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*ไมร่วมทปิ 250 หยวน *ไมล่งรา้นรฐับาล 

*เทีย่วเต็มๆ ไมเ่สยีเวลา **ราคา รวมวซีา่** 

• ไขปรศินาชุมชนคนอายรุอ้ยปี ณ หมูบ่า้นมนุษยร์อ้ยปีปาหมา่ 

• สมัผสัความอลงัการของน า้ตกเตอ๋เทยีน 1 ในน า้ตกขา้มพรมแดนใหญท่ีส่ดุในโลก 

• ลอ่งเรอืชมความงามสวรรคบ์นดนิ ณ ทุง่ภาพเขยีนรอ้ยลีใ้นอทุยานหมงิซือ่ 

• ตลงึกบัความมหศัจรรยแ์หง่ประตมิากรรมหนิหมิะลา้นปีในถ า้ครสิตลั1 ใน 5 สดุยอด

ถ า้แดนมงักร 

• พเิศษ ! อาหารรสชาตคินไทย 

 

 

 

 

 

 

Amazing Guangxi 
หนานหนงิ หมงิซือ่น า้ตกเตอ๋เทยีน 

จิง่ซ ีปาหมา่ 5 วนั 4 คนื 
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วนัเดนิทาง ราคา 

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ วซีา่เดีย่ว 

30 ส.ค. – 3 ก.ย. 2562 26,900 4,500 รวมแลว้ 

20 – 24 ก.ย. 2562 26,900 4,500 รวมแลว้ 

12 – 16 ต.ค. 2562 27,900 4,500 รวมแลว้ 

* ไมม่รีาคาเด็ก ** ไมแ่จกกระเป๋า 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ – หนานหนงิ – หมงิซอื 

10.30 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U สายการบนิไชน่าเซาเธริน์

แอรไ์ลน ์CZ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารใหท้ีส่นามบนิ  

13.00 น. ออกเดนิทางสูห่นานหนงิ โดยเทีย่วบนิ CZ8312 

16.25 น. เดนิทางถงึเมอืงหนานหนงิ หรอืเรยีกอีกชือ่หนึง่ว่า นครสเีขยีว (Green City) เป็นเมอืงเอกของเขต

ปกครองตนเองกว่างซจีว้งเป็นเขตปกครองเดยีวทีต่ดิกับทะเลและมีชายแดนทางบกตดิกับประเทศ

เวยีดนามระยะทางยาวกวา่ 1,000 กม.  

 ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางตอ่ไปยังหมงิซือ่ (ประมาณ 2 ชัว่โมง) 

20.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  พักที ่หมงิซือ่ MINGSHI MOUTAIN VILLA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่อง หมงิซื่อ– หมงิซื่อเถยีนเหยยีน– น า้ตกเต๋อเทยีน – จิง้ซี – บ่อน า้พุห่าน 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 เดนิทางไปหมู่บา้นหมงิซือ่ ล่องเรือไมไ้ผ่หมงิสือ่เถยีนเหยยีน (明仕田园景区) สถานที่ท่องเทีย่ว

ระดับ AAAA ของประเทศ ชมทัศนียภาพสองฝ่ัง ล าน ้า และบรรยากาศอันสดชืน่รืน่รมย ์งดงามดว้ยภเูขา

ทีเ่ป็นฉากหลัง ทีเ่รยีกวา่ “ววิภาพเขยีนรอ้ยลี”้  

 จากนัน้น่ังรถไปเตอ๋เทยีน (ประมาณ 1 ชัว่โมง) เพือ่ชมน ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี เป็นน ้าตกระหวา่ง 
 ประเทศทีใ่หญ่เป็นอันดับ2ของโลก (พรมแดนจนี-เวยีดนาม) ฝ่ังจนีกวา้ง 120 เมตร ฝ่ังเวยีดนามกวา้ง 

60 เมตร เมตร และสงู 70 เมตร พรอ้มน่ังแพเพือ่ชมน า้ตกเตอ๋เทยีนอยา่งใกลช้ดิ 

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

 เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงจิง้ซ ีน าทา่นชมบอ่น า้พุหา่นสวนสาธารณเอ๋อฉวน(鹅泉) เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ที่มีทัศนียภาพงามเลศิ มีประวัตศิาสตร์ยาวนานมากว่าเจ็ดรอ้ยปี ตัง้แต่สมัยราชวงศ์หมงิ มีต านาน

ประเพณีพื้นบา้นโบราณหลากหลาย และสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆเช่น หนิแกะสลัก วัดมังกร อนุสาวรีย์

หา่น เจา้หญงินทิรา ตน้ไมคู้รั่ก เป็นตน้ 

19.00 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 พกัที ่จ ิง้ซ ีVIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  
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วนัทีส่าม จิง้ซี – ปาหม่า – ถ า้ครสิตลั – ถ า้ร ้อยนก – หมู่บ ้านอายุวฒันะ – อสิระช้อปป้ิง 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

07.40 น.  น าทา่นเดนิทางสู่หมู่บา้นปาหม่า (ประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกย่องว่ามคีนอายุยืน

ทีส่ดุของโลก ตามหลักการการส ารวจ จากคนหนึง่แสนคน จะตอ้งมคีนอายุเกนิ 100 ปี ประมาณ 7คน 

แตป่ระชากรเมอืงปาหมา่สามแสนคน มคีนอายกุวา่ 100 ปี ถงึ 94คน มากกวา่มาตรฐานสากลกวา่ 5 เทา่ 

จงึไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นหมู่บา้นทีม่คีนอายุยนืทีส่ดุในโลก สาเหตุมาจาก อากาศทีม่คีวามหนาแน่นของ

ออกซเิจนมากถงึ 6,000-8,000 หน่วย ในขณะทีอ่ากาศทั่วไปมอีอกซเิจนแค่ 600 หน่วย และอาหารที่

เปรียบเสมอืนเคล็ดลับของเมอืง ไม่ว่าจะเป็น หมูหอม香猪 ทีม่นี ้าหนักโตสดุไม่เกนิ 25 กโิลกรัม ยา

สมุนไพรผอ่หมา火麻 ทีม่สีรรพคุณละลายไขมันในเสน้เลอืด ปลามนัเป็นปลาทีเ่วลาทอดไม่ตอ้งใช ้

น ้ามัน จะมมีันออกจากตัวปลาเอง และขา้วโพด เผอืกมันทีเ่ป็นอาหารหลักของผูส้งูอายปุาหมา่  

11.00 น. น าท่านชมถ า้ครสิตลัเป็นถ ้าหนิงอก หนิยอ้ย 1 ใน 5 ทีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดของจีน เพราะมหีนิงอกหนิ

ยอ้ยทีม่สีขีาวดจุหมิะและสวยงามเหมอืนครสิตัล ชมความงามภายในถ ้าประมาณ 1.30 ชัว่โมง 

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

 น าทา่นลอ่งเรอืล าคลองใตภ้เูขาของ ถ า้หนา้ตา่งสวรรคเ์ป็นถ ้าทีม่อีายยุาวนานกวา่ 950 ลา้นปี ภายใน

ถ ้าจะมหีนิงอกหนิยอ้ยลักษณะตา่งๆ สดุถ ้าเป็นตน้น ้าของล าคลองผานหยาง盘阳河 ทีไ่หลออกจากใต ้

ภเูชาและนกนานาชนดิมากกวา่หลายรอ้ยตัวจงึเป็นทีม่าของ ถ า้รอ้ยนก (ลอ่งเรอืประมาณ 1 ชัว่โมง) 

16.30 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นอายุวฒันะหรือ หมู่บา้นคนอายุยนื เยีย่มชมวถิชีวีติของชาวบา้นและ

ถา่ยรูปกับคณุปู่ คณุยายทีม่อีายเุกนิ100ปี 

  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 หลังอาหารอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย 

 พักที ่BAMAVIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่ ี่  ปาหม่า – หนานหนิง – ภูเขาชิงซิ่ว–ถนนคนเดนิหนานหนิง  

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าทา่นเดนิกลบัหนานหนงิ (ประมาณ 4.5ชัว่โมง)  

12.30 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
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 ชมภูเขาชงิซิว่เป็นจุดทอ่งเทีย่วส าคัญของหนานหนงิ ส าหรับผูท้ีไ่ปทัศนาเมอืงน้ี มักจะตอ้งไปคาราวะ

ศาลเจา้แมก่วนอมิพันกรอันเกา่แกต่ัง้แตส่มัยราชวงศซ์ง่เหนือ(ค.ศ.960-1127) ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาลกูน้ี 

ศาลเจา้แห่งน้ีมเีจา้แม่กวนอมิพันกรทีแ่กะจากไมจ้ันทน์หอม พระพักตรน์ิ่งสงบสวยงาม เป่ียมไปดว้ย

ความเมตตา ในบรเิวณศาลเจา้ยังมศีาลาทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูป 5 องคข์นาดใหญโ่ตใหนั้กทอ่งเทีย่ว

ไดส้กัการะ 

 นอกจากน้ี ภเูขาชงิซิว่ยังมจุีดน่าสนใจใหเ้ทีย่วชมอกีมากมาย อาท ิเจดยี ์9 ชัน้ จุดชมววิเมอืงหนานหนงิ 

วัดกวนอู เจดยีมั์งกรชา้ง สวนตน้ปรงขนาดยักษ์ และตน้ปาลม์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงจีน และสวนป่าเขต

รอ้น เป็นตน้  

 อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิหนานหนงิ  ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น ของ

พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึตา่งๆเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ราคาถกู มใีหเ้ลอืกมากมาย 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 พักทีN่ANNING FUDEVIENNA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

  

วนัทีห่า้  หนานหนิง –พพิธิภณัฑช์นชาตกิวางสีจว้ง –ช้อปป้ิงวอมารก์ -กรุงเทพฯ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 ชม“พิพิธภณัฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง” (Guangxi Provincial Zhuang Nationality Museum) เ ป็น

พพิธิภัณฑท์ีม่เีรื่องราวเกีย่วกับชนเผ่าต่างๆ ในมณฑลกวางส ีทีร่วบรวมทัง้เรื่องวถิชีวีติ การแต่งกาย 

ความเป็นอยู่ ขา้วของเครื่องใช ้มาจัดแสดงไวใ้หค้นทั่วไปไดช้มและเรียนรู ้นอกจากนั้นยังเป็น

พพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมกลองมโหระทกึทองแดงของชาวจว้งไวอ้ยา่ง 

 อสิระชอ้ปป้ิง Department Store มสีนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศัย 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

04.00 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางไปยงัสนามบนิ 

16.55 น. เดนิทางกลับโดยเทีย่วบนิที ่CZ8427 

18.00 น. ถงึกรุงเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมูฯิ โดยสวัสดภิาพ 

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

อตัรานีร้วม คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ / คา่บัตร

เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ / ค่าภาษีสนามบนิไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทีฝ่ากขึน้เครื่องท่านละ 1 ชิน้ที่

น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. / คา่วซีา่เดีย่ว (1,650 บาท) / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี 

คา่บรกิารไมร่วม คา่ใชจ่้ายสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครือ่งดืม่นอกจากรายการ / คา่ทปิคนขับรถ, คา่ทปิไกด์

ทอ้งถิน่และคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 250 หยวน / คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อื

หนังสอืต่างดา้ว / ค่าวซีา่ด่วนและในกรณีทีส่ถานทูตจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืในบางกรณีบางท่านทีส่ถานทูตไม่อนุญาต

ใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่มส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่

ระบุในโปรแกรมไดท้ันอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบนิทาง

บรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาใหถ้า้จัดหาไมไ่ดแ้ละมคีา่บัตรผา่นประตกู็จะคนืคา่บัตรตามทีบ่รษัิททัวรต์อ้ง
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จ่ายจรงิแต่ถา้ไม่มคี่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คนืค่าบรกิาร / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วบางรายการไม่

สามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกันอบุัตเิหตไุวใ้หก้ับ

ลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงือ่นไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วม

คณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้

ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 

ส ารองทีน่ ัง่ มดัจ า 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามสว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 25 วัน 

เงือ่นไขการยกเลกิ ยกเลกิหลังจากวางมัดจ า-หักค่าใชจ่้าย 5,000 บาท / ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-29 วันเก็บ

ค่าใชจ่้าย 10,000 บาท / ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใชจ่้าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลกิก่อนการ

เดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่วสายการบนิและตัวแทนการท่องเที่ยวในตา่งประเทศซึง่ไมอ่าจ

รับผดิชอบตอ่ 

-ความเสยีหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษัทฯอาทกิารนัดหยุดงานการจลาจลการเปลี่ยนแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิภัยธรรมชาตฯิลฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วยการ

ถกูท ารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆฯลฯ 

-การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรือออกเมอืงอันเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรือ

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเท่านัน้** และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอื

รูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้ 2ขา้ง 

 - ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่เเวน่สายตา 

4. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

 - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทางขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานที่

ศกึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น 

ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเทจ็ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ี

ปัญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

5 .โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 


