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 ชมดานมิตรภาพโหยวอ้ีกวาน (Youyiguan Border, 友谊关)  

 ไขปริศนาชุมชนคนอายุรอยป ณ หมูบานมนุษยรอยปปาหมา 

 สัมผัสความอลังการของน้ําตกเตอเทียน 1 ในน้ําตกขามพรมแดนใหญที่สุดในโลก 

 ลองเรือชมความงามสวรรคบนดิน ณ ทุงภาพเขียนรอยลี้ในอุทยานหมิงซื่อ 

 ตลึงกับความมหัศจรรยแหงประติมากรรมหินหิมะลานปในถ้ําคริสตัล1 ใน 5 สุดยอดถ้ําแดนมังกร 

 พิเศษ ! อาหารรสชาติคนไทย 

วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวจายเพิ่ม วีซากรุป 

8-13 พ.ค. 62 28,500.- 5,300.- รวมแลว 

3-8 ก.ค. 62 28,500.- 5,300.- รวมแลว 

10-15 ส.ค. 62 28,500.- 5,300.- รวมแลว 

12-17 ต.ค. 62 28,500.- 5,300.- รวมแลว 

* ไมมีราคาเด็ก ** ไมแจกกระเปา 

กําหนดการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพฯ – หนานหนิง – ผิงเสียง 

10.00 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชนาเซาเธิรนแอร

ไลนโดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารใหที่สนามบิน  

13.00 น. ออกเดินทางสูหนานหนิง โดยเที่ยวบิน CZ6100 

16.25 น. เดินทางถึงเมืองหนานหนิง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา นครสีเขียว (Green City) เปนเมืองเอกของเขตปกครอง

ตนเองกวางซีจวงเปนเขตปกครองเดียวที่ติดกับทะเลและมีชายแดนทางบกติดกับประเทศเวียดนามระยะทาง

ยาวกวา1,000 กม. 

 ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเดินทางตอไปยังผิงเสียง (ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองชายแดนจีน-เวียดนามผิง

เสียงเปนประตูการคาสูอาเซียน โดยรัฐบาลไดทุมทุนพัฒนาดานการคาชายแดนผิงเสียงใหเปนดานการคา

ปลอดภาษีสูตลาด 10 ประเทศในกลุมอาเซียน 

20.30 น. รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร 

 พักที่ XIANG CHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่สอง ผิงเสียง–ตลาดชายแดนผูไจ–ดานมิตรภาพ–หมิงซื่อ-ลองแพหมิงซือเถียนเหยียน 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
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 หลังอาหารนําทาน ชมตลาดชายแดนผูไจตลาดที่ขายสินคาพื้นเมืองของจีนและเวียดนามมีสิ้นคาข้ึนชื่อหลาย

อยางใหทานไดเลือกซื้อไดแกไมเนื้อแข็งแกะสลักกาแฟเวียดนามเปนตน 

 แลวเดินทางไปชมดานมิตรภาพโหยวอี้กวาน (Youyiguan Border, 友谊关) เปน 1 ใน 9 ดานพรมแดน

สากลของจีน ในอดีตมีชื่อวาเจิ้นหนานกวาน สมัยปลายราชวงศชิง ค.ศ. 1885 กองทัพฝรั่งเศสเคยยกพลผาน

ดานแหงนี้มาตีประเทศจีน แตเรื่องจากเสบียงทหารไมพรอมจึงไดถอยกลับไปที่เมือง เลียงซาน ดวยเหตุนี้ 

นายพลจีนเฟงจื่อฉาย(冯子材) ไดเห็นเปนโอกาสที่ดีจึงนําทหารจีนเขาไปตีฐานที่พักของทหารฝรั่งเศสและ

ไดรับชัยชนะอยางยิ่งใหญนับเปนครั้งแรกของทหารราชวงศชิงที่สามารถรบชนะทหารฝรั่งเศสได ดานนี้มี

ลักษณะเปนดานโบราณ 4 ชั้น สูง 22 เมตร ปจจุบันมีความสําคัญในฐานะเปน“เมืองหนาดาน”ความรวมมือ

ระหวางจีนกับอาเซียนชาวไทยรูจักดานนี้ในฐานะ "ปากทาง" (จากอีสานไทย)เขาสูจีนของเสนทางR8, R9 

และR12 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

 นําทานสูหมูบานหมิงซือลองเรือไมไผหมิงซื่อเถียนเหยียน (明仕田园景区) สถานที่ทองเที่ยวระดับ AAAA 

ของประเทศ ชมทัศนียภาพสองฝง ลําน้ํา และบรรยากาศอันสดชื่นรื่นรมย งดงามดวยภูเขาที่เปนฉากหลัง ที่

เรียกวา “วิวภาพเขียนรอยลี้” อิสระใหทานไดถายภาพบริเวณรอบๆโรงแรม เนื่องจากโรงแรมนี้เปนโรงแรมที่

มีธรรมชาติที่สวยงามลอมรอบทุกดาน 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร **พิเศษชุดอลังการ ขันโตกจีนหรืออาหารชุดหัวหนาเผา 

19.30 น. นําทานเพลิดเพลินไปกับการชมโชววัฒนธรรมรอบกองไฟของชาวบาน 

 พักที่ MINGSHI MOUTAIN VILLA HOTEL  
 

วันที่สาม หมิงซื่อ–น้ําตกเตอเทียน–จิ้งซี–บอน้ําพุหาน - หมูบานลูกจวง 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

  จากนั้นนั่งรถไปเตอเทียน (ประมาณ 1 ชั่วโมง) เพ่ือชมน้ําตกที่ใหญที่สุดในเอเชีย เปนน้ําตกระหวางประเทศที่

ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก(พรมแดนจีน-เวียดนาม) ฝงจีนกวาง 120 เมตร ฝงเวียดนามกวาง 60 เมตร เมตร 

และสูง 70 เมตร พรอมนั่งแพเพ่ือชมน้ําตกเตอเทียนอยางใกลชิด 

11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

 เดินทางตอไปยังเมืองจิ้งซี นําทานชมบอน้ําพุหาน (สวนสาธารณเออฉวน鹅泉) 

เปนแหลงทองเที่ยวที่มีทัศนียภาพงามเลิศ มีประวัติศาสตรยาวนานมากวาเจ็ดรอยป ตั้งแตสมัยราชวงศหมิง มี

ตํานานประเพณีพ้ืนบานโบราณหลากหลาย และสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆเชน หินแกะสลัก วัดมังกร อนุสาวรีย

หาน เจาหญิงนิทรา ตนไมคูรัก เปนตน 

 นําทานชมหมูบานลูกจวงหรือหมูบานจิ้วโจว(旧州古镇) ซึ่งเปนที่กําเนิดของลูกจวง(绣球) เม่ือทาน

เดินทางไปถึงจะพบกับลูกจวงที่หอยประดับอยูที่หนาบานของชาวบาน ลูกจวงถือเปนวัฒนธรรมท่ีมีมานาน

ของเผาจวงท่ีลูกสาวของแตละบานจะใชในการเลือกคูหรือตอนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน อิสระใหทานไดเลือก

ซื้อลูกจวงกลับไปเปนของฝาก 
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19.00 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 พักที่ จิ้งซ ีVIENNA HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่สี่   จิ้งซี – ปาหมา –ถ้ํารอยนก – หมูบานอายุวัฒนะ – อิสระชอปปง 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

08.00 น.  นําทานเดินทางสูหมูบานปาหมา (ประมาณ 3 ชั่วโมง) เปนเมืองที่ไดรับการยกยองวามีคนอายุยืนที่สุดของ

โลก ตามหลักการการสํารวจ จากคนหนึ่งแสนคน จะตองมีคนอายุเกิน 100 ป ประมาณ 7คน แตประชากร

เมืองปาหมาสามแสนคน มีคนอายุกวา 100 ป ถึง 94คน มากกวามาตรฐานสากลกวา 5 เทา จึงไดรับเกียรติ

ใหเปนหมูบานที่มีคนอายยุืนที่สุดในโลก สาเหตุมาจาก อากาศที่มีความหนาแนนของออกซิเจนมากถึง 6,000-

8,000 หนวย ในขณะที่อากาศทั่วไปมีออกซิเจนแค 600 หนวย และอาหารที่เปรียบเสมือนเคล็ดลับของเมือง 

ไมวาจะเปน หมูหอม香猪 ที่มีน้ําหนักโตสุดไมเกิน 25 กิโลกรัม ยาสมุนไพรผอหมา火麻 ที่มีสรรพคุณ

ละลายไขมันในเสนเลือด ปลามันเปนปลาท่ีเวลาทอดไมตองใชน้ํามัน จะมีมันออกจากตัวปลาเอง และ

ขาวโพด เผือกมันที่เปนอาหารหลักของผูสูงอายุปาหมา  

11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

 นําทานลองเรือลําคลองใตภูเขาของ ถ้ําหนาตางสวรรคเปนถ้ําที่มีอายุยาวนานกวา 950 ลานป ภายในถํ้าจะมี

หินงอกหินยอยลักษณะตางๆ สุดถํ้าเปนตนน้ําของลําคลองผานหยาง盘阳河 ที่ไหลออกจากใตภูเขาและ

นกนานาชนิดมากกวาหลายรอยตัวจึงเปนที่มาของ ถ้ํารอยนก (ลองเรือประมาณ 1 ชั่วโมง) 

15.00 น. จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานอายุวัฒนะหรือ หมูบานคนอายุยืน เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบานและถายรูป

กับคุณปูคุณยายที่มีอายุเกิน100ป 

  

18.00น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร*เมนูพิเศษของคนอายุยืน หมูหอมยาง+ปลามันทอดอาหารที่ปรุงดวยฝอ

หมา 

หลังอาหารอิสระชอปปงสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

 พักที่ BAMAVIENNA HOTELหรือเทียบเทา 4 ดาว 
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วันที่หา  ปาหมา –ถ้ําคริสตัล – หนานหนิง – พิพิธภัณฑชนชาติกวางสีจวง - ถนนคนเดินหนานหนิง  

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

 นําทานชมถ้ําคริสตัลเปนถ้ําหินงอก หินยอย 1 ใน 5 ที่ใหญและสวยที่สุดของจีน เพราะมีหินงอกหินยอยที่มีสี

ขาวดุจหิมะและสวยงามเหมือนครสิตัล ชมความงามภายในถํ้าประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

11.20 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ระหวางทาง 

 นําทานเดินกลับหนานหนิง (ประมาณ 4.5ชั่วโมง)  

 ชม“พิพิธภัณฑชนชาติกวางสีจวง” (Guangxi Provincial Zhuang Nationality Museum) เปนพิพิธภัณฑ

ที่มีเรื่องราวเก่ียวกับชนเผาตางๆ ในมณฑลกวางสี ที่รวบรวมทั้งเรื่องวิถีชีวิต การแตงกาย ความเปนอยู ขาว

ของเครื่องใช มาจัดแสดงไวใหคนทั่วไปไดชมและเรียนรู นอกจากนั้นยังเปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมกลอง

มโหระทึกทองแดงของชาวจวงไวอยาง 

 อิสระชอปปง ถนนคนเดินหนานหนิง  ทานสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินคาตางๆ ไมวาจะเปน ของ

พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกตางๆเสื้อผา กระเปา รองเทาราคาถูก มีใหเลือกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร *เมนูพิเศษ 

 พักที่NANNING FUDEVIENNA HOTELหรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่หก หนานหนิง – ภูเขาชิงซิว – ตลาดสดหนานหนิง - กรุงเทพฯ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

 นําทานชมภูเขาชิงซิ่วเปนจุดทองเที่ยวสําคัญของหนานหนิง 

สําหรับผูท่ีไปทัศนาเมืองนี้ มักจะตองไปคาราวะศาลเจาแมกวนอิม

พันกรอันเกาแกตั้งแตสมัยราชวงศซงเหนือ(ค.ศ.960-1127) ท่ีตั้งอยู

บนยอดเขาลูกนี้ ศาลเจาแหงนี้มีเจาแมกวนอิมพันกรที่แกะจากไม

จันทนหอม พระพักตรนิ่งสงบสวยงาม เปยมไปดวยความเมตตา ใน

บริเวณศาลเจายังมีศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 5 องคขนาด

ใหญโตใหนักทองเที่ยวไดสักการะ 

 นอกจากนี้ ภูเขาชิงซิ่วยังมีจุดนาสนใจใหเท่ียวชมอีกมากมาย อาทิ เจดีย 9 ชั้น จุดชมวิวเมืองหนานหนิง วัด

กวนอู เจดียมังกรชาง สวนตนปรงขนาดยักษ และตนปาลมที่ใหญที่สุดในเมืองจีน และสวนปาเขตรอน เปน

ตน 
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11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

 อิสระชอปปงตลาดสดหนานหนิงมีสินคาหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

14.00 น. ไดเวลาสมควรเดินทางไปยังสนามบิน 

16.55 น. เดินทางกลับโดยเที่ยวบินท่ี CZ8427 

18.20 น. ถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ 

******************* 

อัตรานี้รวม คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุป) / คาท่ีพัก 2 ทานตอ 1 หองคู / คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / คาบัตรเขา

ชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ / คาภาษีสนามบินไทย / คาธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องทานละ 1 ชิ้นที่น้ําหนักไมเกิน

23กก. / คาวีซากรุป 800 บาท / คาภาษีสนามไทยและคาภาษีสนามบินจีน 

คาบริการไมรวม คาใชจายสวนตัวเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาเครื่องดื่มนอกจากรายการ / คาทิปคนขับรถ, คาทิปไกดทองถิ่น

และคาทิปหัวหนาทัวรไทย180หยวน / คาทําหนังสือเดินทาง / คาทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถือหนังสือตางดาว / 

คาวีซาดวนและในกรณีที่สถานฑูตจีนยกเลิกวีซากรุปหรือในบางกรณี บางทานที่สถานฑูตไมอนุญาตใหวีซากรุปได / คาวีซาของ

ชาวตางชาติ / คาภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการไดตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุใน

โปรแกรมไดทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความลาชาและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินทางบริษัทฯจะจัดหา

รายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาใหถาจัดหาไมไดและมีคาบัตรผานประตูก็จะคืนคาบัตรตามที่บริษัททัวรตองจายจริงแตถาไมมีคา

บัตรผานประตูใดๆก็จะไมคืนคาบริการ / การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวบางรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนได

เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุไวใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท**

เงื่อนไขตามกรมธรรม / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีคาเงินผันผวน กรณีมีการปรับขึ้น

คาธรรมเนียมเช้ือเพลิง, กรณปีระกาศขึ้นราคาคาบัตรผานประตู หรือ คาธรรมเนียมอ่ืนๆ* ลูกคาครบ 10 คน ออกเดินทางโดย

ไมมีหัวหนาทัวรไทย * ครบ 16 คน ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร ** บริการน้ําดื่มทุกวันทองเที่ยว, ทุกท่ีนั่งมีประกันอุบัติเหตุ

วงเงินหนึ่งลานบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

สํารองท่ีนั่ง มัดจํา10,000 บาทพรอมแจงชื่อเปนภาษาอังกฤษตามสวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 20 วัน 

เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกหลังการวางมัดจํา-หักคาใชจาย 5,000 บาท / ยกเลิกกอนการเดินทาง29-20 เก็บคาใชจาย 10,000 

บาท / ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บคาใชจาย 75 % ของราคาทัวร / ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บ

คาบริการทั้งหมด 100 % 
 

ความรับผิดชอบ บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยวสายการบินและตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศซึ่งไมอาจ

รับผิดชอบตอ 

-ความเสียหายตางๆที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลการเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลา

ในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดข้ึนท้ังทางตรงหรือทางออมเชนการเจ็บปวยการถูกทํารายการสูญหาย

ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆฯลฯ 

-การตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการ

เดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลวทางบริษัทฯถือวา 

ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเง่ือนไขที่บริษัทฯไดระบุไวขางตนทุกประการ 

เอกสารวีซากรุปทัวร (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

สําเนาหนังสือเดินทางหนาที่มีรูปท้ังดานซายและดานขวาอยางชัดเจนถาถายไมชัด-มืด-ดํา-ซีดขาวเกินไปอาจใชไมไดกรุณา

แกไขดวยการแสกน (SCAN) หนาหนังสือเดินทางใหมคะ 

หมายเหตุ การยื่นวีซาจีนแบบกรุปทัวรสามารถยื่นไดที่หลายหนวยงานในประเทศจีนซึ่งกฎเกณฑการยื่นคาธรรมเนียมการใช

เอกสารประกอบอาจไมเหมือนกันและอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการโดยไมทราบลวงหนาหรืออาจแจงมา

ใหทราบในระยะเวลากระชั้นชิดจึงแจงมาเพ่ือทราบผูเดนิทางจะตองเพ่ิมผลตางของวีซาเดี่ยวทานละ 850 บาท 


