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คณะทัวร์ VIP   อาหารด ี  โรงแรมด ี  ไม่เข้าร้านรัฐบาล 
 กุ้ยหลิน “ ดินแดนแห่งเขาเขียว น ้าใส ถ ้าแปลก หินสวย สวยงาม ” 

 หนานหนิง นครเอก ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
 น ้าตกเต๋อเทียน  น ้าตกท่ีอยู่ระหว่างสองประเทศท่ีใหญ่อันดับ 1 ของเอเชีย 
 อลังการโชว์ IMPRESSION OF LIU SANJIE  โดยผูก้ ากับก้องโลก จางอว้ีโหมว 
ก าหนดการเดินทาง ： วันที่ 21-27 ตุลาคม 2561 

วันแรก         (1)      กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน   曼谷-桂林 

11.30 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 (เกาะ U 3-7) สายการบินไชน่าเซ้า

เธิร์นแอร์ ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสาร
ให้กบัทา่น (จอดรถสง่ผู้โดยสาร ได้ท่ีอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)  

13.15 น. ออกเดินทางสูเ่มืองหนานหนิง  โดยเที่ยวบินที่ CZ6100 

16.30 น. เคร่ืองแวะหยดุพกัรับผู้โดยสารท่ีหนานหนิง  1 ชัว่โมง 10นาที  นําทา่นผา่นตรวจคนเข้าเมืองท่ีหนานหนิง 
17.50 น. โดยเที่ยวบินที่ CZ6100   เคร่ืองออกเดินทางสูเ่มืองกุ้ยหลนิ  
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18.45 น  ถึงเมืองกุ้ยหลิน  กุ้ยหลนิ เป็นเมืองเอกเมืองหนึง่ของเขตปกครอง
ตนเองชนชาติกวา่งซีจ้วง อยูท่างภาคใต้ของประเทศจีน ซึง่มีพืน้ท่ี
ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกบัมณฑลยนูนาน 
ทางเหนือติดกบัมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบั
มณฑลหหูนาน ทางตะวนัออกเฉียงใต้ติดกบัมณฑลกวางตุ้ง ทางใต้
ติดกบัอ่าวตงัเก๋ีย และทางตะวนัตกเฉียงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม 
กุ้ยหลนิ  มาจากช่ือของต้นไม้ ในอดีตดินแดนแหง่นีมี้ป่า (หลนิ) ต้น “กุ้ยฮวา” เยอะ (ต้นกุ้ยฮวา ในภาษาจีน 
แปลเป็นไทยคือต้นขีเ้หลก็) คนกุ้ยหลนิได้นําดอกของต้นกุ้ยฮวยมาตากแห้งอบพร้อมใบชากลายเป็น“ชากุ้ย
หลนิ” กุ้ยหลนิ เป็นเมืองท่ีได้ช่ือวา่ “สวรรค์บนพิภพ หรือ ซือ่ไวเ่ถาหยวน” ท่ีมีช่ือเสยีงด้านความ สวยงามของ
ทิวทศัน์และวฒันธรรมเมืองหนึง่ของประเทศจีน เป็นเมืองท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี เหมาะสมสาํหรับการพกัผอ่น 
การทอ่งเท่ียวและการอยูอ่าศยัสาํหรับคนทกุเพศทกุวยั   จากนัน้นําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

 ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 : พกักุ้ยหลิน 桂林碧玉國際大酒店 (Jasper International Hotel ) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง           (2) อุทยานเขางวงช้าง – กุ้ยหลิน – เมืองหยางซั่ว – ล่องเรือแม่น า้หลีเจียง   
                      – เมืองโบราณหยางซั่ว  – โชว์หลิวซานเจี่ย   

                         象鼻山--桂林-阳朔--阳朔古镇--印象刘三姐贵宾席 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหาร นําทา่นสู ่ อุทยานเขางวงช้าง ชมสญัลกัษณ์
เมืองกุ้ยหลนิ ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ริมแม่นํา้หลเีจียง ตรงบริเวณ
จุดบรรจบของแม่นํา้หลเีจียงและแม่นํา้ถาวฮวั จะมองเห็นเขา
งวงช้างเดน่สงา่ราวกบัมีชีวิตทา่มกลางสายนํา้และขนุเขา ท่ีได้
ช่ือวา่เขางวงช้างนัน้ มาจากรูปร่างของภเูขาหินท่ีคล้ายกบังวง
ของช้างท่ีกําลงัโน้มลงเพื่อกินนํา้จากแม่นํา้หลเีจียงท่ีอยูเ่บือ้งลา่ง บริเวณชายฝ่ังแม่นํา้บริเวณนีไ้ด้รับความ
นิยมจากนกัทอ่งเท่ียวเป็นอยา่งมาก  
จากนัน้นําทา่นเดินทางสูเ่มืองหยางซั่ว  เมืองเลก็ริมแม่นํา้หลี
เจียงท่ีมีทิวทศัน์สวยงามและมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 
1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน  เมืองหยาง
ซัว่ ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองกุ้ยหลนิ หา่งไป
ประมาณ 65 กิโลเมตร เป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม 
จนมีคํากลา่ววา่ “หากกุ้ยหลนิเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสดุในจีน หยาง
ซัว่ก็เป็นท่ีสวยท่ีสดุในกุ้ยหลิน” เมืองหยางซัว่  เป็นเมืองเลก็ๆ 
เมืองชนบทท่ีคอ่นข้างสงบเงียบที่ล้อมรอบไปด้วยภเูขาและแม่นํา้หลีเ่จียงท่ีสวยงาม จนต้องบอกวา่สวยจน 

https://www.agoda.com/zh-hk/jasper-international-hotel/hotel/guilin-cn.html
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เกินบรรยาย แม้แตน่กัถ่ายภาพจากทัว่โลกตา่งเดินทางสูเ่มืองกุ้ยหลินและเมืองหยางซัว่ เพื่อเก็บภาพความ
สวยงามไปพิมพ์เป็นหนงัสอืสารคดีทอ่งเท่ียว   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารนําทา่นลอ่งเรือชมทศันียภาพ แม่น า้หลีเจียง (ช่วงท่ี
สวยท่ีสดุของแม่นํา้หลีเจียง)อยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
เขตปกครองตนเองชนชาติกวา่งซีจ้วง เป็นลาํนํา้ในเครือระบบ
แม่นํา้จูเจียง ต้นนํา้ของแม่นํา้หลเีจียงเรียกวา่ลาํธารต้าหยงเจียง 
กําเนิดท่ีเขาเหมียวเอ๋อร์ซาน เทือกเขาเยว์่เฉิงหลิง่ อําเภอซิงอาน
ของเขตกวา่งซี ไหลลดเลีย้วหลบหลกีขนุเขา ผ่านเมืองกุ้ยหลนิ เมืองหยางซัว่ และเมืองเฟิงคายในมณฑล
กวางตุ้ง รวมความยาว 431 กิโลเมตร การลอ่งแม่นํา้หลเีจียง นบัเป็นไฮไลต์ท่ีสดุของการมาเท่ียวเมืองกุ้ย
หลนิ เพื่อชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามของภเูขา สายนํา้ ผืนป่า  
 

 
 
 
 
 

จากนัน้นําทา่นชมเมืองโบราณหยางซั่ว  เมืองเลก็ริมแม่นํา้
หลเีจียงท่ีมีทิวทศัน์สวยงามและมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 
1,400 ปี หยางซัว่มีพืน้ท่ี 1,428 ต.ร.ม. มีประชากร ประมาณ 
300,000 คน ท่ีน่ีเป็นท่ีโปรดปรานของนกัทอ่งเท่ียวชาวยโุรป
ท่ีนิยมข่ีจกัรยานชมธรรมชาติบริสทุธ์ิ  แล้วให้ท่านอิสระช้อบ
ปิง้สนิค้าพืน้เมืองและของท่ีระลกึท่ี ถนนฝร่ัง (ถนนข้าวสาร
เมืองจีน)เพื่อเลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมือง อาทิ ลกูพลบัแห้ง หลอ่ฮงัก้วย ผ้าไหม และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารค่ํา นําทา่นสูอ่ฒัจรรย์ริมแม่นํา้ ความจุ 2,000 ท่ีนัง่ 
โรงละครธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกทา่นจะได้ชมโชว์แม่นํา้ท่ีมี
ช่ือเสยีงของเมืองหยางซัว่ ช่ือชุด THE IMPRESSION OF LIU 

SANJIE ตํานานแม่เพลงพืน้บ้านชาวจ้วง “หลวิซานเจ่ีย” ท่ีมี
ช่ือเสยีง เป็นท่ีรู้จกัดีทัว่ประเทศจีน การแสดงชุดนีกํ้ากบัการแสดง
โดย “จางอวีโ้หมว” ผู้ กํากบัช่ือดงั ท่ีมีผลงานระดบัโลก ด้วยความ
มหศัจรรย์ในจินตนาการอนับรรเจิดของเขา ผลงานชุดนีจ้ึงได้ผสานความงามธรรมชาติและวถีิชีวิตของชน
พืน้เมืองเข้ากนัได้อยา่งลงตวั 

 : พักหยางซั่ว 新西街大酒店(贵宾楼) - New West Street  Hotel  หรือเทียบเท่า 
                                 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303712-d1446878-Reviews-Xinxijie_International_Hotel-Yangshuo_County_Guangxi.html
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303712-d1446878-Reviews-Xinxijie_International_Hotel-Yangshuo_County_Guangxi.html
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วันที่สาม        (3)  หยางซั่ว – ภเูขาเซียงกง– เมืองกุ้ยหลิน – เมืองเทียนหยาง 

                                 阳朔- 相公山- 桂林 -田阳（高铁） 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นเดินทางกลบักุ้ยหลิน ระหวา่งทางนําทา่นชม ภเูขาเซียงกง ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของ
แม่นํา้หลเีจียง หา่งจากเมืองหยางซัว่ ประมาณ 28 กิโลเมตร ชมทศันียภาพอนังดงามของแม่นํา้หลเีจียงใน
นนุสงูบนเขาเซียงกง โดยเฉพาะในเวลาพระอาทิตย์ขึน้ จากบนเขานีถ้้าอากาศเป็นใจ ทา่นสามารถเห็นทะเล
หมอกท่ีสวยงาม เป็นท่ีนิยมของนกัถ่ายภาพ  จากนัน้นําทา่นเดินทางตอ่ถึงเมืองกุ้ยหลนิ 
นํา
ท่
า
น
เ
ดิ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองกุ้ยหลิน   เพื่อ โดยสารรถไฟความเร็วสูง (300 km/ช่ัวโมง)  

14.48 น. นําทา่นเดินทางสู่เมืองเทียนหยาง ขบวนรถไฟที่ D3945 
19.08 น.    ถึง เมืองเทียนหยาง ตัง้อยูใ่นภาคตะวนัตกของมณฑลกวางสี

เขตปกครองตนเอง เป็นพืน้ท่ีท่ีมีพรมแดนติดกับทางทิศเหนือเขต
แดน ปาม่า (Bama) อยูห่า่งจากเมืองหลวงหนานหนิง มากกวา่ 
200 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีทัง้หมด 2,394 ตารางกิโลเมตร ทางตอนใต้
ของภเูขาติดภเูขาทางภาคเหนือ หบุเขาแม่นํา้โยว่เจียง จากสาม
พืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนัมารวมกนั มีจํานวนประชากรทัง้หมด 380,000 คน ระหวา่งการเดินทางทา่นจะได้ชมวิว
ธรรมชาติรวมถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดสองข้างทาง 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 : พักเทียนหยาง  田陽國際大酒店 - Tianyang International Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี         (4)   เมืองเทยีนหยาง – เมืองปาหม่า - ถ า้ร้อยนก หรือ ถ า้หน้าต่างสวรรค์ +น่ังเรือ    – ถ า้คริสตัล  

                      田阳 - 巴马 –百鸟岩（游船） -水晶宫 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู ่ เมืองปาหม่า โดยรถโค้ชปรับ
อากาศ ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีได้รับ
การยกย่องว่ามีคนอายุยืน 1 ใน 3 ของโลก ตามหลกัการการ
สํารวจตรวจวัดจากคน 2,400 คน จะมีคนอายุเกิน 90 ปี 
ประมาณ 10 คน แตเ่มืองปาหม่ามีคนอายกุวา่ 100 ปี มีถึง 16 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzkoiRu8TVAhXJq48KHfJuDUMQFgiIATAG&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g298556-d447265-Reviews-Lijiang_Waterfall_Hotel-Guilin_Guangxi.html&usg=AFQjCNEe0xdwXWzCkNNdbsmHjX5E6yKPkQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzkoiRu8TVAhXJq48KHfJuDUMQFgiIATAG&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g298556-d447265-Reviews-Lijiang_Waterfall_Hotel-Guilin_Guangxi.html&usg=AFQjCNEe0xdwXWzCkNNdbsmHjX5E6yKPkQ
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คน จึงได้รับเกียรติเป็นหมู่บ้านอายุยืนท่ีสุดในโลก สาเหตุ
อาจจะมาจาก หน่ึง เมืองนีมี้แรงดึงดูดมากกว่าท่ีอ่ืน สอง 
อากาศท่ีมีความหนาแน่นของออกซิเจน 6,000-8,000 หน่วย 
ในขณะท่ีทัว่ไปมีออกซิเจนแค่ 600 หน่วย ก็ถือว่าดีแล้ว สาม 
อาหารการกินท่ีขึน้ช่ือ  หมูหอมท่ีมีนํา้หนักโตสุดไม่เกิน 25 
กิโลกรัม ฝอหม่าสมนุไพรที่มีสรรพคณุละลายไขมนัในเส้นเลอืด ปลามนั เป็นปลาท่ีเวลาทอดไม่ต้องใช้นํา้มัน 
จะมีมนัออกจากตวัปลาเอง และข้าวโพด ท่ีเป็นอาหารหลกัของผู้สงูอายุปาหม่า และในเมืองปาหม่านีจ้ะมี
ผู้ ป่วยจากโรคต่างๆ มาพกัรักษาตวั ด้วยอากาศ และอาหาร จึงทําให้เมืองปาหม่ามีคอนโดสําหรับให้ผู้ ท่ีมี
ความประสงค์เช่า ขึน้เป็นดอกเห็ดเต็มไปหมดทัง้เมือง ไว้เพื่อสําหรับรองรับผู้ ท่ีต้องการมาบําบดัรักษาตวัท่ี
เมืองนี ้และเมืองปาหม่าก็มีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามเป็นอยา่งมาก  
ถึงเมืองปาหม่า นําทา่นเดินทางชม ถ า้ร้อยนก หรือเรียก ใน
นาม  ถ า้หน้าต่างสวรรค์ ให้ทา่นได้น่ังเรือชมความงามของ
หินงอก หินย้อย ภายในถํา้ ยงัมีค้างคาว นกนางแอ่น นก
นานาชนิด จึงทําให้ถํา้นีมี้อีกช่ือหนึง่วา่ถํา้ร้อยนก ระหวา่ง
ลอ่งเรือทา่นจะได้ผา่นความมืดความสวา่งผสมผสานกนั
เหมือนดัง่หยินหยาง ซึง่เป็นความสมดลุ สมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ อาจเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้คนท่ีน่ีมีอายยุืนและนํา้
ในถํา้เม่ือต้องกบัแสงเกิดประกายแสงงดงามตามธรรมชาติ เม่ือลอ่งเรือออกจากปากถํา้ก็เหมือนดัง่ทา่นกําลงั
ผา่นหน้าตา่งสวรรค์ ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัธรรมชาติภายในถํา้ตลอดการลอ่งเรือ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดินทางสู ่ถ า้คริสตัล ถํา้แหง่นีไ้ด้สมญานามวา่เป็นวา่ “วงัศิลปะธรรมชาติ หรือ วงันํา้แข็งแกะสลกั”  
ทนัทีท่ีเข้าไปในถํา้  ทา่นจะรู้สกึวา่เสมือนอยูใ่นโลกแหง่เทพนิยาย  มีหินงอกหินย้อยภายในถํา้ขาวใสสะอาด
เหมือน “คริสตลั” ท่ีงอกออกมาจากผนงัถํา้ทัง้ด้านข้าง ด้านบน  บ้างเหมือนดอกเห็ด บ้างเหมือนต้นหญ้า  
เหมือนต้นไม้  สวยสดงดงามมาก นอกจากนีแ้ล้วถํา้นีย้งัได้ช่ืออีกอยา่งหนึง่วา่ “ถํา้คริสตลัอายวุฒันะ” 
เน่ืองจากภายในถํา้มีออกซิเยนคอ่นข้างสงูมากกําลงัรอทา่นไปพิสจูน์ หากทา่นได้เข้าไปสมัผสัอากาศและ
ความสวยงามภายในถํา้แล้วทา่นจะรู้สกึวา่เหมือนอยูใ่นสรวงสวรรค์   

ค่ํา          รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
 : พักปาหม่า华昱假日酒店 Holiday Villa Hotel & Suites, Bama  หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า              (5)   เมืองปาหม่า – ผ่านเมืองจิง้ซ ี– เมืองเต๋อเทียน (น า้ตกเต๋อเทียน) - หมิงส่ือเถียนเหยียน 

                                 巴马 -靖西 -德天大瀑布+含竹筏+-明仕田园   

เช้า   รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นสู ่เมืองเต๋อเทียน  ผ่าน เมืองจิง้ซี โดยรถ
โค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ใน
เขตชายแดนภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองกวางสี มีจํานวน
ประชากรกว่า 90% เป็นชาวจ้วง ท่ีอาศยัอยู่ในเขตเมืองจิง้ซี 
ในช่วงฤดรู้อนไม่ร้อน ฤดหูนาวไม่หนาว ภมิูทศัน์ท่ีสวยงามตาม
ธรรมชาติ มีสถานท่ีท่องเท่ียวจํานวนมาก ทิวทัศน์สวยงาม
เหมือนกุ้ยหลิน  สภาพภูมิอากาศเหมือนคุนหมิง  เพลิดเพลิน
กบัความงามธรรมชาติระหวา่งสองข้างทาง  

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู ่ชายแดนจีน-เวียดนาม โดยรถโค้ช
ปรับอากาศ  เพื่อสมัผสักับความยิ่งใหญ่อลงัการของ “นํา้ตกเต๋อ
เทียน” (Detian) อนัเลือ่งช่ือ ตัง้อยู่ท่ีอําเภอต้าซินของเมืองกว่างส ี
อยู่ ติดกับชายแดนจีน-เวียดนาม เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
เอกลักษณ์แห่งหนึ่ง พืน้ท่ีแห่งนีเ้ป็นศูนย์รวมภูเขาและ ลํานํา้ท่ี
สวยงามอยูใ่นแหลง่เดียวกนั เป็นภาพท่ีสวยงามตามธรรมชาติ มี 
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พืน้ท่ีกว้างหลายร้อยตารางกิโลเมตร บริเวณนีมี้ยอดเขารูปทรงต่าง ๆ นานา ท่ามกลางหมอกเมฆ นํา้ 
ทะเลสาบใสเหมือนกระจกเงา ลํานํา้เสมือนหนึ่งสายหยก ก้อนหินสงูตระหง่าน ต้นไม้โบราณสงูเสียดฟ้า 
กล่าวได้ว่า ทุกก้าวเดินล้วนเป็นภาพท่ีสวยงาม รวมแล้วมีจุดชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง นําท่านเท่ียว
ชม  น า้ตกเต๋อเทียน เป็นนํา้ตกสองประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เอเชียท่ีอยู่ติดชายแดน  ตวันํา้ตกมีความกว้าง 120 เมตร สงู
ประมาณ 70 เมตร ท่ีอยู่ในจีนมี 3 ชัน้ มีขนาดใหญ่กว่าฝ่ัง
เวียดนาม ท่ีเป็นลกัษณะนํา้ตกชัน้เดียว (เวียดนามเรียกนํา้ตก
ตาปาเกรียน) ความใหญ่โตของนํา้ตกชวนต่ืนตาต่ืนใจ แม้จะ
อยูใ่นสถานท่ีไกลออกไปก็ยงัสามารถได้ยินเสยีงครึกโครมกึกก้องของนํา้ไหลอย่างชัดเจน นํา้ตกแห่งนีใ้ช้เป็น
สถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์หลายเร่ือง หลงัจากนัน้นําทา่นเดินทางสูเ่หมิงส่ือเถียนหยวน  

ค่ํา          รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
           : พักหมิงซื่อ 明仕山庄酒店  Mingshi Shanzhuang Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันที่หก          (6)   หมิงส่ือเถียนหยวน + ล่องเรือไม่ไผ่ – เมืองหนานหนิง – ถนนคนเดินหนานหนิง 

                     名仕田园+竹筏 -返南宁 –南宁逛街-万达茂购物 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่น ล่องเรือไม่ไผ่ชมวิวเหมิงส่ือเถียนหยวน  
หากจากตวัเมืองประมาน 53 กิโลเมตร เป็นจดุชมวิว AAAA 
ระดบัชาติ รัศมีรอบ 20 กม.ของอุทยาน มีภเูขาและนํา้ท่ี
สวยงาม สวยพอๆ กบัเมืองกุ้ยหลนิก็วา่ได้ รอบชายฝ่ังมีบ้าน
ชาวนา สะพานไม้กระดานเดียว ทิวทศัน์สวยงาม บรรยากาศ
แบบชนบทมาก จุดชมวิวท่ีมีการติดตัง้สิง่อํานวยความสะดวกท่ี
สมบูรณ์ ท่ีนีด้งัมากยิ่งขึน้ เพราะมีซีรีส์ทีวี "ฮวาเชียนกู่" มาถ่ายทําท่ีน่ี จากนัน้นําทา่น ชมหมู่บ้านชนเผา่น้อย 
ภายในมีการแสดงโชว์ชนเผา่น้อย ซึง่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชนเผา่ท่ีอาศยัอยู ่      

 
 
 
 
 
 
เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYzvab2JjRAhXJpY8KHSShCxkQFggpMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.jp%2FHotel_Review-g1223273-d4198794-Reviews-Mingshi_Shanzhuang_Hotel-Daxin_County_Guangxi.html&usg=AFQjCNF4-7dZKp_T751j7qiywsa0wmTp9A&bvm=bv.142059868,d.c2I
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หลงัอาหารเท่ียงนําทา่นเดินทางสู ่ เมืองหนานหนิง  โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ชัว่โมง 30 นาที ) เมืองเอกของมณฑลกวา่งซจ้ีวง เป็นเมืองใหญ่ และเคยได้รับรางวลัชมเชยวา่เป็นเมืองท่ีนา่
อยูอ่าศยัจากสหประชาชาติ เพราะมีสิง่แวดล้อมท่ีดี เพลดิเพลนิกบัการชมวิวทิวทศัน์และวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ระหวา่งสองข้างทาง   
 
 
 
 
 
ถึงเมืองหนานหนิง นําทา่นสูถ่นนคนเดินหนานหนิง เป็นแหลง่ท่ีมีความคกึคกั  ทา่นสามารถเลือกซือ้และ
เลอืก ชมสนิค้าตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นของพืน้เมือง ของท่ีระลกึตา่งๆ เสือ้ผ้า กระเป๋ า รองเท้า ราคาถกู มีให้ เลอืก
มากมาย 

ค่ํา           รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร   
หลงัอาหาร อิสระช้อปปิง้เก็บภาพท่ี Wandamao  เป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียว การค้า บนัเทิง ในร่มขนาดใหญ่ ระดบัชัน้นํา ในโลก 
เป็นโครงการลงทนุท่ีสาํคญัของเมืองหนานหนิง ในปี 2014  ได้
สร้างมลูคา่มหาศาลไว้ท่ี 15 พนัล้านหยวนเพื่อสร้างโครงการ
ขนาดใหญ่สาํหรับการพฒันาด้านวฒันธรรมและการทอ่งเท่ียว 
1.6 ล้านตารางเมตร  
 :พักหนานหนิง南宁万达嘉华度假酒店 Wanda Realm Resort Nanning หรือเทียบเท่า 

     

วันที่เจ็ด          (7)   เมืองหนานหนิง –  กรุงเทพฯ    南宁-曼谷 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองหนานหนิง 
10.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CZ6099 
12.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
  

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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ก าหนดเดนิทาง    ไม่เข้าร้านรัฐบาล 

วันที่ 21-27 เดือนตุลาคม 2561 
อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 33,800  บาท  6,800 บาท  

 หมายเหตุ...สัมภาระที่จะโหลดใต้ท้องเคร่ือง ทัง้ไปและกลับ ได้เพียงท่านละ 1 ชิน้ ชิน้ละ 23 กิโล  
หาก เกิน สายการบนิเรียกเก็บ ชิน้ละ 450 หยวน 
อัตรานีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่านํา้หนกักระเป๋า1ใบไม่เกิน 23  กก. 

  ค่าที่พกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง  
    ค่าวีซ่าท่องเท่ียว      บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม    ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 ค่าทปิไกด์และคนขบัรถท้องถิ่น  ตลอดทัง้ทริป 200 หยวน/ท่าน                                           
   ค่านํา้หนกัเกิน 23  ก.ก.  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้   
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 

4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการกา

รันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า 
หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย 
และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทาง เพื่อท่องเท่ียว
เทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีทา่นไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
หมายเหตุ   

-บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตราตา่งประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ท่ียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการชําระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทําประกนัอุบตัิเหตใุห้กบัลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผิดชอบตอ่ความเสียหายตา่งๆ  ท่ีอยูเ่หนือการ
ควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมท่ี
เกิดขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอุบตัิเหตตุา่งๆ ฯลฯ -การตอบปฏิเสธการเข้าและออก
เมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถ่กูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


