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Amazing Guangxi 
หนานหนงิ หมงิซอืนําตกเตอ๋เทยีน 

จงิซ ีปาหมา่ 5 วนั 4 คนื 
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*ไมร่วมทปิ 250 หยวน *ไมล่งรา้นรฐับาล 

*เทยีวเต็มๆ ไมเ่สยีเวลา **ราคา รวมวซีา่** 

 ไขปรศินาชุมชนคนอายรุอ้ยปี ณ หมูบ่า้นมนุษยร์อ้ยปีปาหมา่ 
 สมัผสัความอลงัการของนําตกเตอ๋เทยีน 1 ในนําตกขา้มพรมแดนใหญท่สีดุในโลก 
 ลอ่งเรอืชมความงามสวรรคบ์นดนิ ณ ทุง่ภาพเขยีนรอ้ยลใีนอทุยานหมงิซอื 
 ตลงึกบัความมหศัจรรยแ์หง่ประตมิากรรมหนิหมิะลา้นปีในถาํครสิตลั1 ใน 5 สดุยอด

ถาํแดนมงักร 
 พเิศษ ! อาหารรสชาตคินไทย 

วนัเดนิทาง ราคา 

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ ่

พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่เดยีว 

18– 22 พ.ค. 2562 26,900 4,500 รวมแลว้ 

19 – 23 ม.ิย. 2562 26,900 4,500 รวมแลว้ 

12 -16 ก.ค. 2562 26,900 4,500 รวมแลว้ 

27 – 31 ก.ค. 2562 27,900 4,500 รวมแลว้ 

18 – 22 ส.ค. 2562  26,900 4,500 รวมแลว้ 

* ไมม่รีาคาเด็ก ** ไมแ่จกกระเป๋า 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ – หนานหนงิ – หมงิซอื 

10.30 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U สายการบนิไชน่าเซาเธริน์
แอรไ์ลน ์CZ โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกเรอืงเอกสารใหท้สีนามบนิ  

13.00 น. ออกเดนิทางสูห่นานหนงิ โดยเทยีวบนิ CZ8312 

16.25 น. เดนิทางถงึเมอืงหนานหนงิ หรอืเรยีกอกีชอืหนงึว่า นครสเีขยีว (Green City) เป็นเมอืงเอกของเขต
ปกครองตนเองกว่างซจีว้งเป็นเขตปกครองเดยีวทตีดิกับทะเลและมชีายแดนทางบกตดิกับประเทศ
เวยีดนามระยะทางยาวกวา่ 1,000 กม.  

 ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางตอ่ไปยงัหมงิซอื (ประมาณ 2 ชวัโมง) 

20.30 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

  พักท ีหมงิซอื MINGSHI MOUTAIN VILLA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีอง หมงิซือ– หมงิซือเถยีนเหยยีน– นําตกเต๋อเทยีน – จงิซี – บ่อนําพุห่าน 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 เดนิทางไปหมูบ่า้นหมงิซอื ล่องเรอืไมไ้ผห่มงิสอืเถยีนเหยยีน (明仕田园景区) สถานทที่องเทยีว
ระดับ AAAA ของประเทศ ชมทัศนยีภาพสองฝัง ลํานํา และบรรยากาศอนัสดชนืรนืรมย ์งดงามดว้ยภเูขา
ทเีป็นฉากหลัง ทเีรยีกวา่ “ววิภาพเขยีนรอ้ยล”ี  

 จากนันนังรถไปเตอ๋เทยีน (ประมาณ 1 ชวัโมง) เพอืชมนําตกทใีหญท่สีดุในเอเชยี เป็นนําตกระหวา่ง 
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 ประเทศทใีหญ่เป็นอันดับ2ของโลก (พรมแดนจนี-เวยีดนาม) ฝังจนีกวา้ง 120 เมตร ฝังเวยีดนามกวา้ง 
60 เมตร เมตร และสงู 70 เมตร พรอ้มนังแพเพอืชมนําตกเตอ๋เทยีนอยา่งใกลช้ดิ 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงจงิซ ีนําทา่นชมบอ่นําพุหา่นสวนสาธารณเออ๋ฉวน(鹅泉) เป็นแหล่งท่องเทยีว

ทมีีทัศนียภาพงามเลศิ มีประวัตศิาสตร์ยาวนานมากว่าเจ็ดรอ้ยปี ตังแต่สมัยราชวงศ์หมงิ มตํีานาน
ประเพณีพนืบา้นโบราณหลากหลาย และสถานทที่องเทยีวอนืๆเชน่ หนิแกะสลัก วัดมังกร อนุสาวรีย์
หา่น เจา้หญงินทิรา ตน้ไมคู้ร่ัก เป็นตน้ 

19.00 รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 พกัท ีจงิซ ีVIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

  

วนัทสีาม จงิซี – ปาหม่า – ถาํครสิตลั – ถาํรอ้ยนก – หมู่บา้นอายุวฒันะ – อสิระช้อปปิง 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

07.40 น.  นําทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นปาหมา่ (ประมาณ 3 ชวัโมง) เป็นเมอืงทไีดร้ับการยกยอ่งว่ามคีนอายยุนื
ทสีดุของโลก ตามหลักการการสํารวจ จากคนหนงึแสนคน จะตอ้งมคีนอายเุกนิ 100 ปี ประมาณ 7คน 
แตป่ระชากรเมอืงปาหม่าสามแสนคน มคีนอายกุว่า 100 ปี ถงึ 94คน มากกว่ามาตรฐานสากลกว่า 5 
เท่า จงึไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นหมู่บา้นทมีคีนอายยุนืทสีดุในโลก สาเหตุมาจาก อากาศทมีคีวามหนาแน่น
ของออกซเิจนมากถงึ 6,000-8,000 หน่วย ในขณะทอีากาศทัวไปมอีอกซเิจนแค่ 600 หน่วย และ

อาหารทีเปรียบเสมือนเคล็ดลับของเมือง ไม่ว่าจะเป็น หมูหอม香猪 ทีมนํีาหนักโตสุดไม่เกนิ 25 

กโิลกรัม ยาสมุนไพรผ่อหมา火麻 ทมีสีรรพคุณละลายไขมันในเสน้เลือด ปลามนัเป็นปลาทเีวลา

ทอดไมต่อ้งใชนํ้ามนั จะมมีนัออกจากตัวปลาเอง และขา้วโพด เผอืกมันทเีป็นอาหารหลักของผูส้งูอายุ
ปาหมา่  

11.00 น. นําท่านชมถําครสิตลัเป็นถําหนิงอก หนิยอ้ย 1 ใน 5 ทใีหญ่และสวยทสีดุของจนี เพราะมหีนิงอกหนิ
ยอ้ยทมีสีขีาวดจุหมิะและสวยงามเหมอืนครสิตัล ชมความงามภายในถําประมาณ 1.30 ชวัโมง 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นลอ่งเรอืลําคลองใตภ้เูขาของ ถําหนา้ตา่งสวรรคเ์ป็นถําทมีอีายยุาวนานกวา่ 950 ลา้นปี ภายใน
ถําจะมหีนิงอกหนิยอ้ยลักษณะตา่งๆ สดุถําเป็นตน้นําของลําคลองผานหยาง盘阳河 ทไีหลออกจากใต ้
ภเูชาและนกนานาชนดิมากกวา่หลายรอ้ยตัวจงึเป็นทมีาของ ถํารอ้ยนก (ล่องเรอืประมาณ 1 ชวัโมง) 

16.30 น. จากนันนําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นอายุวฒันะหรอื หมูบ่า้นคนอายยุนื เยยีมชมวถิชีวีติของชาวบา้นและ
ถา่ยรปูกบัคณุปู่ คณุยายทมีอีายเุกนิ100ปี 
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19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 หลังอาหารอสิระชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงตามอธัยาศัย 

 พักท ีBAMAVIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสี ี  ปาหม่า – หนานหนงิ – ภูเขาชิงซวิ–ถนนคนเดนิหนานหนงิ  

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นําทา่นเดนิกลับหนานหนงิ (ประมาณ 4.5ชวัโมง)  

12.30 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

 ชมภเูขาชงิซวิเป็นจดุทอ่งเทยีวสําคัญของหนานหนงิ สําหรับผูท้ไีปทัศนาเมอืงน ีมักจะตอ้งไปคาราวะ
ศาลเจา้แมก่วนอมิพันกรอนัเกา่แกต่ังแตส่มยัราชวงศซ์ง่เหนอื(ค.ศ.960-1127) ทตีังอยูบ่นยอดเขาลูกน ี
ศาลเจา้แห่งนีมเีจา้แม่กวนอมิพันกรทแีกะจากไมจ้ันทน์หอม พระพักตรน์งิสงบสวยงาม เปียมไปดว้ย
ความเมตตา ในบรเิวณศาลเจา้ยงัมศีาลาทปีระดษิฐานพระพทุธรปู 5 องคข์นาดใหญ่โตใหนั้กท่องเทยีว
ไดส้กัการะ 

 นอกจากน ีภเูขาชงิซวิยังมจีุดน่าสนใจใหเ้ทยีวชมอกีมากมาย อาท ิเจดยี ์9 ชนั จุดชมววิเมอืงหนานห
นงิ วัดกวนอู เจดยีม์ังกรชา้ง สวนตน้ปรงขนาดยักษ์ และตน้ปาลม์ทใีหญ่ทสีุดในเมอืงจนี และสวนป่า
เขตรอ้น เป็นตน้  

 อสิระชอ้ปปิง ถนนคนเดนิหนานหนงิ  ทา่นสามารถเลอืกซอืและเลอืกชมสนิคา้ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น ของ
พนืเมอืง ของทรีะลกึตา่งๆเสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ราคาถกู มใีหเ้ลอืกมากมาย 

19.30 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 พักทNีANNING FUDEVIENNA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

  

วนัทหีา้  หนานหนงิ –พพิธิภณัฑช์นชาตกิวางสจีว้ง –ช้อปปิงวอมารก์ -กรุงเทพฯ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 ชม“พพิธิภณัฑช์นชาตกิวางสจีว้ง” (Guangxi Provincial Zhuang Nationality Museum) เป็น
พพิธิภัณฑท์มีเีรอืงราวเกยีวกับชนเผ่าต่างๆ ในมณฑลกวางส ีทรีวบรวมทังเรอืงวถิชีวีติ การแต่งกาย 
ความเป็นอยู่ ขา้วของเครืองใช ้มาจัดแสดงไวใ้หค้นทัวไปไดช้มและเรียนรู ้นอกจากนันยังเป็น
พพิธิภณัฑท์รีวบรวมกลองมโหระทกึทองแดงของชาวจว้งไวอ้ยา่ง 



A-W CZ5D / หนานหนิง นาํตกเต๋อเทียน ปาหม่า 5วนั   5 

 อสิระชอ้ปปิง Department Store มสีนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืตามอธัยาศัย 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

04.00 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางไปยงัสนามบนิ 

16.55 น. เดนิทางกลับโดยเทยีวบนิท ีCZ8427 

18.00 น. ถงึกรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมูฯิ โดยสวัสดภิาพ 

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

อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ / คา่บตัร
เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบนิไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่านละ 1 ชนิที
นําหนักไมเ่กนิ 23 กก. / คา่วซีา่เดยีว (1,650 บาท) / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี 

คา่บรกิารไมร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครอืงดมืนอกจากรายการ / คา่ทปิคนขบัรถ, คา่ทปิไกด์
ทอ้งถนิและคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 250 หยวน / คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อื
หนังสอืตา่งดา้ว / ค่าวซีา่ด่วนและในกรณีทสีถานทูตจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืในบางกรณีบางท่านทสีถานทูตไมอ่นุญาต
ใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีี
ระบุในโปรแกรมไดท้ันอันเนืองมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิทาง
บรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหถ้า้จัดหาไมไ่ดแ้ละมคีา่บตัรผา่นประตก็ูจะคนืคา่บตัรตามทบีรษัิททัวรต์อ้ง
จ่ายจรงิแต่ถา้ไม่มคี่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คนืค่าบรกิาร / การไมรั่บประทานอาหารบางมอืไม่เทยีวบางรายการไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุไวใ้หก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วม
คณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทมีกีารขนึ
ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สํารองทนีงั มดัจํา 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามสว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 25 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ ยกเลกิหลังจากวางมัดจํา-หักค่าใชจ้่าย 5,000 บาท / ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-29 วันเก็บ
ค่าใชจ้่าย 10,000 บาท / ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิก่อนการ
เดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีวสายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวในต่างประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ 
-ความเสยีหายต่างๆทีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบรษัิทฯอาทกิารนัดหยุดงานการจลาจลการเปลียนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิภัยธรรมชาตฯิลฯหรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วยการ
ถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆฯลฯ 
-การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรือ
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสําหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณไ์มช่ํารดุ 
2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นวิ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเท่านัน** และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอื
รปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั 2ขา้ง 
 - ไมส่วมเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนัเเวน่สายตา 
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4. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
 - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทางขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานที
ศกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจบุนั ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น 
ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีี
ปัญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
5 .โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 


