Amazing Guangxi
ื่ นา้ ตกเต๋อเทียน
หนานหนิง หมิงซอ
จิง่ ซ ี ปาหม่า 5 ว ัน 4 คืน

*ไม่รวมทิป 250 หยวน *ไม่ลงร้านรัฐบาล
*เที่ยวเต็มๆ ไม่เสี ยเวลา **ราคา รวมวีซ่า**
ไขปริ ศนาชุมชนคนอายุร้อยปี ณ หมู่บา้ นมนุษย์ร้อยปี ปาหม่า
สัมผัสความอลังการของน้ าตกเต๋ อเทียน 1 ในน้ าตกข้ามพรมแดนใหญ่ที่สุดในโลก
ล่องเรื อชมความงามสวรรค์บนดิน ณ ทุ่งภาพเขียนร้อยลี้ในอุทยานหมิงซื่อ
ตลึงกับความมหัศจรรย์แห่งประติมากรรมหิ นหิ มะล้านปี ในถ้ าคริ สตัล1 ใน 5 สุดยอดถ้ าแดนมังกร
พิเศษ ! อาหารรสชาติคนไทย
ว ันเดินทาง

ราคา

พ ักเดีย
่ วจ่ายเพิม
่

่ เดีย
วีซา
่ ว

*ราคาเด็กเท่าผูใ้ หญ่
18– 22 พ.ค. 2562

26,900

4,500

รวมแล ้ว

19 – 23 มิ.ย. 2562

26,900

4,500

รวมแล ้ว

12 -16 ก.ค. 2562

26,900

4,500

รวมแล ้ว

27 – 31 ก.ค. 2562

27,900

4,500

รวมแล ้ว

18 – 22 ส.ค. 2562

26,900

4,500

รวมแล ้ว

21 – 25 ก.ย. 2562

26,900

4,500

รวมแล ้ว

* ไม่มรี าคาเด็ก ** ไม่แจกกระเป๋า

วันแรก กรุงเทพฯ – หนานหนิง – หมิงซือ
10.30 น.

พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์น
แอร์ ไลน์CZ โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารให้ ที่สนามบิน

13.00 น.

ออกเดินทางสูห่ นานหนิง โดยเทีย่ วบิน CZ8312

16.25 น.

เดินทางถึงเมืองหนานหนิง หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า นครสีเขียว (Green City)เป็ นเมืองเอกของเขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็ นเขตปกครองเดียวที่ตดิ กับทะเลและมีชายแดนทางบกติดกับประเทศ
เวียดนามระยะทางยาวกว่า 1,000 กม.
ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง เดินทางต่อไปยังหมิงซื่อ(ประมาณ 2ชัว่ โมง)

20.30 น.

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ หมิงซื่อMINGSHI MOUTAIN VILLA HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สอง หมิงซื่อ– หมิงซื่อเถียนเหยียน– น ้าตกเต๋อเทียน – จิ ้งซี – บ่อน ้าพุหา่ น
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
เดินทางไปหมูบ่ ้ านหมิงซื่อ ล่องเรือไม้ ไผ่หมิงสือ่ เถียนเหยียน (明仕田园景区) สถานที่
ท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ ชมทัศนียภาพสองฝั่ ง ลาน ้า และบรรยากาศอันสดชื่นรื่ นรมย์
งดงามด้ วยภูเขาทีเ่ ป็ นฉากหลัง ทีเ่ รี ยกว่า “วิวภาพเขียนร้ อยลี ้”
จากนันนั
้ ง่ รถไปเต๋อเทียน (ประมาณ 1 ชัว่ โมง) เพื่อชมน ้าตกทีใ่ หญ่ที่สดุ ในเอเชีย เป็ นน ้าตกระหว่าง
ประเทศที่ใหญ่เป็ นอันดับ2ของโลก(พรมแดนจีน-เวียดนาม) ฝั่ งจีนกว้ าง 120 เมตร ฝั่ งเวียดนามกว้ าง
60 เมตร เมตร และสูง 70 เมตร พร้ อมนัง่ แพเพื่อชมน ้าตกเต๋อเทียนอย่างใกล้ ชิด

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อไปยังเมืองจิ ้งซี นาท่านชมบ่อน ้าพุหา่ นสวนสาธารณเอ๋อฉวน(鹅泉) เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วที่
มีทศั นียภาพงามเลิศ มีประวัติศาสตร์ ยาวนานมากว่าเจ็ดร้ อยปี ตังแต่
้ สมัยราชวงศ์หมิง มีตานาน
ประเพณีพื ้นบ้ านโบราณหลากหลาย และสถานที่ทอ่ งเที่ยวอื่นๆเช่น หินแกะสลัก วัดมังกร อนุสาวรี ย์
ห่าน เจ้ าหญิงนิทรา ต้ นไม้ ครู่ ัก เป็ นต้ น

19.00น.

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ จิ ้งซี VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม จิ ้งซี – ปาหม่า – ถ ้าคริ สตัล – ถ ้าร้ อยนก – หมูบ่ ้ านอายุวฒ
ั นะ – อิสระช้ อปปิ ง้
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

07.40 น.

นาท่านเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านปาหม่า (ประมาณ 3 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองทีไ่ ด้ รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืนทีส่ ดุ
ของโลก ตามหลักการการสารวจ จากคนหนึง่ แสนคน จะต้ องมีคนอายุเกิน 100 ปี ประมาณ 7คน แต่
ประชากรเมืองปาหม่าสามแสนคน มีคนอายุกว่า 100 ปี ถึง 94คน มากกว่ามาตรฐานสากลกว่า 5
เท่า จึงได้ รับเกียรติให้ เป็ นหมูบ่ ้ านที่มีคนอายุยืนที่สดุ ในโลก สาเหตุมาจาก อากาศที่มคี วามหนาแน่น
ของออกซิเจนมากถึง 6,000-8,000 หน่วย ในขณะที่อากาศทัว่ ไปมีออกซิเจนแค่ 600 หน่วย และ
อาหารที่เปรี ยบเสมือนเคล็ดลับของเมือง ไม่วา่ จะเป็ น หมูหอม 香猪 ที่มีน ้าหนักโตสุดไม่เกิน 25
กิโลกรัม ยาสมุนไพรผ่อหมา 火麻 ที่มีสรรพคุณละลายไขมันในเส้ นเลือด ปลามันเป็ นปลาที่เวลา
ทอดไม่ต้องใช้ น ้ามัน จะมีมนั ออกจากตัวปลาเอง และข้ าวโพด เผือกมันที่เป็ นอาหารหลักของผู้สงู อายุ
ปาหม่า

11.00 น.

นาท่านชมถ ้าคริ สตัลเป็ นถ ้าหินงอก หินย้ อย 1 ใน 5 ที่ใหญ่และสวยที่สดุ ของจีน เพราะมีหินงอกหิน
ย้ อยที่มีสขี าวดุจหิมะและสวยงามเหมือนคริ สตัล ชมความงามภายในถ ้าประมาณ 1.30 ชัว่ โมง

13.00 น.

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นาท่านล่องเรื อลาคลองใต้ ภเู ขาของ ถ ้าหน้ าต่างสวรรค์เป็ นถ ้าทีม่ ีอายุยาวนานกว่า 950 ล้ านปี
ภายในถ ้าจะมีหินงอกหินย้ อยลักษณะต่างๆ สุดถ ้าเป็ นต้ นน ้าของลาคลองผานหยาง 盘阳河 ที่ไหล
ออกจากใต้ ภเู ชาและนกนานาชนิดมากกว่าหลายร้ อยตัวจึงเป็ นที่มาของ ถ ้าร้ อยนก (ล่องเรื อประมาณ
1 ชัว่ โมง)

16.30 น.

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ หมูบ่ ้ านอายุวฒ
ั นะหรื อ หมูบ่ ้ านคนอายุยืน เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้ านและ
ถ่ายรูปกับคุณปู่ คุณยายทีม่ ีอายุเกิน100ปี

19.00 น.

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารอิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมืองตามอัธยาศัย

พักที่ BAMA VIENNA HOTELหรื อเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่

ปาหม่า – หนานหนิง – ภูเขาชิงซิ่ว–ถนนคนเดินหนานหนิง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินกลับหนานหนิง (ประมาณ 4.5ชัว่ โมง)

12.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ชมภูเขาชิงซิ่วเป็ นจุดท่องเทีย่ วสาคัญของหนานหนิง สาหรับผู้ที่ไปทัศนาเมืองนี ้ มักจะต้ องไปคาราวะ
ศาลเจ้ าแม่กวนอิมพันกรอันเก่าแก่ตงแต่
ั ้ สมัยราชวงศ์ซง่ เหนือ(ค.ศ.960-1127) ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นยอดเขา
ลูกนี ้ ศาลเจ้ าแห่งนี ้มีเจ้ าแม่กวนอิมพันกรที่แกะจากไม้ จนั ทน์หอม พระพักตร์ นิ่งสงบสวยงาม เปี่ ยมไป
ด้ วยความเมตตา ในบริเวณศาลเจ้ ายังมีศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 5 องค์ขนาดใหญ่โตให้
นักท่องเที่ยวได้ สกั การะ
นอกจากนี ้ ภูเขาชิงซิว่ ยังมีจดุ น่าสนใจให้ เที่ยวชมอีกมากมาย อาทิ เจดีย์ 9 ชัน้ จุดชมวิวเมืองหนาน
หนิง วัดกวนอู เจดีย์มงั กรช้ าง สวนต้ นปรงขนาดยักษ์ และต้ นปาล์มที่ใหญ่ที่สดุ ในเมืองจีน และสวนป่ า
เขตร้ อน เป็ นต้ น
อิสระช้ อปปิ ง้ ถนนคนเดินหนานหนิง ท่านสามารถเลือกซื ้อและเลือกชมสินค้ าต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ของ
พื ้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆเสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ าราคาถูก มีให้ เลือกมากมาย

19.30 น.

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่NANNING FUDEVIENNA HOTELหรื อเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่ห้า หนานหนิง –พิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง –ช้ อปปิ ง้ วอมาร์ ก -กรุงเทพฯ
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ชม“พิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง” (Guangxi Provincial Zhuang Nationality
Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีเรื่ องราวเกี่ยวกับชนเผ่าต่างๆ ในมณฑลกวางสี ที่รวบรวมทังเรื
้ ่ องวิถี
ชีวิต การแต่งกาย ความเป็ นอยู่ ข้ าวของเครื่ องใช้ มาจัดแสดงไว้ ให้ คนทัว่ ไปได้ ชมและเรี ยนรู้
นอกจากนันยั
้ งเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมกลองมโหระทึกทองแดงของชาวจ้ วงไว้ อย่าง
อิสระช้ อปปิ ง้ Department Store มีสนิ ค้ าแบรนด์เนมหลากหลายให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อตาม
อัธยาศัย

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร

04.00 น.

ได้ เวลาสมควรเดินทางไปยังสนามบิน

16.55 น.

เดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ CZ8427

18.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป) / ค่าที่พกั 2 ท่านต่อ 1 ห้ องคู่ / ค่าอาหารทุกมื ้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้ า
ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษี สนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ ้นเครื่ องท่านละ 1 ชิ ้นที่
น ้าหนักไม่เกิน 23 กก. / ค่าวีซา่ เดี่ยว (1,650 บาท) / ค่าภาษี สนามไทยและค่าภาษี สนามบินจีน
ค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์คา่ ซักรี ดค่าเครื่ องดืม่ นอกจากรายการ / ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและ
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย 250 หยวน / ค่าทาหนังสือเดินทาง / ค่าทาเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือ
หนังสือต่างด้ าว / ค่าวีซา่ ด่วนและในกรณีที่สถานทูตจีนยกเลิกวีซา่ กรุ๊ปหรื อในบางกรณีบางท่านทีส่ ถานทูตไม่
อนุญาตให้ วีซา่ กรุ๊ปได้ / ค่าวีซา่ ของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%
 หมายเหตุ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงรายการได้ ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวใน
สถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ ทนั อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้ าและความผิดพลาดจากทางเรื อรถไฟสาย
การบินทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ ถ้าจัดหาไม่ได้ และมีคา่ บัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตร
ตามที่บริษัททัวร์ ต้องจ่ายจริงแต่ถ้าไม่มคี า่ บัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริ การ / การไม่รับประทานอาหารบาง
มื ้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย /
บริ ษัทได้ ทาประกันอุบตั เิ หตุไว้ ให้ กบั ลูกค้ าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการ
เปลีย่ นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณีที่มีการขึ ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรื อทีการปรับ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 สารองที่นงั่ มัดจา10,000 บาท พร้ อมแจ้ งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 25 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางมัดจา-หักค่าใช้ จ่าย 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วันเก็บค่าใช้ จา่ ย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้ จา่ ย 75 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริ การทังหมด
้
100 %
 ความรับผิดชอบ บริ ษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึง่ ไม่
อาจรับผิดชอบต่อ

 ความเสียหายต่างๆที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลการเปลีย่ นแปลง
กาหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมเช่นการ
เจ็บป่ วยการถูกทาร้ ายการสูญหายความล่าช้ าหรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆฯลฯ
 การตอบปฏิเสธการเข้ าและออกเมืองของเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ วทางบริ ษัทฯถือว่า
 ท่านและคณะได้ ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไขที่บริ ษัทฯได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรับผู้ท่ ถี อื พาสสปอร์ ตไทย
 หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
 หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
 รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขาวเท่านัน**
้ และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์
หรื อรูปพริ น้ จากคอมพิวเตอร์
 ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
 ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2ข้ าง
 ไม่สวมเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
 กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
 กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริง, สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับแปล
 กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทางข้ อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่
ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทางาน ญาติที่ตดิ ต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิน หมายเลข
โทรศัพท์บ้าน ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ วา่ ให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซา่ เล่มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
 โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซา่ ใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อ
เปลีย่ นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า

