
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง                                ปีใหม่  2018         
 

วนัแรก        กรุงเทพ – กุ้ยหลนิ 

11.00 น.           พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 9  เคาน์เตอร์ U  
                          สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีทางหา้งฯคอยตอ้นรับเพื่อ 

      จดัการดา้น   เอกสารการเดินทาง และอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

13.25  .     เหิรฟ้า สู่ เมืองกุย้หลิน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที ่CZ 6100 

** แวะผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ท่ีนครหนานหนิง จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองกุย้หลิน** 

18.40 น.    เดินทางถึงสนามบิน “ เมืองกุย้หลิน” ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี  
            บริเวณน้ีเม่ือ 190 ลา้นปีก่อนเคยเป็นทะเล ต่อมาเกิดการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกท าให ้  

กลายเป็นแผน่ดิน กดักร่อนจนกลายเป็นภูเขารูปร่างสวยแปลก ตาและถ ้ามากมาย 

หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ ท่ีพกั GUILIN BAIGONG HOTEL  ( 4 * ) 

วนัทีส่อง   กุ้ยหลนิ – ลีผู่่ – ล่องเรืออ่ำวลีเ่จยีงวำน – ถ ำ้เทยีนกง –หยำงซ่ัว  
                                                     ถนนคนเดนิ -  ล่องเรือแม่น ำ้หลเีจยีง                       

07.00 น.            รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
                           หลงัอาหารเดินทาง สู่ อ ำเภอลีผู่่ เมืองเล็กๆกลางขนุเขา น าท่านล่องเรือชมอ่ำวลีเ่จียงวำน แม่น ้า 
       สาขาแยกมาจากแม่น ้าหลีเจียงสายใหญ่ มีชนเผา่พื้นเมือง “หยอ่งซูล่ี “ เป็นบรรพบุรุษของชาวล่ีผู ่



 

 
          ตามรอยวถีิชีวติของเผา่หยอ่งซูล่ีในสมยัโบราณแลว้นัง่เรือมงักรเพื่อไปเท่ียว “ ถ ำ้วงัสวรรค์ “ 
                        (เทียนกง)ซ่ึงเป็นถ ้าท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าใตดิ้นชมววิหินงอกหินยอ้ยท่ีสะทอ้นในถ ้าดูเสมือน 
   ดินแดนแห่งเทพนิยาย จนมีค าเปรียบเปรยวา่ “จ่ิวไจ้สวนสวรรค์ “ 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย       เดินทางสู่เมืองหยำงซ่ัวเมืองเล็กริมแม่น ้าหลีเจียงท่ีมีทิวทศัน์สวยงามและมีประวติัศาสตร์ยาวนาน 
        กวา่ 1,400 ปี หยางซวัมีพื้นท่ี 1,428 ต.ร.ม. มีประชากรประมาณ 300,000 คนท่ีน่ีเป็นท่ีโปรดปราน 

ของนกัท่องเท่ียวชาวยโุรปท่ีนิยมข่ีจกัรยานชมธรรมชาติบริสุทธ์ิ จากนั้นเชิญท่าน** อสิระให้ท่ำน 

เดินเล่นหรือช้อบป้ิงของทีร่ะลกึทีถ่นนฝร่ัง (ถนนข้ำวสำรจีน) จำกน้ันน าท่านล่องเรือแม่น ำ้หลเีจียง 
ชมควำมงำมของแม่น ำ้หลีเ่จียงทีส่วยงำมใส ไหลเร่ือยเลำะไปตำมขุนเขำใหญ่น้อยนับพนัทีม่ีรูปร่ำง
ต่ำงๆ กนัตำมจินตนำกำรณ์ต่ำงๆ ของผู้ผ่ำนชมให้ท่ำนพสูิจน์ดังค ำกล่ำวทีว่่ำ กุ้ยหลนิเป็นดินแดน
แห่งขุนเขำทีแ่ปลก และสวยงำม มีแม่น ำ้สวยใสทีสุ่ดในโลก 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำร ค ่ำ ณ ภัตตำคำร                            
                          สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้สู่  GANG WAN HOTEL ( 4* ) 
 

วนัทีส่ำม       กุ้ยหลนิ – กระเช้ำเหยำซำน – สวนหยูซำน – ( ชมภำยนอก) เจดย์ีเงนิ  
                                                   เจดย์ีทอง - ชมโชว์เก๋อเซียนหลวิซำนเจีย่ 

06.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
หลงัอาหารน าท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้าขา้มภูเขาเขียวขจีข้ึนสู่จุดชมววิเมืองกุย้หลินท่ีสวยท่ีสุดบน       
เขำเหยำซำน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE'S VIEW) ของเมืองกุย้หลินและขนุเขานบั
ร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามท่ีรวมกนัเป็นหน่ึงจนแยกไม่ออกวา่"เมืองอยูใ่นหุบเขา" หรือ "ภูเขา
อยูใ่นเมือง" ท่านท่ีเป็นคู่รักสามารถอธิฐานคลอ้งกุญแจค ามัน่สัญญา 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชมสวนหยูซำนซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือของเมืองกุย้หลินเป็นสถานท่ีซ่ึงมีประวติัศาสตร์ท่ี

ยาวนานมาตั้งแต่สมยัก่อตั้งเมืองกุย้หลิน เป็นท่ีพกัผอ่นของผูค้นในเมืองกุย้หลินในวนัหยดุ สวน
หยซูานน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สวนหยซูานทิศเหนือซ่ึงจะเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะแก่การใชเ้วลา
ในการพกัผอ่นร่างกายและจิตใจ กบัสวนหยซูานทิศใตซ่ึ้งจะเป็นส่วนท่ีตกแต่งใหดู้ทนัสมยั 

 จากนั้นน าท่านชมภำยนอกและถ่ำยรูปเจดีย์เงินเจดีย์ทอง เพื่อเป็นศิริมงคลตั้งอยูใ่นทะเลสาบซาน 

 หู เป็นเจดียคู์่ เจดียห์น่ึงสร้างดว้ยทองเหลืองถือวา่เป็นเจดียท์องเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกส่วนอีก 
 เจดียส์ร้างดว้ยปูนเป็นสีเงินรอบๆทะเลสาบอากาศดีววิทิวทศัน์สวยงามยิง่นกัถือวา่เป็นจุดชมววิท่ี 

 สวยงามอีกแห่งหน่ึงในกุย้หลิน  
 

 



 

 

ค ่ำ                     รับประทำนอำหำร ค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
                         หลงัอาหาร น าท่านชมการแสดงล าน าแม่เพลงพื้นบา้น ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศจีน 
                          ”เกอเซียนหลวิซำนเจ่ีย“ เพลินเพลินกบัเพลงดงัในภาพยนตร์จีนอมตะ “เพลงรักชำวเรือ“ 
                         ต  านานแม่เพลงหลิวซานเจ๋ียสาวสวยชาวจว้งท่ีมีช่ือเสียงเป็นเอกคารมเป็นหน่ึงในภาพยนตม์นต ์
         รักชาวเรือสมควรแก่เวลาน าท่านสู่ GUILIN BAI GONG HOTEL ( 4*) 
    

วนัทีสี่      กุ้ยหลนิ–สวนซวนซำน–ถ ำ้เขำทะล ุ– สวนหลวิซำนเจยี – เจ้ำแม่กวนอมิ                                                     

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทาง สู่ สวนซวนซำน ซ่ึงมีความหมายวา่ สวนเขาทะลุ ตั้งอยูช่านเมืองทางใตข้อง

เมืองกุย้หลินมีพื้นท่ี2ตารางกิโลเมตรทศันียภาพบริเวณน้ีประกอบดว้ยภุเขาและแม่น ้าซ่ึงมีความ
สวยงามมาตั้งอยูค่นละฝากกบัเขางวงชา้งจึงสามารถมองเห็นเขางวงชา้งไดจ้ากท่ีน่ีน าท่านชม 

                          “ถ ำ้เขำทะลุ”ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขายาวประมาณ500เมตรภายในมีหินงอกหินยอ้ยซ่ึงมีแสงะยบิ
ระยบัเหมือนคริสตนัท าใหถ้ ้าน้ีมีความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นล าดบั 3 ของถ ้าใน
ตวัเมืองกุย้หลิน  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม”สวนหลวิซำนเจีย”ตั้งอยูบ่ริเวณแถบแม่น ้าฮวาเจียงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

ของชนเผา่กลุ่มนอ้ยแห่งมณฑลกวางสี ซ่ึงภายในศุนยฯ์แห่งน้ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศ
ของวฒันธรรม ตลอดจนประเณีของชนกลุ่มนอ้ยเผา่ต่างๆ เช่น ชนเผา่จว้ง , เยา้  , แมว้ , ฯลฯ 

                           จากนั้นน ำท่ำนนมัสกำร”เจ้ำแม่กวนอมิที่วดัเหนินเหยิน”เป็นวดัท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองกุย้หลินมีแต่ 
     แม่ชีท่ี อาศยัอยูใ่นวดัแห่งน้ี 
ค ่ำ                     รับประทำนอำหำร ค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
                           หลงัอาหาร น าท่านเขา้สู่ ท่ีพกั GUILIN BAIGONG HOTEL ( 4*) 
 

วนัทีห้่ำ       กุ้ยหลนิ – กรุงเทพฯ   

เช้ำ   อำหำรเช้ำ ( อำหำรกล่อง ) 
   จำกน้ันน ำท่ำน สู่ ท่ำอำกำศยำนเมืองกุ้ยหลนิ  
                    **แวะพกัทีส่นำมบินอู๋ซู เมืองหนำนหนิง จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงต่อสู่กรุงเทพฯ 

08.40 น.              บินลดัฟ้ำกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่CZ 6099 
12.10 น.              ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ.........    
  

***************ขอบคุณทีใ่ช้บริกำร ****************** 
 

 



 

อตัรำค่ำบริกำร               ช่วงปีใหม่  2018   จ ำนวนผู้เดินทำง  15  ท่ำนขึน้ไป 
        ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ      27,900          บำท 
                       พกัห้องเดี่ยว                 4,000         บำท 
 
 

หมำยเหตุ เอกสำรประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำจีน  

  ส าหรับพาสปอร์ตไทย 

1. หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต ) เล่มจริง  มีอำยุเหลือใช้ไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน  
2.  รูปถ่ำยภำพสี ขนำด 2 นิว้  2 รูป  ( ไม่รับรูปถ่ำยรำชกำร ) ( ฉำกหลงัสีขำว ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ ตำมนโยบำยของรัฐบำลจีน ร่วมกบักำรท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพนัธ์

สินค้ำพืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทัว่ไปได้รู้จัก ในนำมของร้ำนรัฐบำล คือ  ผ้ำไหม , นวดฝ่ำเท้ำ , หยก ,  
  เย่ือไผ่, ยำงพำรำ ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพรำะมีผลกบัรำคำทวัร์ จึงเรียนให้กบั 
  นักท่องเทีย่วทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนรัฐบำลทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละ 
  ประมำณ 45 นำท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 



 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 ค่ำตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนำจร ไป-กลบั ตำมทีร่ะบุไว้ในรำยกำร 
 ค่ำวซ่ีำจีนเฉพำะพำสปอร์ตไทยและภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมทีก่ ำหนดไว้ในรำยกำร 
 ค่ำโรงแรมระดับมำตรฐำน , อำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกมื้อ ตำมทีร่ะบุไว้ในรำยกำร 
 ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมทีร่ะบุไว้ในรำยกำร 
 น ำ้หนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กโิลกรัม , 
 ค่ำประกนัวนิำศภัยเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินทีม่ีกำรเรียกเกบ็ 
 ค่ำประกนัอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกนิ 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท)   

       ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ำกดัทีม่ีกำรตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวติ  
 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่ำหนังสือเดินทำง และเอกสำรต่ำงด้ำว 
  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทเิช่น เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ 
  ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรียกเกบ็) 
  ค่ำทปิกระเป๋ำ  
 ค่ำ VAT 7 %   หักภำษี ณ ทีจ่่ำย 3 % 
 ค่ำทิป๊ไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ 
 ในส่วนของหัวหน้ำทวัร์แล้วแต่ท่ำนจะเห็นสมควร 

 
 
ประกำศ ณ วันที ่1  มกรำคม  2553 
เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มันโลกที่มีกำรปรับรำคำสูงขึน้ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ำ้มันขึน้ในอนำคตทำง
ห้ำงฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริงซ่ึงทำงบริษัทยงัไม่ได้รวมภำษีน ำ้มันใหม่ที่อำจจะเกดิขึน้ 


