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 กุ้ยหลิน “ ดินแดนแห่งเขาเขียว น ้าใส ถ ้าแปลก หินสวย สวยงาม ” 

 ชมสันหลังมังกร  นาข้ันบันไดหลงจ๋ี ท่ีสวยท่ีสดุ 

 ซานเจียง อ าเภอปกครองตนเองชาวเผา่ต้ง 
 เขาหลางซาน อุทยานแห่งชาติระดับ AAAAA ของจีน 

คณะ VIP   อาหารด ี  โรงแรมด ี  ไม่เข้าร้านรัฐบาล 

ก าหนดการเดนิทาง ： วนัที่ 21-25 ตุลาคม 2561 

วันแรก         (1)      กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ – ผ่านเมืองหนานหนิง - กุ้ยหลิน     

11.30 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 (เกาะ U 3-7) สายการบินไชน่าเซ้าเธิร์นแอร์ 
ไลน์  โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 
(จอดรถส่งผูโ้ดยสาร ไดท้ี่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)  

13.15 น.  ออกเดินทางสู่เมืองหนานหนิง  โดยเที่ยวบินที่ CZ6100 
16.30 น.  เคร่ืองแวะหยดุพกัรับผูโ้ดยสารที่หนานหนิง  1 ช่วโมง 10นาที  น าท่านผา่นตรวจคนเขา้เมืองที่หนานหนิง 
17.50 น.  โดยเที่ยวบินที่ CZ6100  เคร่ืองออกเดินทางสู่เมืองกุย้หลิน  
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18.45 น  ถึงเมืองกุ้ยหลิน  กุย้หลิน เป็นเมืองเอกเมืองหน่ึงของเขตปกครองตนเองชนชาติจว้งกวา่งซี อยูท่างภาคใตข้อง
ประเทศจีน ซ่ึงมีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใตติ้ดกบัมณฑลยนูนาน ทางเหนือติดกบั
มณฑลกุย้โจว ทางตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัมณฑลหูหนาน ทางตะวนัออกเฉียงใต ้ ติดกบัมณฑลกวางตุง้ 
ทางใตติ้ดกบัอ่าวตงัเก๋ีย และทางตะวนัตกเฉียงใตติ้ดกบัประเทศเวียดนาม กุย้หลิน มาจากช่ือของตน้ไม ้ ใน  
อดีตดินแดนแห่งน้ีมีป่า (หลิน) ตน้ “กุย้ฮวา” เยอะ (ตน้กุย้ฮวา ในภาษาจีน แปลเป็นไทยคือ ตน้ขี้ เหล็ก) คนกุย้
หลินไดน้ าดอกของตน้กุย้ฮวยมาตากแหง้อบพร้อมใบชากลายเป็น“ชากุย้หลิน” กุย้หลิน เป็นเมืองที่ไดช่ื้อวา่ 
“สวรรคบ์นพภิพ หรือ ซ่ือไหวเ้ถาหยวน” ที่มีช่ือเสียงดา้นความ สวยงามของทิวทศัน์และวฒันธรรมเมืองหน่ึง
ของประเทศจีน เป็นเมืองที่มี
สภาพแวดลอ้มที่ดี เหมาะสมส าหรับ
การพกัผอ่น การท่องเที่ยวและการอยู่
อาศยัส าหรับคนทุกเพศทุกวยั น า
ท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 : พกักุย้หลิน 桂林碧玉國際大酒店(Jasper International Hotel )ระดับ 5 ดาว หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สอง           (2) กุ้ยหลิน – เมืองหลงเซ่ิน (น่ังกระเช้า) - ซานเจียง เมืองหลิ่วโจว - โชว์ละครชนกลุ่มน้อย      

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซ่ิน  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2 ชัว่โมง) เมืองในหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากร 
ธรรมชาติ ป่าไม ้แร่ธาตุ เป็นเมืองน ้ าพรุ้อนที่มีช่ือเสียง  น า
ท่าน น่ังกระเช้าขึน้นาขั้นบันไดหลงจ๋ี นาขั้นบนัไดที่สวย
ที่สุดในกุย้หลิน ซ่ึงถูกสร้างขึ้น ตามความลาดชนัคดเคี้ยว
จากริมแม่น ้ าขึ้นไปบนยอดภูเขา โดยจุดที่สูงที่สุดนั้นอยูท่ี่ระดบั 
880 เมตรและส่วนที่ต  ่าที่สุดคือ 380 เมตร ช่วงฤดูร้อน นาขา้วจะถูก
แต่งแตม้ไปดว้ยสีเขียวของตน้กลา้ที่ปลูกใหม่ๆ ช่วงฤดูใบไมร่้วง 
จะพบกบันาขา้วสีทอง ช่วงฤดูหนาว นาขา้วจะถูกปกคลุมไปดว้ย
น ้ าคา้งแขง็ ก่อเกิดเป็นภูเขาเงินสวยงามมากๆ จากหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์พบวา่ทุ่งนาขั้นบนัไดที่หลงเซ่ิงน้ีส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในช่วงราชวงศห์มิง หรือประมาณ 500 ปี
ที่ผา่นมา สมควรแก่เวลานัง่กระเชา้ลงจากเขา 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่าน ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง ที่มีมากกวา่ 200 ครัวเรือน มีประชากร
มากกวา่ 1,000 คนและหมู่บา้นจว้ง ส่วนใหญ่เป็นชาวกวางซีที่อาศยัอยูโ่ดย 
Pan, Liao และ Hou  ซ่ึงมีอารยธรรมและภาษาพดูหลายค าเหมือนภาษาไทย 
เช่น ค  าวา่ เป็ด ไก่ และการนบัเลข เป็นตน้   

https://www.agoda.com/zh-hk/jasper-international-hotel/hotel/guilin-cn.html
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จากนั้นเดินทางสู่ ซานเจียง เมืองหลิ่วโจว (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง) อ  าเภอปกครองตนเองของชนชาติตง้ มี
ชาวตง้อาศยัอยูม่ากกวา่ 80% เป็นดินแดนที่อวลไปดว้ยเสน่ห์
แห่งวถีิชาวตง้ ที่วนัน้ียงัคงรักษาประเพณีวฒันธรรมอนัเป็น
เอกลกัษณ์ของพวกเขาไวค้่อนขา้งเหนียวแน่น ช่ือ “ซานเจียง”  
หมายถึงเมืองที่มีแม่น ้ าสามสายไหลมาบรรจบกนั( ซาน แปลวา่
สาม , เจียงแปลวา่แม่น ้ า ) คือแม่น ้ าหยง,ฉุน และ เหมียว  

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหารน าท่าน ชมโชว์ละครชนกลุ่มน้อย เป็นการแสดงสดขนาดใหญ่ ร้องเพลง เตน้ร าพื้นบา้น และเคร่ือง
แต่งกายประจ าชาติ เน้ือเร่ืองเล่าถึงประเพณี การแต่งงาน ท างาน อนัเป็นเอกลกัษณ์ โดยผสานกบัเทคโนโลย ี
แสง สี เสียงสมยัใหม่ ดูงดงามอลงัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 : พกัซานเจียง 柳州三江侗乡国宾馆(Liuzhou Sanjiang Dongxiang Hotel)  

หรือเทียบเท่า  โรงแรมดีที่สุดที่น่ัน 

วันที่สาม         (3)   เมืองซานเจียง – หมู่บ้านวัฒนธรรมเผ่าต้ง+สะพานลมและฝน+หอกลอง – เขาหลางซาน เมืองซินหนิง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
น าท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมเผ่าต้ง ต  าบลเหมยหลิน อ าเภอ
ปกครองตนเองชนเผา่ตง้ซานเจียงเขตกวา่งซี ที่ไดรั้บสมญานามวา่ 
"ต  าบลแห่งศิลปะพื้นบา้นของจีน"   ตง้เป็นช่ือที่ทางรัฐบาลจีน
เรียกกลุ่มชาติพนัธุ ์แต่ชาวตง้เรียกตนเองวา่ขาม ภาษาของชาวขาม
หรือตง้เป็นภาษาในกลุ่มกระได ซ่ึงอยูใ่นตระกูลภาษาไท กระได 
ชาวตง้อาศยัติดริมกบัแม่น ้ า ชนชาติตง้มีบา้นเรือนไมท้ี่มีลกัษณะ
เด่น มีกล่ินอายแห่งวฒันธรรมพื้นบา้นดั้งเดิมและเป็นที่ไดรั้บความ
สนใจ  ลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและเนินเขาเป็นหลกั เป็นแถบ
ขยายของภูเขาเสวียเฟิง เทือกเขาเยวเ่ฉิงและเทือกเขาเหมียวหล่ิง 
ในอ าเภอมีหนา้ผาสูงชนัและทอดยาวเป็นแนวสลบัซบัซอ้น 
เน่ืองจากชาวตง้มีลกัษณะเด่นทางวฒันธรรมแต่งกาย อาหารการ
กิน และความเป็นอยู ่อีกทั้งต  าบลตง้ยงัมีทศันีย-ภาพทางธรรมชาติ 

https://www.agoda.com/zh-cn/liuzhou-sanjiang-dongxiang-hotel/hotel/liuzhou-cn.html
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ที่สวยงาม และมีเทศกาลที่มากมายหลากหลาย ซานเจียงจึงเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมทางวฒันธรรมประเพณีและ
ทศันียภาทาง ธรรมชาติในภาคกลางของมณฑลกวา่งซี ชาวตง้มี
ช่ือเสียงในดา้นการสร้างสะพานที่มีหลงัคาครอบที่เรียกวา่ “สะพาน
ลมและฝน” และนอกจากน้ียงัมีช่ือเสียงเร่ืองการขบัร้องเพลง
ประสานเสียงอีกดว้ย ซ่ึงการขบัร้องเพลงประสานเสียงของชาวตงยงั
ไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากยเูนสโกให้เป็นมรดกที่จบัตอ้งไม่ไดอี้ก
ดว้ย โดยมีท่วงท านองที่ไพเราะน่าฟัง เน้ือเพลงเป็นการสรรเสริญ
ธรรมชาติ การท าไร่ไถนา ความรัก และมิตรภาพระหวา่งมนุษย ์เป็น
การกลมกลืนระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ และมนุษยก์บัมนุษย ์ การ
ร้องเพลงประสานเสียงที่มีหลายระดบัคลอ้งจองกนัและมีเอกลกัษณ์
พเิศษ โดยมีศิลปะการร้องเพลงที่ยอดเยีย่ม ไดรั้บการขนานนามวา่ 
"เสียงเพลงจากสวรรค"์ ในสากล พร้อมกบัมรดกทางวฒันธรรมที่
ไม่ใช่วตัถุมีคุณค่ามากขึ้น การสืบทอดและการอนุรักษก์ารร้องเพลง
ประสานเสียงของชนเผา่ตง้ก็ไดรั้บการสนบัสนุนมากขึ้นจากรัฐบาล 
จากนั้นน าท่านชม หอกลอง เป็นเจดียส์ญัลกัษณ์ของชนเผา่ตง้ ตวั
เจดียป์ระดบัดว้ยลวดลายดอกไม ้มงักร และหงส์  มีความสูง 20เมตร  
13ชั้น   

 เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองซินหนิง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 
ชัว่โมง 30นาที ) ตั้งอยูท่างตอนใตใ้นเขตมณฑลหูหนาน มีอากาศที่รม
ร่ืนและทิวทศัน์ที่สวยงาม  เป็นที่ตั้งของอุทยานเขาหลางซาน  

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

 : พัก新宁鸿基华天大酒店豪华间 HONGJI HUA TIAN HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า    
 

วันที่ส่ี             (4)   เขาหลางซาน ( น่ังกระเช้า ขึน้-ลง ) +ยอดเขาพริก+ชมเขาแปดเหลี่ยม – กุ้ยหลิน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านนั่งกระเช้า ขึ้นเขาหลางซาน อุทยานแห่งชาติระดับ 5A 
ของจีน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 108 ตารางกิโลเมตร จดัเป็นเขตที่มี
ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และมีทิวทัศน์มากกว่า 60 จุดที่
งดงามไม่วา่จะมองจากมุมใดก็ตาม  น าท่าน ชมยอดเขาพริก ที่ต ั้ง
เด่นตระหง่านท่ามกลางภูเขารายลอ้มรับร้อยลูก  เน่ืองจากคนหู
หนานมีช่ือเสียงในดา้นกินพริกมาก และดว้ยรูปทรงที่เหมือนกบั 
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พริกคว  ่า ยอดเขาพริก จึงกลายเป็นจุดชมวิวที่ส าคญัของอุทยาน นักปีนเขา
ชาวฝร่ังเศสอแลง โรเบิร์ด ได้ประสบความส าเร็จในการพิชิตยอดเขาพริก
เป็นคนแรก  ในปี ค.ศ.2002 ยิง่ท  าให้ยอดเขาพริกเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลก  ผ่าน
ชมยอดเขาอูฐ ตั้งอยู่  ติดกบั ยอดเขาเทียน เขาสูงมองไกลคลา้ยกบัหลงัอูฐ  
ชมเขาแปดเหลี่ยม ตั้งอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 818 เมตร  จุดแปลกอยูท่ี่ยอด
แหลมทั้งหมด ท ามุมเอียง 45 องศาไปในทิศทางเดียวกนั ยามที่เมฆหมอกปก
คลุมเขา  ดูราวกบัปลาวาฬก าลงัวา่ยในทะเล  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัเมืองกุ้ยหลิน (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 30นาที ) เมืองเอกเมืองหน่ึงของ
เขตปกครองตนเองชนชาติจว้งกวา่งซี ระหวา่งทางชม
ทศันียภาพอนังดงาม ของภูเขารูปร่างแปลก ที่หาชมได้
เฉพาะในแถบน้ี ถึงกุย้หลิน น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร  
 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 : พกักุย้หลิน 桂林碧玉國際大酒店(Jasper International Hotel )ระดับ 5 ดาว หรือระดับเดียวกัน 
     

วันที่ห้า          (5)   เมืองกุ้ยหลิง – ผ่านเมืองหนานหนิง – กรุงเทพฯ      

เช้า  นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน  รับประทานอาหารเช้า ณ … 
08.40 น. ออกเดินทางสูเ่มืองหนานหนิง  โดยเที่ยวบินที่ CZ6099 

09.40 น.   เคร่ืองแวะหยดุพกัรับผู้โดยสารท่ีหนานหนิง  1 ชัว่โมง แล้วนําทา่น รอเปลีย่นเคร่ือง 
10.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CZ6099  
12.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
  

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.agoda.com/zh-hk/jasper-international-hotel/hotel/guilin-cn.html
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ก าหนดเดนิทาง     ไม่เข้าร้านรัฐบาล 

 อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

จ านวน 20 ท่านขึน้ไป 28,800 บาท/ท่าน  4,800 บาท/ท่าน  

  
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 23  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่กรุ๊ป       บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
  

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                            
   คา่นํา้หนกัเกิน 23  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

หมายเหตุ   
-บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ / 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 
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