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 กุยหลิน “ ดินแดนแหงเขาเขียว น้าํใส ถ้ําแปลก หนิสวย สวยงาม ” 
 หนานหนิง เมอืงเอก ของเขตปกครองตนเองกวางซีจวง 
 น้ําตกเตอเทียน  น้าํตกที่อยูระหวางสองประเทศทีใ่หญอนัดบั 2 ของโลก 
 อลังการโชว IMPRESSION OF LIU SANJIE  โดยผูกํากบักองโลก จางอวี้โหมว 
กําหนดการเดินทาง   20 – 27  ตุลาคม 2561 
    3 – 10 พฤศจิกายน / 24 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2561 
    1 – 8 ธันวาคม / 5 – 12 ธันวาคม 2561 
    25 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 
วันแรก         (1)      กรุงเทพฯ – หนานหนิง – กุยหลิน    

10.30 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 (เกาะ U 3-7) สายการบินไชนาเซา
เธิรนแอร ไลน  โดยมีเจาหนาทีบ่ริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสาร
ใหกับทาน (จอดรถสงผูโดยสาร ไดที่อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)  

13.00 น. ออกเดินทางสูเมืองหนานหนิง  โดยเท่ียวบินท่ี CZ6100 
16.20 น. เคร่ืองแวะหยุดพักรับผูโดยสารที่หนานหนิง  1 ชวโมง 10นาที นําทานผานตรวจคนเขาเมืองที่หนานหนิง 
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17.30 น. โดยเท่ียวบินท่ี CZ6100  เคร่ืองออกเดินทางสูเมืองกุยหลิน  
18.25 น  ถึงเมืองกุยหลิน  กุยหลิน เปนเมืองเอกเมืองหนึ่งของเขตปกครอง

ตนเองชนชาติจวงกวางซี อยูทางภาคใตของประเทศจนี ซึ่งมีพื้นที่
ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใตติดกับมณฑลยูนนาน 
ทางเหนือติดกบัมณฑลกุยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกบั
มณฑลหหูนาน ทางตะวันออกเฉียงใต ติดกับมณฑลกวางตุง ทาง
ใตติดกบัอาวตังเกีย๋ และทางตะวันตกเฉียงใตติดกบัประเทศ
เวียดนาม กุยหลิน มาจากชื่อของตนไม ในอดีตดินแดนแหงนี้มีปา (หลิน) ตน “กุยฮวา” เยอะ (ตนกุยฮวา ใน
ภาษาจีน แปลเปนไทยคือ ตนข้ีเหล็ก) คนกุยหลินไดนําดอกของตนกุยฮวยมาตากแหงอบพรอมใบชากลายเปน
“ชากุยหลิน” กุยหลิน เปนเมืองที่ไดชื่อวา “สวรรคบนพภิพ หรือ ซื่อไหวเถาหยวน” ที่มีชื่อเสียงดานความ 
สวยงามของทิวทัศนและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศจีน เปนเมืองที่มีสภาพแวดลอมที่ด ี เหมาะสมสําหรับ
การพักผอน การทองเที่ยวและการอยูอาศัยสําหรับคนทกุเพศทุกวัย  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 : พักกุยหลิน  桂林漓江大瀑布饭店  Lijiang Waterfall Hotel  ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา    
 
วันท่ีหก           (2) กุยหลิน – เมืองหยางซ่ัว – ลองเรือแมนํ้าหลีเจียง  – เมืองโบราณหยางซ่ัว  – โชวหลิวซานเจ่ีย   

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสูเมืองหยางซ่ัว  เมืองเล็กริมแมน้ําหลีเจียงที่มี
ทิวทัศนสวยงามและมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,400 ป มี
ประชากรประมาณ 300,000 คน  เมือง หยางซั่ว ตั้งอยูทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของเมืองกุยหลิน หางไปประมาณ 65 กิโลเมตร 
เปนเมืองทองเที่ยวที่มีทิวทศันสวยงาม จนมีคํากวาววา “หากกุย
หลินเปนเมืองที่สวยที่สุดในจนี หยางซั่วก็เปนที่สวยทีสุ่ดในกุย
หลิน” เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กๆ เปนเมืองชนบทที่คอนขางสงบ
เงียบที่ลอมรอบไปดวยภูเขาและแมน้ําหล่ีเจียงที่สวยงาม จนตอง
บอกวาสวยจนเกนิบรรยาย แมแตนักถายภาพจากทั่วโลกตาง
เดินทางสูเมืองกุยหลินและเมืองหยางซั่ว เพื่อเก็บภาพความ
สวยงามไปพิมพเปนหนังสือสารคดีทองเที่ยว  จากนัน้นําทาน
ลองเรือชมทัศนียภาพ แมนํ้าหลีเจียง (ชวงที่สวยที่สุดของแมน้ํา
ล่ีเจียง) อยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเขตปกครองตนเอง
ชนชาติจวงกวางซี เปนลําน้ําในเครือระบบแมน้ําจเูจยีง ตนน้ําของ
แมน้ําหลีเจียงเรียกวาลําธารตาหยงเจียง กําเนิดทีด่อยเหมียว
เออรซานเทือกเขาเยวเฉิงหล่ิงอําเภอซิงอานของเขตกวางซ ี ไหล
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ลดเล้ียวหลบหลีกขุนเขา ผานเมืองกุยหลิน เมืองหยางซั่ว เมืองเฟงคาย มณฑลกวางตุง รวมความยาว 431 
กิโลเมตร ลองแมน้ําหลีเจยีง นับเปนไฮไลตที่สุดของการมาเที่ยวเมืองกุยหลิน เพื่อชมวิวทิวทศันทีง่ดงามของ
ภูเขา สายน้ํา ผืนปา การลองแมน้ําหลีเจยีง   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้นําทานชมเมืองโบราณหยางซ่ัว  ตั้งอยูบนฝงตะวันออก
ของแมน้ําหล่ีเกดิจากตนน้ําหยาง Xingping หมูบานประมง
เกาแกกอตั้งข้ึนในชวงราชวงศหมิงในคศ 1506 บาน 48 แบบ
ดั้งเดิมไดรับการเกบ็รักษาไวอยางดีและคณุสมบัติพเิศษของ
บานทําใหหมูบานชาวประมงเปนสถานที่ทีน่าสนใจมากทีจ่ะ
เยี่ยมชม ผูนําบิลคลินตนัทําใหสถานที่นีเ้ปนที่นยิมมากในขณะที่
เขาไปเยือนในป 1998 ใน เขาแสดงความชื่นชมของคุณสมบัติที่เรียบงาย จากนัน้เดินทางกลับเมืองหยางซั่ว  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําทานสูอัฒจรรยริมแมน้ํา ความจุ 2,000 ที่นั่ง โรงละคร
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดในโลกทานจะไดชมโชวแมน้ําที่มีชื่อเสียง
ของเมืองหยังซั่ว ชื่อชดุ THE IMPRESSION OF LIU SANJIE 
ตํานานแมเพลงพื้นบานชาวจวง “หลิวซานเจีย่” ที่มีชื่อเสียง เปนที่
รูจักดีทั่วประเทศจนี การแสดงชุดนี้กํากบัการแสดงโดย “จางอว้ี
โหมว” ผูกํากับชื่อดัง ที่มีผลงานระดับโลก ดวยความมหศัจรรยใน
จินตนาการอันบรรเจิดของเขา ผลงานชุดนี้จึงไดผสานความงามธรรมชาติและวิถ ี
 : พักหยางซ่ัว 碧莲江景大酒店  Yangshuo Green Lotus Hotel   ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทา    

 
วันท่ีสาม        (3)  หยางซ่ัว – ภูเขาเซียงกง – เมืองกุยหลิน – อุทยานเขางวงชาง (ภายนอก) – เมืองเทียนหยาง 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางกลับกุยหลิน ระหวางทางผานภูเขาเซียงกง อยูทางทิศตะวันตกของแมน้ําหลีเจียง หางจาก
เมืองหยางซั่ว ประมาณ 28 กิโลเมตร ชมทัศนียภาพอันงดงามของแมน้ําหลีเจียงระยะไกล โดยเฉพาะในเวลา
พระอาทิตยข้ึน จากบนเขานีถ้าอากาศเปนใจ ทานสามารถเหน็ทะเลหมอกที่สวยงาม เปนทีน่ิยมของนกั
ถายภาพ  เดินทางตอถึงเมืองกุยหลิน 
นํา
ท
า
น
เ
ดิ 
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สูอุทยานเขางวงชาง (ภายนอก) ชมสัญลักษณเมืองกุย
หลิน อยูริมแมน้ําหลีเจียง ตั้งอยูใจกลางเมืองตรงบริเวณ
จุดบรรจบของแมน้ําหลีเจยีงและแมน้ําถาวฮัว จะมองเหน็
เขางวงชางเดนสงาราวกบัมีชีวิตทามกลางสายน้ําและ
ขุนเขา ที่ไดชื่อวาเขางวงชางนัน้ มาจากรูปรางของภูเขาหนิ
ที่คลายกับงวงของชางทีก่ําลังโนมลงเพื่อกินน้ําจากแมน้ํา
หลีเจยีงที่อยูเบื้องลาง บริเวณชายฝงแมน้ําบริเวณนี้ไดรับความนยิมจากนักทองเที่ยวมาก 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้นําทานเดนิทางสูสถานีรถไฟ   เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง (300 km/ช่ัวโมง)  

14.48 น. นําทานเดินทางสูเมืองเทียนหยาง ขบวนรถไฟท่ี D3945 
19.08 น.    ถึง เมืองเทียนหยาง ตั้งอยูในภาคตะวันตกของมณฑลกวางสีเขตปกครองตนเอง เปนพื้นที่ที่มีพรมแดนติด

กับทางทศิเหนือเขตแดน ปามา (Bama) อยูหางจากเมือง
หลวงงหนานหนงิ มากกวา 200 กิโลเมตร มีพื้นทีท่ั้งหมด  
2,394 ตารางกิโลเมตร ทางตอนใตของภูเขาติดภูเขาทาง
ภาคเหนือ หุบเขาแมน้ํา Youjiang จากสามพื้นที่ที่แตกตางกัน
มารวมกัน มีจํานวนประชากรทั้งหมด 380,000 คน ระหวาง
การเดินทางชมธรรมชาติรวมถึงวิถีชีวิตของชาวบานระหวาง
สองขางทาง 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 : พักเทียนหยาง  田陽國際大酒店(田陽縣) – Tianyang International Hotel  หรือเทียบเทา    

 
วันท่ีสี่           (4)   เมืองเตยีนหยาง – เมืองปาหมา – ถํ้าคริสตัล – โชววัฒนธรรมชนเผาเหยา 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองปาหมา โดยรถโคชปรับ
อากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) เปน
เมืองที่ไดรับการยกยองวามีคนอายุยืน 1 ใน 3 ของโลก ตาม
หลักการการสํารวจตรวจวัดจากคน 2,400 คน จะมีคนอายุ
เกิน 90 ป ประมาณ 10 คน แตเมืองปาหมามีคนอายุกวา 100 
ป มีถึง 16 คน จึงไดรับเกียรติเปนหมูบานอายุยื่นที่สุดในโลก 
สาเหตุอาจจะมาจาก หน่ึง เมืองนี้มีแรงดึงดูดมากกวาที่อ่ืน 
สอง อากาศที่มีความหนาแนนของออกซิเจน 6,000-8,000 
หนวย ในขณะที่ทั่วไปมีออกซิเจนแค 600 หนวย ก็ถือวาดีแลว 
สาม อาหารการกินที่ข้ึนชื่อ หมูหอมที่มีน้ําหนักโตสุดไมเกิน 
25 กิโลกรัม ฝอหมาสมุนไพรที่มีสรรพคุณละลายไขมันในเสน
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เลือด ปลามัน เปนปลาที่เวลาทอดไมตองใชน้ํามัน จะมีมันออกจากตัวปลาเอง และขาวโพด ที่เปนอาหาร
หลักของผูสูงอายุปาหมา และในเมืองปาหมานี้จะมีผูปวยจากโรคตางๆ มาพักรักษาตัว ดวยอากาศ และ
อาหาร จึงทําใหเมืองปาหมามีคอนโดสําหรับใหผูที่มีความประสงคเชา ข้ึนเปนดอกเห็ดเต็มไปหมดทั้งเมือง 
ไวเพื่อสําหรับรองรับผูที่ตองการมาบําบัดรักษาตัวที่เมืองนี้  และเมืองปาหมาก็มีวิวทิวทัศนที่สวยงามเปน
อยางมาก  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู ถํ้าคริสตัล ถ้ําแหงนี้ไดสมญานามวาเปนวา “วังศิลปะธรรมชาติ หรือ วังน้ําแข็งแกะสลัก”  
ทันททีี่เขาไปในถ้ํา  ทานจะรูสึกวาเสมือนอยูในโลกแหงเทพนิยาย  มีหินงอกหินยอยภายในถ้ําขาวใสสะอาด
เหมือน “คริสตัล” ที่งอกออกมาจากผนังถ้ําทั้งดานขาง ดานบน  บางเหมือนดอกเหด็ เหมือนตนหญา  เหมือน
ตนไม  สวยสดงดงามมาก นอกจากนี้แลวถ้ํานี้ยังไดชื่ออีกอยางหนึ่งวา “ถ้ําคริสตัลอายุวัฒนะ” เนื่องจาก
ภายในถ้ํามีออกซเิยนคอนขางสูงมากกําลังรอทานไปพิสูจน หากทานไดเขาไปสัมผัสอากาศและความ
สวยงามภายในถ้ําแลวทานจะรูสึกวาเหมือนอยูในสรวงสวรรค   

ค่ํา           รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารค่ํานําทานชม โชววัฒนธรรมชนเผาเหยา เปนโชวเวทีกลาง
น้ํา หลังจากจบการแสดงนําทานนั่งเรือกลับสูฝง  

 : พักปาหมา 巴马华昱假日酒店 Holiday 
Villa Hotel & Suites, Bama  ตึก VIP  ระดับ 5 ดาว
หรือเทียบเทา    

วันท่ีหา              (5)   ถํ้าหนาตางสวรรค+ลองเรือ  – เมืองปาหมา – เมืองจ้ิงซี  

เชา   รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารเชา จากกนั้นนําทานเดินทางสู ถํ้าหนาตางสวรรค 
โดยรถโคชปรับอากาศ  นําทานลองเรือชมความงามของหิน
งอก หินยอย ภายในถ้ํา ยังมีคางคาว นกนางแอน นกนานา
ชนิด จึงทําใหถ้ํานี้มีอีกชื่อหนึง่วาถ้ํารอยนก ระหวางลองเรือ
ทานจะไดผานความมืดความสวางผสมผสานกนัเหมือนดัง่ห
ยินหยาง ซึ่งเปนความสมดุล สมบูรณของธรรมชาต ิ อาจเปน
สาเหตุหนึ่งทีท่ําใหคนที่นี่มีอายุยนืและน้ําในถ้ําเม่ือตองกบัแสง
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เกิดประกายแสงงดงามตามธรรมชาต ิ เม่ือลองเรือออกจากปากถ้ํากเ็หมือนดั่งทานกําลังผานหนาตางสวรรค 
ใหทานไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติภายในถ้ําตลอดการลองเรือ 

 เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารเที่ยงนําทานเดินทางสูเมืองจ้ิงซี โดยรถโคชปรับ
อากาศ (ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยูในเขต
ชายแดนภาคตะวันตกเฉียงใตของเมืองกวางสี มีจํานวน
ประชากรกวา 90% เปนชาวจวง ที่อาศัยอยูในเขตเมืองจิ้งซี 
ในชวงฤดูรอนไมรอน ฤดูหนาวไมหนาว ภูมิทัศนที่สวยงามตาม
ธรรมชาติ มีสถานที่ทองเที่ยวจํานวนมาก ทิวทัศนสวยงาม
เหมือนกุยหลิน, สภาพภูมิอากาศเหมือนคุนหมิง  เพลิดเพลินกับความงามธรรมชาติระหวางสองขางทาง  

ค่ํา           รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
                          : พักจ้ิงซี 靖西环球大酒店  Jingxi Global Hotel   หรือเทียบเทา    

 

วันท่ีหก           (6)   เมืองจ้ิงซี – ตําบลจ่ิวโจว (สวนสาธารณะเออฉวน)  – เมืองเตอเทียน (นํ้าตกเตอเทียน) 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารเชานําทานเดินทางสู ตําบนจ่ิวโจว โดยรถโคชปรับ
อากาศ เที่ยวชม สวนสาธารณะเออฉวน เปน 1 ใน 8 แหง 
สถานที่ทองเทีย่วที่มีชื่อเสียงของเมืองจิ้งซ ี  มีประวัติศาสตรกวา 
700 กวาป มีตํานานประเพณีพื้นบานโบราณหลากหลาย  มีรูป
ปนหินตะโกนและสถานทีท่องเที่ยว เชน วัดมังกร อนุสาวรียหาน 
เจาหญิงนทิรา ตนไมคูรัก และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารเที่ยงนําทานเดินทางสู ชายแดนจีน-เวียดนาม โดยรถ
โคชปรับอากาศ  เพื่อสัมผัสกับความยิ่งใหญอลังการของ “น้ําตก
เตอเทียน” (Detian) อันเล่ืองชื่อ ตั้งอยูที่อําเภอตาซินของเมือง
กวางสี อยูติดกับชายแดนจีน-เวียดนาม เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มี
เอกลักษณแหงหนึ่ง พื้นที่แหงนี้เปนศูนยรวมภูเขาและ ลําน้ําที่
สวยงามอยูในแหลงเดียวกัน เปนภาพที่สวยงามตามธรรมชาติ มี
พื้นที่กวางหลายรอยตารางกิโลเมตร บริเวณนี้มียอดเขารูปทรง
ตาง ๆ นานา ทามกลางหมอกเมฆ น้ํา ทะเลสาบใสเหมือน
กระจกเงา ลําน้ําเสมือนหนึ่งสาย หยก กอนหินสูงตระหงาน 
ตนไมโบราณสูงเสียดฟา กลาวไดวา ทุกกาวเดินลวนเปนภาพที่สวยงาม รวมแลวมีจุดชมทิวทัศนมากกวา 40 
แหง นําทานเที่ยวชม นํ้าตกเตอเทียน เปนน้ําตกที่ใหญที่สุดในเอเชียที่อยูติดชายแดน และใหญเปนอันดบั 2 
ของโลก (รองจากน้ําตกไนแองการา) ตัวน้ําตกมีความกวาง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร ที่อยูในจีนมี 3 
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ชั้น มีขนาดใหญกวาฝงเวียดนาม ที่เปนลักษณะน้ําตกชั้นเดียว (เวียดนามเรียกน้ําตกตาปาเกรียน) ความ
ใหญโตของน้ําตกชวนตื่นตาตื่นใจ แมจะอยูในสถานที่ไกลออกไปก็ยังสามารถไดยินเสียงครึกโครมกึกกอง
ของน้ําไหลอยางชัดเจน น้ําตกแหงนี้ใชเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรหลายเร่ือง หลังจากนั้นทานจะไดชม
หลักเขตเสาเลขท่ี 53 ที่กั้นพรมแดนจีน-เวียดนาม 

ค่ํา           รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
           : พักหมิงซ่ือ 明仕山庄酒店  Mingshi Shanzhuang Hotel  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทา   

 
วันท่ีเจ็ด          (7)   หมิงสื่อเถียนเหยียน + ลองเรือไมไผ – เมืองหนานหนิง – สวนวัฒนธรรมวัฒนธรรมแหงชาต ิ   
                     มณฑลกวางส ี

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารเชาชมเหมิงส่ือเถียนเหยียน และนําทาน ลองเรือไม
ไผชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน  หากจากตัวเมืองประมาน 53 
กิโลเมตร เปนจุดชมวิว AAAA ระดับชาติ รัศมี 20 กมของ
อุทยาน มีภูเขาและน้ําที่สวยงาม สวยพอๆ กับเมืองกุยหลินก็วา
ได รอบชายฝงมีบานชาวนา สะพานไมกระดานเดยีว ทวิทัศน
สวยงาม บรรยากาศแบบชนบทมาก จุดชมวิวที่มีการตดิตั้งส่ิง
อํานวยความสะดวกที่สมบูรณ ทีน่ี้ดังมากยิ่งข้ึน เพราะมีซีรีสทีวี”ฮวาเชยีนกู”มาถายทําทีน่ี่ จากนั้นนําทาน 
หมูบานชนเผานอย ภายในมีการแสดงโชวชนเผานอย ซึ่งสะทอนถึงวิถชีีวิตของชนเผาที่อาศัยอยู....       

 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารเทีย่งนําทานเดินทางสู เมืองหนานหนิง  โดยรถโคชปรับอากาศ (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 4 
ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเอกของมณฑลกวางสี เปนเมืองใหญ และเคยไดรับรางวัลชมเชยวาเปนเมืองทีน่าอยู
อาศัย จากสหประชาชาติ เพราะมีส่ิงแวดลอมทีด่ี เพลิดเพลินกบัการชมวิวทิวทัศนและวิถีชีวิตของชาวบาน
ระหวางสองขางทาง   
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 จากนั้นนําทานสู สวนวัฒนธรรมวัฒนธรรมแหงชาตมิณฑลกวาง
สี ของเขตปกครองตนเองกวางสีตัง้อยูในเมืองหนานหนงิดานขางติด
กับพิพิธภัณฑกวางสี ครอบคลุมพื้นที ่ 24,000 ตารางเมตรซึ่งสรางข้ึน
เม่ือปลายปพศ. 2531 เปนพิพิธภัณฑที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรม
แหงชาต ิ  มีการแกะสลักกลองยักษ ปนใหญ มาทองแดงรูปปนทอง
สัมฤทธิ์ อาคารลอมรอบไปดวย ปาหนิสระน้ําดอกไมและตนไมที่
แปลกใหม ตกแตงดวยงานการผลิตเ คร่ืองใชและงานฝมือระดับชาต ิ
นับตั้งแตกอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2531 (พ.ศ. 2531) มณฑลกวางสีในเขต
ปกครองตนเองไดกลายเปนส่ิงที่นกัเดนิทางชาวจีนและชาวตางชาติได
เห็นประเพณีทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันยาวนานของที่นี ้

ค่ํา           รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 :พักหนานหนิง南宁荣荣大酒店 Win Win Hotel Nanning ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทา   

     
วันท่ีแปด            (8)   เมืองหนานหนิง –  กรุงเทพฯ   

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดนิทางสูสนามบิน 
10.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ6099 
12.00 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
  

ขอบคุณทานท่ีใชบริการ 
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กําหนดเดินทาง    ไมเขารานรัฐบาล 
  

อัตราคาบริการ  ผูใหญ (พัก 2 ทาน/หอง) พักเดี่ยวเพิม่ 
จํานวน 20 ทานขึ้นไป 39,900  บาท  6,900  บาท  

25 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62 42,900  บาท 8,900 บาท 
  
อัตราน้ีรวม   คาตั๋วเคร่ืองบนิไปกลับ (ตั๋วกรุป)    คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20  กก. 

  คาที่พักโรงแรม (2ทาน/หอง)      คาภาษีสนามบินทุกแหง  
    คาวีซากรุป       บัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทุกม้ือตามรายการ    
  คาประกันอุบัติเหตุทกุที่นั่งๆ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
 

อัตราน้ีไมรวม    คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองดื่มนอกรายการ  เปนตน. 
 คาทิปไกดและคนขับรถทองถิ่น                                            
   คาน้ําหนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนักทองเที่ยว ( ถามี ) 

 
เอกสารประกอบ การขอวีซาจีน  
1.    หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) เลมจริง มีอายุเหลือใชไมต่าํกวา 6 เดือน    
2.    รูปถายสี ขนาด  2 น้ิว ทานละ 1 รูป (ไมรับรูปถายขาราชการ) 
3.     กรณีเปนเด็กเดินทาง   ตองมีหนังสือรับรองจากพอแม และสมุดเงินฝากของพอแม  
4. สําเนาทะเบียนบาน + สาํเนาบตัรประชาชน ของพอแม  +  สําเนาหนาพาสปอรตพอแม 
5.    ใบเกดิเดก็  หรือ  (สตูิบตัร) อายุต่าํกวา 18 ป   
 
 

  อัตราคาวซีาดวน เม่ือสงหนังสือเดินทางลาชา 
   ยื่นวซีาดวน 2-3 วัน จายเพิ่มทานละ 1,000 บาท 
 

หมายเหตุ   
-บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / ขอสงวนสิทธิท่ี์

จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางม้ือ ไม
เท่ียวบางรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคา
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเท่ียว  สายการบิน  และ ตัวแทนการทองเท่ียวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ  ท่ีอยู
เหนือการควบคุมของเจาหนาท่ีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
คาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ท้ังทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาหรอืออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม
ถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 


