ีอยูบ่นเกาะผูถ่่อซาน เผือ่ใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไห่
ไดส้ักการบูชาขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม พาท่านชม ร้ำนหยก  อิสระใหท้่านชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหยกจีน 

  เลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม ร้ำนผ้ำไหม  
เทีย่ง     บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร พาท่านเดินทางกลบัสู่ กวำงเจำ พาท่านชม จตุรัสฮัวเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) 

ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพื้นท่ี 560,000 ตรม.จตุรัสน้ีรวบรวมส่ิงก่อสร้างหลายแห่งอยูใ่นที
เดียวกนั มีมากกวา่ 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภณัฑก์วางตุง้ หอดนตรี หอทีวท่ีีสูงท่ีสุดในโลก หอหนงัสือ
กวางเจา วงัเยาวชน ซ่ึงตอนน้ีจดัเป็นสวนจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองกวางเจา ใหท้่านไดอิ้สระเก็บภาพไวเ้ป็นท่ี
ระลึกตามอธัยาศยั จากนั้น ผ่ำนชม CANTON TOWER (หอส่งสัญญำณทวีี) ซ่ึงจดัวา่เป็นหอทีวท่ีีสูงท่ีสุดใน
โลก มีความสูงอยู ่600 เมตร ใหท้่านไดถ่้ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก ผ่ำนชม GUANGZHOU POERA HOUSE โรง
ละครท่ีใหม่ท่ีสุดในประเทศจีน จากนั้นพาท่าน ช้อปป้ิงที่ถนนคนเดินปักกิง่ ถนนชอ้ปป้ิงใจกลาง 
เมืองกวางเจา อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า และของท่ีระลึก ฯลฯ   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัทีก่วำงเจำ  GRAND TREE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่  สวนสำธำรณะเยี่ยซ่ิว - อนุสำวรีย์ห้ำแพะ - สนำมบินสุวรรณภูมิ    

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พาท่านสู่ สวนสำธำรณะเยี่ยซ่ิว ข้ึนช่ือในความมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม 
1 ใน 8 ของแหล่งท่องเท่ียวสุดยอดของเมืองกวางเจา ชนิดท่ีพดูกนัวา่หากไม่มาท่ีน่ีเหมือนมาไม่ถึงกวางเจา  

 ซ่ึงภายในยงัมี อนุสำวรีย์ห้ำแพะ  ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองกวางเจา อนุสาวรียห์า้แพะ แกะสลกัจากหินแกรนิต 
120 กอ้น สูง 11 เมตร แพงตวัผูค้าบรวงขา้ว 6 รวง มีเร่ืองเล่ากนัวา่ชาวบา้นเคยอยูอ่ยา่งล าบากยากแคน้ วนัหน่ึงมี
เทพ 5 องค ์สวมเส้ือผา้หลากสีประทบับนแพะ 5 ตวั แพะคาบรวงขา้วไว ้ในปาก เหาะผา่นมาเห็นความยากจนจึง
ลงมามองรวงขา้วใหช้าวบา้นน าไปปลูกและอวยพรใหมี้ความสุข จากนั้นเทพได ้ เหาะจากไป แพะท่ีถูกทิ้งไวจึ้ง
กลายเป็นหิน ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึก...สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน  

14.20 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่MU 2077  
16.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

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

*** ออกเดินทำงขั้นต ่ำ  15 ท่ำน หำกเดินทำงต ำ่กว่ำก ำหนด มคีวำมจ ำเป็นทีต้่องเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม *** 
ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลีย่นรำคำเพิม่ หำกมกีำรปรับขึน้ของภำษนี ำ้มนัหรือภำษใีดๆ จำกสำยกำรบิน  
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อตัรำค่ำบริกำร ***บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม์)*** 
 

วนัเดนิทำง ผู้ใหญ่ ***ไม่มีรำคำเดก็ *** พกัเดีย่ว 

01-04 , 03-06 ก.ค.2561  9,999.- 
2,900.- 

05-08 ก.ค.2561   10,999.- 
 

** รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเทีย่วจนี ร้ำนบัวหิมะ-หยก-ผ้ำไหม  
เพือ่โปรโมทกำรท่องเทีย่ว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 60 – 90 นำท ี** 

 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีก่่อนทุก
คร้ัง หำกไม่มกีำรสอบถำมเจ้ำหน้ำทีบ่ริษทัก่อนท ำกำรซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้น  

ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ เมื่อท่ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเที่ยวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวัน ทำงบริษัทฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระ
เงนิเพิม่ 1,500 บำท ต่อวนัต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็นรำคำพเิศษซ่ีงได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวและร้ำนค้ำต่ำงๆ 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศชั้นประหยดั  
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         
- ค่าอาหารตามรายการ   
- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจีนแบบเดี่ยว 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

***น ำ้หนักกระเป๋ำ 23 กโิลกรัม/ท่ำน โหลดได้ท่ำนละ 1 ใบ  
กรณทีี่น ำ้หนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนักที่เกนิเอง*** 
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อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ      
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 
-ค่ำทปิไกด์ , คนขับรถ , หัวหน้ำทวัร์ไทย รวม 1500/ท่ำน ตลอดกำรเดินทำง 
 

เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 

- กำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท พร้อมส่งรำยช่ือสมำชิกผู้เดินทำงให้กบัทำงบริษัทฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนทีเ่หลอื ภำยใน 3 วนัหลงัจำกกำรช ำระมัดจ ำ  
- ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง (เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%)  
 

@ @  เอกสำรส ำหรับยืน่วซ่ีำจีน @ @ 

เอกสำรส ำหรับผู้เดินทำงทีม่ีอำยุเกนิ 18 ปีขึน้ไป 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง   
2.  รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. ส าเนาบตัรประชาชน + เบอร์โทรศพัท์ 

ส ำหรับผู้เดินทำงทีอ่ำยุน้อยกว่ำ 18 ปีมีบิดำ-มำรดำเดินทำงด้วย 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. สูติบตัร  

***กรณ ีบิดำ-มำรดำหรือบุตร มกีำรเปลีย่นช่ือให้แนบใบเปลีย่นช่ือ*** 
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ส ำหรับผู้เดินทำงทีเ่ป็นเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี ไม่มีบิดำ-มำรดำ เดินทำงด้วย  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สูติบตัร 
4. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางออกต่างประเทศพร้อมระบุช่ือผูท่ี้เดินทางดว้ย ออกโดย เขต/อ าเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกนั ตอ้งมีหนงัสือการหยา่ หรือ หนงัสือขอดูแลบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
ส ำหรับผู้เดินทำงทีเ่ป็นเพศที่ 3*** ต้องโชว์ตัวต่อสถำทูต*** 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
5. ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 

หมำยเหตุ : โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ
เปลีย่นระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ                                                                                                                  

 

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท 

สถำนทูตจีนอำจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่ำนวซ่ีำในกรณดีังนีค้ือ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. น ารูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซ่ีา 
4. น ารูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
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หมำยเหตุ 

-รำคำและเวลำเดนิทำงตำมรำยกำรที่ก ำหนด อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำและสำยกำรบินก ำหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  
กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสาย
การบินท่ีจะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้งหรือการ
ถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกค่าบริการ  


