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คณะทวัร์ VIP   อาหารด ี  โรงแรมด ี  ไม่เข้าร้านรัฐบาล 
 กุ้ยหลิน “ ดินแดนแห่งเขาเขียว นํ้าใส ถํ้าแปลก หินสวย สวยงาม ” 
 หนานหนิง นครเอก ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
 นํ้าตกเต๋อเทียน  นํ้าตกท่ีอยู่ระหว่างสองประเทศท่ีใหญ่อันดับ 1 ของเอเชีย 
 อลังการโชว์ IMPRESSION OF LIU SANJIE  โดยผูก้าํกับก้องโลก จางอว้ีโหมว 
กาํหนดการเดนิทาง ： วันที่ 20-26 ตุลาคม 2561 
日期： 2018 年 10 月 20-26 日 

วันแรก         (1)      กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน   曼谷-桂林 

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

เธิร์นแอร์ ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสาร
ให้กบัท่าน (จอดรถสง่ผู้โดยสาร ได้ท่ีอาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)  

13.15 น. ออกเดินทางสูเ่มืองหนานหนิง  โดยเที่ยวบนิท่ี CZ6100 

16.30 น. เคร่ืองแวะหยดุพกัรับผู้ โดยสารท่ีหนานหนิง  1 ชัว่โมง 10นาที  นําทา่นผา่นตรวจคนเข้าเมืองท่ีหนานหนิง 
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17.50 น. โดยเที่ยวบินที่ CZ6100   เคร่ืองออกเดินทางสูเ่มืองกุ้ยหลนิ  
18.45 น  ถงึเมืองกุ้ยหลิน  กุ้ยหลนิ เป็นเมืองเอกเมืองหนึง่ของเขตปกครอง

ตนเองชนชาตกิว่างซีจ้วง อยูท่างภาคใต้ของประเทศจีน ซึง่มีพืน้ท่ี
ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกบัมณฑลยนูนาน 
ทางเหนือตดิกบัมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบั
มณฑลหหูนาน ทางตะวนัออกเฉียงใต้ติดกบัมณฑลกวางตุ้ง ทางใต้
ตดิกบัอา่วตงัเก๋ีย และทางตะวนัตกเฉียงใต้ติดกบัประเทศเวียดนาม 
กุ้ยหลนิ  มาจากช่ือของต้นไม้ ในอดีตดินแดนแห่งนีมี้ป่า (หลิน) ต้น “กุ้ยฮวา” เยอะ (ต้นกุ้ยฮวา ในภาษาจีน 
แปลเป็นไทยคือต้นขีเ้หล็ก) คนกุ้ยหลนิได้นําดอกของต้นกุ้ยฮวยมาตากแห้งอบพร้อมใบชากลายเป็น“ชากุ้ย
หลิน” กุ้ยหลนิ เป็นเมืองท่ีได้ช่ือวา่ “สวรรค์บนพิภพ หรือ ซ่ือไวเ่ถาหยวน” ท่ีมีช่ือเสียงด้านความ สวยงามของ
ทิวทศัน์และวฒันธรรมเมืองหน่ึงของประเทศจีน เป็นเมืองท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี เหมาะสมสําหรับการพกัผ่อน 
การท่องเท่ียวและการอยูอ่าศยัสําหรับคนทกุเพศทกุวยั   จากนัน้นําท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

 คํ่า         รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 : พักกุ้ยหลิน 桂林香格里拉大酒店 (Shangri-la Hotel) ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันท่ีสอง           (2) อุทยานเขางวงช้าง – กุ้ยหลิน – เมืองหยางซ่ัว – ล่องเรือแม่นํา้หลีเจียง   
                      – เมืองโบราณหยางซั่ว  – โชว์หลิวซานเจ่ีย   

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

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหาร นําท่านสู ่ อุทยานเขางวงช้าง ชมสญัลกัษณ์
เมืองกุ้ยหลิน ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ริมแมนํ่า้หลีเจียง ตรงบริเวณ
จดุบรรจบของแมนํ่า้หลีเจียงและแมนํ่า้ถาวฮวั จะมองเห็นเขา
งวงช้างเดน่สงา่ราวกบัมีชีวติท่ามกลางสายนํา้และขนุเขา ท่ีได้
ช่ือวา่เขางวงช้างนัน้ มาจากรูปร่างของภเูขาหินท่ีคล้ายกบังวง
ของช้างท่ีกําลงัโน้มลงเพ่ือกินนํา้จากแมนํ่า้หลีเจียงท่ีอยู่เบือ้งลา่ง บริเวณชายฝ่ังแมนํ่า้บริเวณนีไ้ด้รับความ
นิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก  
จากนัน้นําท่านเดินทางสูเ่มืองหยางซ่ัว  เมืองเลก็ริมแม่นํา้หลี
เจียงท่ีมีทิวทศัน์สวยงามและมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 
1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน  เมืองหยาง
ซัว่ ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองกุ้ยหลิน ห่างไป
ประมาณ 65 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม 
จนมีคํากลา่ววา่ “หากกุ้ยหลินเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสดุในจีน หยาง
ซัว่ก็เป็นท่ีสวยท่ีสดุในกุ้ยหลิน” เมืองหยางซัว่  เป็นเมืองเลก็ๆ 
เมืองชนบทท่ีค่อนข้างสงบเงียบท่ีล้อมรอบไปด้วยภเูขาและแมนํ่า้หล่ีเจียงท่ีสวยงาม จนต้องบอกวา่สวยจน 
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เกินบรรยาย แม้แตน่กัถ่ายภาพจากทัว่โลกตา่งเดินทางสูเ่มืองกุ้ยหลินและเมืองหยางซัว่ เพ่ือเก็บภาพความ
สวยงามไปพิมพ์เป็นหนงัสือสารคดีท่องเท่ียว   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารนําท่านลอ่งเรือชมทศันียภาพ แม่นํา้หลีเจียง (ช่วงท่ี
สวยท่ีสดุของแมนํ่า้หลีเจียง)อยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
เขตปกครองตนเองชนชาติกวา่งซีจ้วง เป็นลํานํา้ในเครือระบบ
แมนํ่า้จเูจียง ต้นนํา้ของแมนํ่า้หลีเจียงเรียกวา่ลําธารต้าหยงเจียง 
กําเนิดท่ีเขาเหมียวเออ๋ร์ซาน เทือกเขาเย่ว์เฉิงหลิง่ อําเภอซิงอาน
ของเขตกวา่งซี ไหลลดเลีย้วหลบหลีกขนุเขา ผา่นเมืองกุ้ยหลิน เมืองหยางซัว่ และเมืองเฟิงคายในมณฑล
กวางตุ้ง รวมความยาว 431 กิโลเมตร การลอ่งแมนํ่า้หลีเจียง นบัเป็นไฮไลต์ท่ีสดุของการมาเท่ียวเมืองกุ้ย
หลิน เพ่ือชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามของภเูขา สายนํา้ ผืนป่า  
 

 
 
 
 
 

จากนัน้นําท่านชมเมืองโบราณหยางซ่ัว  เมืองเลก็ริมแมนํ่า้
หลีเจียงท่ีมีทิวทศัน์สวยงามและมีประวตัศิาสตร์ยาวนานกวา่ 
1,400 ปี หยางซัว่มีพืน้ท่ี 1,428 ต.ร.ม. มีประชากร ประมาณ 
300,000 คน ท่ีน่ีเป็นท่ีโปรดปรานของนกัท่องเท่ียวชาวยโุรป
ท่ีนิยมข่ีจกัรยานชมธรรมชาติบริสทุธ์ิ  แล้วให้ท่านอิสระช้อบ
ปิง้สินค้าพืน้เมืองและของท่ีระลกึท่ี ถนนฝร่ัง (ถนนข้าวสาร
เมืองจีน)เพ่ือเลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง อาทิ ลกูพลบัแห้ง หลอ่ฮงัก้วย ผ้าไหม และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารค่ํา นําท่านสูอ่ฒัจรรย์ริมแมนํ่า้ ความจ ุ 2,000 ท่ีนัง่ 
โรงละครธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกท่านจะได้ชมโชว์แมนํ่า้ท่ีมี
ช่ือเสียงของเมืองหยางซัว่ ช่ือชดุ THE IMPRESSION OF LIU 

SANJIE ตํานานแมเ่พลงพืน้บ้านชาวจ้วง “หลิวซานเจ่ีย” ท่ีมี
ช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกัดีทัว่ประเทศจีน การแสดงชดุนีกํ้ากบัการแสดง
โดย “จางอวีโ้หมว” ผู้ กํากบัช่ือดงั ท่ีมีผลงานระดบัโลก ด้วยความ
มหศัจรรย์ในจินตนาการอนับรรเจิดของเขา ผลงานชดุนีจ้งึได้ผสานความงามธรรมชาติและวิถีชีวิตของชน
พืน้เมืองเข้ากนัได้อย่างลงตวั 
 : พักหยางซ่ัว 新西街大酒店(贵宾楼) - New West Street  Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 

                                โรงแรมตัง้อยู่ตรงทางเข้าถนนฝร่ัง  สะดวกสบายในการเดนิช้อปป้ิง 
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วันท่ีสาม        (3)  หยางซ่ัว – ภเูขาเซียงกง หรือ เมืองลับแล “ซื่อไว่เถาหยวน”  – เมืองกุ้ยหลิน – เมืองเทียนหยาง 

                                 阳朔- 相公山 或世外桃源- 桂林 -田阳（高铁） 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําท่านเดินทางกลบักุ้ยหลิน ระหวา่งทางนําท่านชม ภเูขาเซียงกง ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของ
แมนํ่า้หลีเจียง ห่างจากเมืองหยางซัว่ ประมาณ 28 กิโลเมตร ชมทศันียภาพอนังดงามของแมนํ่า้หลีเจียงใน
นนุสงูบนเขาเซียงกง โดยเฉพาะในเวลาพระอาทิตย์ขึน้ จากบนเขานีถ้้าอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเล
หมอกท่ีสวยงาม เป็นท่ีนิยมของนกัถ่ายภาพ  จากนัน้นําท่านเดินทางตอ่ถงึเมืองกุ้ยหลนิ 
นํา
ท่
า
น
เ
ด ิ
กรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอือ้อาํนวย ทางบริษัททวัร์จะปรับเปล่ียนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น เมืองลับ
แล “ซ่ือไว่เถาหยวน” แทน 
เมืองลบัแล “ซ่ือไว่เถาหยวน” สมัผสัวิวสวยกุ้ยหลินใน
ระดบัพืน้ราบ ชมหมูบ้่านชนชาติสว่นน้อยหลายเผา่ท่ี
ต้อนรับท่านด้วยเหล้าข้าวเหนียวและลกูจ้วงสญัลกัษณ์
แห่งมิตรไมตรี  ให้ทา่นได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชน
เผา่ตา่งๆ เชน่ ม้ง จ้วง เย้า เป็นต้น 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําท่านเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองกุ้ยหลิน   เพ่ือ โดยสารรถไฟความเร็วสูง (300 km/ช่ัวโมง)  

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

เขตปกครองตนเอง เป็นพืน้ท่ีท่ีมีพรมแดนติดกบัทางทิศเหนือเขต
แดน ปามา่ (Bama) อยูห่่างจากเมืองหลวงหนานหนิง มากกว่า 
200 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีทัง้หมด 2,394 ตารางกิโลเมตร ทางตอนใต้
ของภเูขาติดภเูขาทางภาคเหนือ หบุเขาแมนํ่า้โยว่เจียง จากสาม
พืน้ท่ีท่ีแตกต่างกนัมารวมกนั มีจํานวนประชากรทัง้หมด 380,000 คน ระหวา่งการเดินทางท่านจะได้ชมวิว
ธรรมชาติรวมถงึวิถีชีวติของชาวบ้านตลอดสองข้างทาง 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 : พักเทยีนหยาง  田陽國際大酒店 - Tianyang International Hotel  ตกึ 5 ดาวหรือเทยีบเท่า 
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วันท่ีส่ี         (4)   เมืองเทยีนหยาง – เมืองปาหม่า - ถํา้ร้อยนก หรือ ถํา้หน้าต่างสวรรค์ +น่ังเรือ    – ถํา้คริสตัล  

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

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองปาหม่า โดยรถโค้ชปรับ
อากาศ ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีได้รับ
การยกย่องว่ามีคนอายยืุน 1 ใน 3 ของโลก ตามหลกัการการ
สํารวจตรวจวดัจากคน 2,400 คน จะมีคนอายเุกิน 90 ปี 
ประมาณ 10 คน แตเ่มืองปาหม่ามีคนอายกุว่า 100 ปี มีถึง 16 
คน จึงได้รับเกียรติเป็นหมู่บ้านอายยืุนท่ีสุดในโลก สาเหตุ
อาจจะมาจาก หน่ึง เมืองนีมี้แรงดึงดูดมากกว่าท่ีอ่ืน สอง 
อากาศท่ีมีความหนาแน่นของออกซิเจน 6,000-8,000 หน่วย 
ในขณะท่ีทัว่ไปมีออกซิเจนแค่ 600 หน่วย ก็ถือว่าดีแล้ว สาม 

อาหารการกินท่ีขึน้ช่ือ หมูหอมท่ีมีนํา้หนักโตสุดไม่เกิน 25 
กิโลกรัม ฝอหม่าสมนุไพรท่ีมีสรรพคุณละลายไขมนัในเส้น
เลือด ปลามนั เป็นปลาท่ีเวลาทอดไมต้่องใช้นํา้มนั จะมีมนัออกจากตวัปลาเอง และข้าวโพด ท่ีเป็นอาหาร
หลกัของผู้สงูอายปุาหม่า และในเมืองปาหม่านีจ้ะมีผู้ ป่วยจากโรคต่างๆ มาพกัรักษาตวั ด้วยอากาศ และ
อาหาร จึงทําให้เมืองปาหม่ามีคอนโดสําหรับให้ผู้ ท่ีมีความประสงค์เช่า ขึน้เป็นดอกเห็ดเต็มไปหมดทัง้เมือง 
ไว้เพ่ือสําหรับรองรับผู้ ท่ีต้องการมาบําบดัรักษาตวัท่ีเมืองนี ้ และเมืองปาหม่าก็มีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามเป็น
อยา่งมาก  
ถึงเมืองปาหมา่ นําท่านเดินทางชม ถํา้ร้อยนก หรือเรียก ใน
นาม  ถํา้หน้าต่างสวรรค์ ให้ท่านได้น่ังเรือชมความงามของ
หินงอก หินย้อย ภายในถํา้ ยงัมีค้างคาว นกนางแอน่ นก
นานาชนิด จงึทําให้ถํา้นีมี้อีกช่ือหนึง่วา่ถํา้ร้อยนก ระหวา่ง
ลอ่งเรือท่านจะได้ผา่นความมืดความสวา่งผสมผสานกนั
เหมือนดัง่หยนิหยาง ซึง่เป็นความสมดลุ สมบรูณ์ของ
ธรรมชาติ อาจเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้คนท่ีน่ีมีอายยืุนและนํา้
ในถํา้เม่ือต้องกบัแสงเกิดประกายแสงงดงามตามธรรมชาติ เม่ือลอ่งเรือออกจากปากถํา้ก็เหมือนดัง่ท่านกําลงั
ผ่านหน้าต่างสวรรค์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัธรรมชาตภิายในถํา้ตลอดการลอ่งเรือ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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นําท่านเดินทางสู ่ถํา้คริสตัล ถํา้แห่งนีไ้ด้สมญานามวา่เป็นวา่ “วงัศิลปะธรรมชาติ หรือ วงันํา้แข็งแกะสลกั”  
ทนัทีท่ีเข้าไปในถํา้  ท่านจะรู้สกึวา่เสมือนอยูใ่นโลกแห่งเทพนิยาย  มีหินงอกหินย้อยภายในถํา้ขาวใสสะอาด
เหมือน “คริสตลั” ท่ีงอกออกมาจากผนงัถํา้ทัง้ด้านข้าง ด้านบน  บ้างเหมือนดอกเห็ด บ้างเหมือนต้นหญ้า  
เหมือนต้นไม้  สวยสดงดงามมาก นอกจากนีแ้ล้วถํา้นีย้งัได้ช่ืออีกอย่างหนึง่วา่ “ถํา้คริสตลัอายวุฒันะ” 
เน่ืองจากภายในถํา้มีออกซิเยนคอ่นข้างสงูมากกําลงัรอทา่นไปพิสจูน์ หากท่านได้เข้าไปสมัผสัอากาศและ
ความสวยงามภายในถํา้แล้วท่านจะรู้สกึวา่เหมือนอยูใ่นสรวงสวรรค์   

ค่ํา           รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
 : พักปาหม่า华昱假日酒店 Holiday Villa Hotel & Suites, Bama  ตกึ VIP ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้า              (5)   เมืองปาหม่า – ผ่านเมืองจิง้ซี – เมืองเต๋อเทยีน (นํา้ตกเต๋อเทียน) - หมิงส่ือเถียนเหยียน 

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

เช้า   รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารนําท่านสู ่เมืองเต๋อเทียน  ผ่าน เมืองจิง้ซี โดยรถ
โค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ใน
เขตชายแดนภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองกวางสี มีจํานวน
ประชากรกว่า 90% เป็นชาวจ้วง ท่ีอาศยัอยู่ในเขตเมืองจิง้ซี 
ในช่วงฤดรู้อนไมร้่อน ฤดหูนาวไมห่นาว ภมิูทศัน์ท่ีสวยงามตาม
ธรรมชาติ มีสถานท่ีท่องเท่ียวจํานวนมาก ทิวทัศน์สวยงาม
เหมือนกุ้ยหลิน  สภาพภมิูอากาศเหมือนคนุหมิง  เพลิดเพลิน
กบัความงามธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง  

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ชายแดนจีน-เวียดนาม โดยรถโค้ช
ปรับอากาศ  เพ่ือสมัผสักบัความยิ่งใหญ่อลงัการของ “นํา้ตกเต๋อ
เทียน” (Detian) อนัเลื่องช่ือ ตัง้อยู่ท่ีอําเภอต้าซินของเมืองกว่างสี 
อยู่ติดกับชายแดนจีน-เ วียดนาม  เป็นสถานท่ีท่องเ ท่ียวท่ีมี
เอกลักษณ์แห่งหนึ่ง พืน้ท่ีแห่งนีเ้ป็นศูนย์รวมภูเขาและ ลํานํา้ท่ี
สวยงามอยูใ่นแหลง่เดียวกนั เป็นภาพท่ีสวยงามตามธรรมชาติ มี 
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พืน้ท่ีกว้างหลายร้อยตารางกิโลเมตร บริเวณนีมี้ยอดเขารูปทรงต่าง ๆ นานา ท่ามกลางหมอกเมฆ นํา้ 
ทะเลสาบใสเหมือนกระจกเงา ลํานํา้เสมือนหน่ึงสายหยก ก้อนหินสูงตระหง่าน ต้นไม้โบราณสูงเสียดฟ้า 
กล่าวได้ว่า ทุกก้าวเดินล้วนเป็นภาพท่ีสวยงาม รวมแล้วมีจุดชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง นําท่านเท่ียว
ชม  นํา้ตกเต๋อเทียน เป็นนํา้ตกสองประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เอเชียท่ีอยู่ติดชายแดน  ตวันํา้ตกมีความกว้าง 120 เมตร สงู
ประมาณ 70 เมตร ท่ีอยู่ในจีนมี 3 ชัน้ มีขนาดใหญ่กว่าฝ่ัง
เวียดนาม ท่ีเป็นลกัษณะนํา้ตกชัน้เดียว (เวียดนามเรียกนํา้ตก
ตาปาเกรียน) ความใหญ่โตของนํา้ตกชวนต่ืนตาตื่นใจ แม้จะ
อยู่ในสถานท่ีไกลออกไปก็ยงัสามารถได้ยินเสียงครึกโครมกึกก้องของนํา้ไหลอย่างชดัเจน นํา้ตกแห่งนีใ้ช้เป็น
สถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์หลายเร่ือง หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางสูเ่หมิงส่ือเถียนหยวน  

ค่ํา           รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
           : พักหมิงซ่ือ 明仕山庄酒店  Mingshi Shanzhuang Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันท่ีหก          (6)   หมิงส่ือเถียนหยวน + ล่องเรือไม้ไผ่ – เมืองหนานหนิง – ถนนคนเดนิหนานหนิง 

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

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารนําท่าน ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวเหมิงส่ือเถียนหยวน  
หากจากตวัเมืองประมาน 53 กิโลเมตร เป็นจดุชมวิว AAAA 
ระดบัชาติ รัศมีรอบ 20 กม.ของอทุยาน มีภเูขาและนํา้ท่ี
สวยงาม สวยพอๆ กบัเมืองกุ้ยหลินก็วา่ได้ รอบชายฝ่ังมีบ้าน
ชาวนา สะพานไม้กระดานเดียว ทิวทศัน์สวยงาม บรรยากาศ
แบบชนบทมาก จดุชมวิวท่ีมีการติดตัง้สิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
สมบรูณ์ ท่ีนีด้งัมากยิง่ขึน้ เพราะมีซีรีส์ทีวี "ฮวาเชียนกู่" มาถ่ายทําท่ีน่ี จากนัน้นําท่าน ชมหมูบ้่านชนเผา่น้อย 
ภายในมีการแสดงโชว์ชนเผา่น้อย ซึง่สะท้อนถึงวถีิชีวิตของชนเผ่าท่ีอาศยัอยู ่      

 
 
 
 
 
 
เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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หลงัอาหารเท่ียงนําท่านเดินทางสู ่ เมืองหนานหนิง  โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ชัว่โมง 30 นาที ) เมืองเอกของมณฑลกวา่งซีจ้วง เป็นเมืองใหญ่ และเคยได้รับรางวลัชมเชยว่าเป็นเมืองท่ีน่า
อยูอ่าศยัจากสหประชาชาต ิ เพราะมีสิง่แวดล้อมท่ีดี เพลิดเพลนิกบัการชมววิทิวทศัน์และวิถีชีวติของชาวบ้าน
ระหวา่งสองข้างทาง   
 
 
 
 
 
ถึงเมืองหนานหนิง นําท่านสูถ่นนคนเดินหนานหนิง เป็นแหลง่ท่ีมีความคกึคกั  ท่านสามารถเลือกซือ้และ
เลือก ชมสินค้าตา่งๆ ไมว่่าจะเป็นของพืน้เมือง ของท่ีระลกึตา่งๆ เสือ้ผ้า กระเป๋ า รองเท้า ราคาถกู มีให้ เลือก
มากมาย 

ค่ํา           รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร   
หลงัอาหาร อสิระช้อปปิง้เก็บภาพท่ี Wandamao  เป็นแหลง่
ท่องเท่ียว การค้า บนัเทิง ในร่มขนาดใหญ่ ระดบัชัน้นํา ในโลก 
เป็นโครงการลงทนุท่ีสําคญัของเมืองหนานหนิง ในปี 2014  ได้
สร้างมลูค่ามหาศาลไว้ท่ี 15 พนัล้านหยวนเพ่ือสร้างโครงการ
ขนาดใหญ่สําหรับการพฒันาด้านวฒันธรรมและการท่องเท่ียว 
1.6 ล้านตารางเมตร  
 :พักหนานหนิง 万达嘉华度假大酒店   Wanda Realm Resort Nanning ระดับ 5 ดาว  หรือเทยีบเท่า 

     

วันท่ีเจด็          (7)   เมืองหนานหนิง –  กรุงเทพฯ    南宁-曼谷 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสูส่นามบินเมืองหนานหนิง 
10.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CZ6099 
12.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภาพ 
  

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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กาํหนดเดนิทาง    ไม่เข้าร้านรัฐบาล 
อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ (พกั 2 ท่าน/ห้อง) พักเด่ียวเพิ่ม 

  ค่าทัวร์ ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน   38,650  บาท  7,650 บาท  

 หมายเหตุ : 
1. กรณีมีวีซ่าจีนแล้ว   หกัออก  1,000 บาท/ท่าน 
2.  ตามกาํหนดของทางสายการบิน China Southern Airlines  สัมภาระที่จะโหลดใต้ท้องเคร่ือง ทัง้ไปและ

กลับ ได้เพียงท่านละ 1 ชิน้  ชิน้ละไม่เกิน  23 กิโลกรัม   
 

อัตรานีร้วม   คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)    คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)  
    บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ             ค่าวีซา่ท่องเท่ียวจีน (แบบหมูค่ณะ)  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน   
  คา่ประกนัอบุติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม   คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่นํา้หนกัเกิน ท่ีสายการบินกําหนด  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เง่ือนไขการชาํระ 
1. ในการจองครัง้แรก  มดัจําท่านละ 10,000 บาท  ภายในวนัท่ี  5 กรกฎาคม 2561 

สว่นท่ีเหลือชําระก่อนเดินทาง  ภายในวนัท่ี  9 ตลุาคม 2561  
2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่่ากรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  30 วนัขึน้ไป   เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริง อาทิเช่น ค่ามดัจํา คา่วีซา่ 
4.2 ยกเลิกการเดินทาง  16-30 วนั ก่อนเดินทาง       ยดึคา่มดัจํา 10,000บาท/ท่าน 

4.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั    เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง อาทิเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน คา่วีซ่า 

  
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้าํประกนัอุบติัเหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เง่ือนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการ
ควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน 
ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 


