คณะทัวร์ VIP อาหารดี โรงแรมดี ไม่ เข้ าร้ านรัฐบาล
 กุ้ยหลิน “ ดินแดนแห่งเขาเขียว น้าใส ถ้าแปลก หินสวย สวยงาม ”
 หนานหนิง นครเอก ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
 น้าตกเต๋อเทียน น้าตกที่อยู่ระหว่างสองประเทศที่ใหญ่อันดับ 1 ของเอเชีย
 อลังการโชว์ IMPRESSION OF LIU SANJIE โดยผูก้ ากับก้องโลก จางอวี้โหมว
กาหนดการเดินทาง ： วันที่ 21-27 ตุลาคม 2561
กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน 曼谷-桂林

วันแรก

(1)

11.30 น.

พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 (เกาะ U 3-7) สายการบินไชน่ าเซ้ า
เธิร์นแอร์ ไลน์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสาร
ให้ กบั ท่าน (จอดรถส่งผู้โดยสาร ได้ ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9-10)
ออกเดินทางสูเ่ มืองหนานหนิง โดยเที่ยวบินที่ CZ6100
เครื่ องแวะหยุดพักรับผู้โดยสารที่หนานหนิง 1 ชัว่ โมง 10นาที นําท่านผ่านตรวจคนเข้ าเมืองที่หนานหนิง
โดยเที่ยวบินที่ CZ6100 เครื่ องออกเดินทางสูเ่ มืองกุ้ยหลิน

13.15 น.
16.30 น.
17.50 น.

1

18.45 น

ค่า
วันที่สอง

ถึงเมืองกุ้ยหลิน กุ้ยหลิน เป็ นเมืองเอกเมืองหนึง่ ของเขตปกครอง
ตนเองชนชาติกว่างซีจ้วง อยูท่ างภาคใต้ ของประเทศจีน ซึง่ มีพื ้นที่
ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ ติดกับมณฑลยูนนาน
ทางเหนือติดกับมณฑลกุ้ยโจว
ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ
มณฑลหูหนาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ทางใต้
ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับประเทศเวียดนาม
กุ้ยหลิน มาจากชื่อของต้ นไม้ ในอดีตดินแดนแห่งนี ้มีป่า (หลิน) ต้ น “กุ้ยฮวา” เยอะ (ต้ นกุ้ยฮวา ในภาษาจีน
แปลเป็ นไทยคือต้ นขี ้เหล็ก) คนกุ้ยหลินได้ นําดอกของต้ นกุ้ยฮวยมาตากแห้ งอบพร้ อมใบชากลายเป็ น“ชากุ้ย
หลิน” กุ้ยหลิน เป็ นเมืองที่ได้ ชื่อว่า “สวรรค์บนพิภพ หรื อ ซือ่ ไว่เถาหยวน” ที่มีชื่อเสียงด้ านความ สวยงามของ
ทิวทัศน์และวัฒนธรรมเมืองหนึง่ ของประเทศจีน เป็ นเมืองที่มีสภาพแวดล้ อมที่ดี เหมาะสมสําหรับการพักผ่อน
การท่องเที่ยวและการอยูอ่ าศัยสําหรับคนทุกเพศทุกวัย จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 : พักกุ้ยหลิน 桂林碧玉國際大酒店 (Jasper International Hotel ) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
(2) อุทยานเขางวงช้ าง – กุ้ยหลิน – เมืองหยางซั่ว – ล่ องเรือแม่ นา้ หลีเจียง
– เมืองโบราณหยางซั่ว – โชว์ หลิวซานเจี่ย
象鼻山--桂林-阳朔--阳朔古镇--印象刘三姐贵宾席

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
หลังอาหาร นําท่านสู่ อุทยานเขางวงช้ าง ชมสัญลักษณ์
เมืองกุ้ยหลิน ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมือง ริ มแม่นํ ้าหลีเจียง ตรงบริ เวณ
จุดบรรจบของแม่นํ ้าหลีเจียงและแม่นํ ้าถาวฮัว จะมองเห็นเขา
งวงช้ างเด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายนํ ้าและขุนเขา ที่ได้
ชื่อว่าเขางวงช้ างนัน้ มาจากรูปร่างของภูเขาหินที่คล้ ายกับงวง
ของช้ างที่กําลังโน้ มลงเพื่อกินนํ ้าจากแม่นํ ้าหลีเจียงที่อยูเ่ บื ้องล่าง บริ เวณชายฝั่ งแม่นํ ้าบริ เวณนี ้ได้ รับความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองหยางซั่ว เมืองเล็กริ มแม่นํ ้าหลี
เจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า
1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน เมืองหยาง
ซัว่ ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองกุ้ยหลิน ห่างไป
ประมาณ 65 กิโลเมตร เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม
จนมีคํากล่าวว่า “หากกุ้ยหลินเป็ นเมืองที่สวยที่สดุ ในจีน หยาง
ซัว่ ก็เป็ นที่สวยที่สดุ ในกุ้ยหลิน” เมืองหยางซัว่ เป็ นเมืองเล็กๆ
เมืองชนบทที่คอ่ นข้ างสงบเงียบที่ล้อมรอบไปด้ วยภูเขาและแม่นํ ้าหลีเ่ จียงที่สวยงาม จนต้ องบอกว่าสวยจน
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เที่ยง

ค่า

เกินบรรยาย แม้ แต่นกั ถ่ายภาพจากทัว่ โลกต่างเดินทางสูเ่ มืองกุ้ยหลินและเมืองหยางซัว่ เพื่อเก็บภาพความ
สวยงามไปพิมพ์เป็ นหนังสือสารคดีทอ่ งเที่ยว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านล่องเรื อชมทัศนียภาพ แม่ นา้ หลีเจียง (ช่วงที่
สวยที่สดุ ของแม่นํ ้าหลีเจียง)อยูท่ างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
เขตปกครองตนเองชนชาติกว่างซีจ้วง เป็ นลํานํ ้าในเครื อระบบ
แม่นํ ้าจูเจียง ต้ นนํ ้าของแม่นํ ้าหลีเจียงเรี ยกว่าลําธารต้ าหยงเจียง
กําเนิดที่เขาเหมียวเอ๋อร์ ซาน เทือกเขาเย่ว์เฉิงหลิง่ อําเภอซิงอาน
ของเขตกว่างซี ไหลลดเลี ้ยวหลบหลีกขุนเขา ผ่านเมืองกุ้ยหลิน เมืองหยางซัว่ และเมืองเฟิ งคายในมณฑล
กวางตุ้ง รวมความยาว 431 กิโลเมตร การล่องแม่นํ ้าหลีเจียง นับเป็ นไฮไลต์ที่สดุ ของการมาเที่ยวเมืองกุ้ย
หลิน เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของภูเขา สายนํ ้า ผืนป่ า

จากนันนํ
้ าท่านชมเมืองโบราณหยางซั่ว เมืองเล็กริ มแม่นํ ้า
หลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า
1,400 ปี หยางซัว่ มีพื ้นที่ 1,428 ต.ร.ม. มีประชากร ประมาณ
300,000 คน ที่นี่เป็ นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
ที่นิยมขี่จกั รยานชมธรรมชาติบริ สทุ ธิ์ แล้ วให้ ท่านอิสระช้ อบ
ปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมืองและของที่ระลึกที่ ถนนฝรั่ง (ถนนข้ าวสาร
เมืองจีน)เพื่อเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมือง อาทิ ลูกพลับแห้ ง หล่อ ฮังก้ วย ผ้ าไหม และอื่นๆ อีกมากมาย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคํ่า นําท่านสูอ่ ฒ
ั จรรย์ริมแม่นํ ้า ความจุ 2,000 ที่นงั่
โรงละครธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกท่านจะได้ ชมโชว์แม่นํ ้าที่มี
ชื่อเสียงของเมืองหยางซัว่ ชื่อชุด THE IMPRESSION OF LIU
SANJIE ตํานานแม่เพลงพื ้นบ้ านชาวจ้ วง “หลิวซานเจี่ย” ที่มี
ชื่อเสียง เป็ นที่ร้ ูจกั ดีทวั่ ประเทศจีน การแสดงชุดนี ้กํากับการแสดง
โดย “จางอวี ้โหมว” ผู้กํากับชื่อดัง ที่มีผลงานระดับโลก ด้ วยความ
มหัศจรรย์ในจินตนาการอันบรรเจิดของเขา ผลงานชุดนี ้จึงได้ ผสานความงามธรรมชาติและวิถีชีวิตของชน
พื ้นเมืองเข้ ากันได้ อย่างลงตัว
 : พักหยางซั่ว 新西街大酒店(贵宾楼) - New West Street Hotel หรือเทียบเท่ า
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(3) หยางซั่ว – ภูเขาเซียงกง– เมืองกุ้ยหลิน – เมืองเทียนหยาง
阳朔- 相公山- 桂林 -田阳（高铁）

เช้ า

เที่ยง
14.48 น.
19.08 น.

ค่า

วันที่ส่ ี

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับกุ้ยหลิน ระหว่างทางนําท่านชม ภูเขาเซียงกง ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันตกของ
แม่นํ ้าหลีเจียง ห่างจากเมืองหยางซัว่ ประมาณ 28 กิโลเมตร ชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่นํ ้าหลีเจียงใน
นุนสูงบนเขาเซียงกง โดยเฉพาะในเวลาพระอาทิตย์ขึ ้น จากบนเขานี ้ถ้ าอากาศเป็ นใจ ท่านสามารถเห็นทะเล
หมอกที่สวยงาม เป็ นที่นิยมของนักถ่ายภาพ จากนันนํ
้ าท่านเดินทางต่อถึงเมืองกุ้ยหลิน
นํา
ท่
า
น
เ
ดิ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเมืองกุ้ยหลิน เพื่อ โดยสารรถไฟความเร็วสูง (300 km/ชั่วโมง)
นําท่านเดินทางสู่เมืองเทียนหยาง ขบวนรถไฟที่ D3945
ถึง เมืองเทียนหยาง ตังอยู
้ ใ่ นภาคตะวันตกของมณฑลกวางสี
เขตปกครองตนเอง เป็ นพื ้นที่ที่มีพรมแดนติดกับทางทิศเหนือเขต
แดน ปาม่า (Bama) อยูห่ า่ งจากเมืองหลวงหนานหนิง มากกว่า
200 กิโลเมตร มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
2,394 ตารางกิโลเมตร ทางตอนใต้
ของภูเขาติดภูเขาทางภาคเหนือ หุบเขาแม่นํ ้าโย่วเจียง จากสาม
พื ้นที่ที่แตกต่างกันมารวมกัน มีจํานวนประชากรทังหมด
้
380,000 คน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ ชมวิว
ธรรมชาติรวมถึงวิถีชีวิตของชาวบ้ านตลอดสองข้ างทาง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 : พักเทียนหยาง 田陽國際大酒店 - Tianyang International Hotel หรือเทียบเท่ า
(4) เมืองเทียนหยาง – เมืองปาหม่ า - ถา้ ร้ อยนก หรือ ถา้ หน้ าต่ างสวรรค์ +นั่งเรือ – ถา้ คริสตัล
田阳 - 巴马 –百鸟岩（游船） -水晶宫

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองปาหม่ า โดยรถโค้ ชปรั บ
อากาศ ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่ได้ รับ
การยกย่องว่ามีคนอายุยืน 1 ใน 3 ของโลก ตามหลักการการ
สํารวจตรวจวัดจากคน 2,400 คน จะมี คนอายุเกิ น 90 ปี
ประมาณ 10 คน แต่เมืองปาหม่ามีคนอายุกว่า 100 ปี มีถึง 16
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คํ่า

คน จึ งได้ รับ เกี ย รติเ ป็ นหมู่บ้า นอายุยื นที่สุดในโลก สาเหตุ
อาจจะมาจาก หนึ่ ง เมื อ งนี ม้ ี แ รงดึง ดูด มากกว่า ที่อื่ น สอง
อากาศที่มีความหนาแน่นของออกซิเจน 6,000-8,000 หน่วย
ในขณะที่ทวั่ ไปมีออกซิเจนแค่ 600 หน่วย ก็ถือว่าดีแล้ ว สาม
อาหารการกิ นที่ขึน้ ชื่ อ หมูหอมที่มีนํ า้ หนักโตสุดไม่เกิ น 25
กิโลกรัม ฝอหม่าสมุนไพรที่มีสรรพคุณละลายไขมันในเส้ นเลือด ปลามัน เป็ นปลาที่เวลาทอดไม่ต้องใช้ นํ ้ามัน
จะมีมนั ออกจากตัวปลาเอง และข้ าวโพด ที่เป็ นอาหารหลักของผู้สงู อายุปาหม่า และในเมืองปาหม่านี ้จะมี
ผู้ป่วยจากโรคต่างๆ มาพักรักษาตัว ด้ วยอากาศ และอาหาร จึงทําให้ เมืองปาหม่ามีคอนโดสําหรับให้ ผ้ ทู ี่มี
ความประสงค์เช่า ขึ ้นเป็ นดอกเห็ดเต็มไปหมดทังเมื
้ อง ไว้ เพื่อสําหรับรองรับผู้ที่ต้องการมาบําบัดรักษาตัวที่
เมืองนี ้ และเมืองปาหม่าก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็ นอย่างมาก
ถึงเมืองปาหม่า นําท่านเดินทางชม ถา้ ร้ อยนก หรื อเรี ยก ใน
นาม ถา้ หน้ าต่ างสวรรค์ ให้ ทา่ นได้ น่ ังเรือชมความงามของ
หินงอก หินย้ อย ภายในถํ ้า ยังมีค้างคาว นกนางแอ่น นก
นานาชนิด จึงทําให้ ถํ ้านี ้มีอีกชื่อหนึง่ ว่าถํ ้าร้ อยนก ระหว่าง
ล่องเรื อท่านจะได้ ผา่ นความมืดความสว่างผสมผสานกัน
เหมือนดัง่ หยินหยาง ซึง่ เป็ นความสมดุล สมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ อาจเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทําให้ คนที่นี่มีอายุยืนและนํ ้า
ในถํ ้าเมื่อต้ องกับแสงเกิดประกายแสงงดงามตามธรรมชาติ เมื่อล่องเรื อออกจากปากถํ ้าก็เหมือนดัง่ ท่านกําลัง
ผ่านหน้ าต่างสวรรค์ ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับธรรมชาติภายในถํ ้าตลอดการล่องเรื อ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ถา้ คริสตัล ถํ ้าแห่งนี ้ได้ สมญานามว่าเป็ นว่า “วังศิลปะธรรมชาติ หรื อ วังนํ ้าแข็งแกะสลัก”
ทันทีที่เข้ าไปในถํ ้า ท่านจะรู้สกึ ว่าเสมือนอยูใ่ นโลกแห่งเทพนิยาย มีหินงอกหินย้ อยภายในถํ ้าขาวใสสะอาด
เหมือน “คริ สตัล” ที่งอกออกมาจากผนังถํ ้าทังด้
้ านข้ าง ด้ านบน บ้ างเหมือนดอกเห็ด บ้ างเหมือนต้ นหญ้ า
เหมือนต้ นไม้ สวยสดงดงามมาก นอกจากนี ้แล้ วถํ ้านี ้ยังได้ ชื่ออีกอย่างหนึง่ ว่า “ถํ ้าคริ สตัลอายุวฒ
ั นะ”
เนื่องจากภายในถํ ้ามีออกซิเยนค่อนข้ างสูงมากกําลังรอท่านไปพิสจู น์ หากท่านได้ เข้ าไปสัมผัสอากาศและ
ความสวยงามภายในถํ ้าแล้ วท่านจะรู้สกึ ว่าเหมือนอยูใ่ นสรวงสวรรค์

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 : พักปาหม่ า 华昱假日酒店 Holiday Villa Hotel & Suites, Bama หรือเทียบเท่ า
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วันที่ห้า

(5) เมืองปาหม่ า – ผ่ านเมืองจิง้ ซี – เมืองเต๋ อเทียน (นา้ ตกเต๋ อเทียน) - หมิงสื่อเถียนเหยียน
巴马 -靖西 -德天大瀑布+含竹筏+-明仕田园

เช้ า

เที่ยง

 รับประทาน อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําท่านสู่ เมืองเต๋ อเทียน ผ่าน เมืองจิง้ ซี โดยรถ
โค้ ชปรับอากาศ (ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชัว่ โมง) ตังอยู
้ ่ใน
เขตชายแดนภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของเมือ งกวางสี มีจํานวน
ประชากรกว่า 90% เป็ นชาวจ้ วง ที่อ าศัยอยู่ในเขตเมือ งจิ ้งซี
ในช่วงฤดูร้อนไม่ร้อน ฤดูหนาวไม่หนาว ภูมิทศั น์ที่สวยงามตาม
ธรรมชาติ มี สถานที่ท่องเที่ ยวจํ านวนมาก ทิว ทัศ น์ ส วยงาม
เหมือนกุ้ยหลิน สภาพภูมิอากาศเหมือนคุนหมิง เพลิดเพลิน
กับความงามธรรมชาติระหว่างสองข้ างทาง
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ชายแดนจี น-เวียดนาม โดยรถโค้ ช
ปรับอากาศ เพื่อสัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการของ “นํ ้าตกเต๋อ
เทียน” (Detian) อันเลือ่ งชื่อ ตังอยู
้ ่ที่อําเภอต้ าซินของเมืองกว่างสี
อยู่ ติ ด กั บ ชายแดนจี น -เวี ย ดนาม เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
เอกลักษณ์ แ ห่งหนึ่ง พืน้ ที่แห่ง นีเ้ ป็ นศูนย์ รวมภูเขาและ ลํานํ ้าที่
สวยงามอยูใ่ นแหล่งเดียวกัน เป็ นภาพที่สวยงามตามธรรมชาติ มี
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คํ่า
วันที่หก

พืน้ ที่ก ว้ า งหลายร้ อยตารางกิ โลเมตร บริ เวณนี ม้ ี ย อดเขารู ป ทรงต่า ง ๆ นานา ท่า มกลางหมอกเมฆ นํ า้
ทะเลสาบใสเหมื อนกระจกเงา ลํา นํ ้าเสมื อ นหนึ่งสายหยก ก้ อ นหินสูงตระหง่าน ต้ นไม้ โบราณสูงเสียดฟ้า
กล่าวได้ ว่า ทุกก้ าวเดิ นล้ วนเป็ นภาพที่สวยงาม รวมแล้ วมี จุดชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง นําท่านเที่ยว
ชม นา้ ตกเต๋ อเทียน เป็ นนํา้ ตกสองประเทศที่ใหญ่ ที่สุดใน
เอเชียที่อยู่ติดชายแดน ตัวนํ ้าตกมีความกว้ าง 120 เมตร สูง
ประมาณ 70 เมตร ที่อยู่ในจี นมี 3 ชัน้ มี ขนาดใหญ่กว่าฝั่ ง
เวียดนาม ที่เป็ นลักษณะนํ ้าตกชัน้ เดียว (เวียดนามเรี ยกนํ ้าตก
ตาปาเกรี ยน) ความใหญ่ โตของนํา้ ตกชวนตื่นตาตื่นใจ แม้ จ ะ
อยูใ่ นสถานที่ไกลออกไปก็ยงั สามารถได้ ยินเสียงครึกโครมกึกก้ องของนํ ้าไหลอย่างชัดเจน นํ ้าตกแห่งนี ้ใช้ เป็ น
สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ หลายเรื่ อง หลังจากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ หมิงสื่อเถียนหยวน
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 : พักหมิงซื่อ 明仕山庄酒店 Mingshi Shanzhuang Hotel หรือเทียบเท่ า
(6) หมิงสื่อเถียนหยวน + ล่ องเรือไม่ ไผ่ – เมืองหนานหนิง – ถนนคนเดินหนานหนิง
名仕田园+竹筏 -返南宁 –南宁逛街-万达茂购物

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําท่าน ล่ องเรือไม่ ไผ่ ชมวิวเหมิงสื่อเถียนหยวน
หากจากตัวเมืองประมาน 53 กิโลเมตร เป็ นจุดชมวิว AAAA
ระดับชาติ รัศมีรอบ 20 กม.ของอุทยาน มีภเู ขาและนํ ้าที่
สวยงาม สวยพอๆ กับเมืองกุ้ยหลินก็วา่ ได้ รอบชายฝั่ งมีบ้าน
ชาวนา สะพานไม้ กระดานเดียว ทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศ
แบบชนบทมาก จุดชมวิวที่มีการติดตังสิ
้ ง่ อํานวยความสะดวกที่
สมบูรณ์ ที่นี ้ดังมากยิ่งขึ ้น เพราะมีซีรีส์ทีวี "ฮวาเชียนกู่" มาถ่ายทําที่นี่ จากนันนํ
้ าท่าน ชมหมู่บ้านชนเผ่าน้ อย
ภายในมีการแสดงโชว์ชนเผ่าน้ อย ซึง่ สะท้ อนถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าที่อาศัยอยู่

เที่ยง

 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
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หลังอาหารเที่ยงนําท่านเดินทางสู่ เมืองหนานหนิง โดยรถโค้ ชปรับอากาศ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4
ชัว่ โมง 30 นาที ) เมืองเอกของมณฑลกว่างซีจ้วง เป็ นเมืองใหญ่ และเคยได้ รับรางวัลชมเชยว่าเป็ นเมืองที่นา่
อยูอ่ าศัยจากสหประชาชาติ เพราะมีสงิ่ แวดล้ อมที่ดี เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวบ้ าน
ระหว่างสองข้ างทาง

คํ่า

ถึงเมืองหนานหนิง นําท่านสูถ่ นนคนเดินหนานหนิง เป็ นแหล่งที่มีความคึกคัก ท่านสามารถเลือกซื ้อและ
เลือก ชมสินค้ าต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นของพื ้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆ เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า ราคาถูก มีให้ เลือก
มากมาย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร อิสระช้ อปปิ ง้ เก็บภาพที่ Wandamao เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว การค้ า บันเทิง ในร่มขนาดใหญ่ ระดับชันนํ
้ า ในโลก
เป็ นโครงการลงทุนที่สาํ คัญของเมืองหนานหนิง ในปี 2014 ได้
สร้ างมูลค่ามหาศาลไว้ ที่ 15 พันล้ านหยวนเพื่อสร้ างโครงการ
ขนาดใหญ่สาํ หรับการพัฒนาด้ านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
1.6 ล้ านตารางเมตร
 :พักหนานหนิง 南宁万达嘉华度假酒店 Wanda Realm Resort Nanning หรือเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด

(7) เมืองหนานหนิง – กรุ งเทพฯ 南宁-曼谷

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองหนานหนิง
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ6099
ถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

10.50 น.
12.00 น.

ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

8

กาหนดเดินทาง

ไม่ เข้ าร้ านรัฐบาล

วันที่ 21-27 เดือนตุลาคม 2561
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ าน

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

33,800 บาท

6,800 บาท

หมายเหตุ...สัมภาระที่จะโหลดใต้ ท้องเครื่ อง ทัง้ ไปและกลับ ได้ เพียงท่ านละ 1 ชิน้ ชิน้ ละ 23 กิโล
หาก เกิน สายการบินเรี ยกเก็บ ชิน้ ละ 450 หยวน





อัตรานีไ้ ม่ รวม 



อัตรานีร้ วม

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ า1ใบไม่เกิน 23 กก.
ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าวีซ่าท่องเที่ยว
 บัตรเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถท้ องถิ่น ตลอดทัง้ ทริป 200 หยวน/ท่ าน
ค่านํ ้าหนักเกิน 23 ก.ก.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการกา
รั นตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขันตํ
้ ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
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4. บริ ษั ทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ การ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย,
ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์ การ
จัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมี อายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อ ท่องเที่ยว
เท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ทา่ นไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุผล
ใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ
-บริ ษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณีที่มีการขึ ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษัทได้ ทําประกันอุบตั ิเหตุให้ กบั ลูกค้ าในวงเงิน 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขและความรั บผิดชอบ
-บริ ษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึง่ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยูเ่ หนือการ
ควบคุมของเจ้ าหน้ าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมที่
เกิดขึ ้น ทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ฯลฯ -การตอบปฏิเสธการเข้ าและออก
เมืองของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าหรื อออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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