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ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิน่ กวางเจา 5 วัน 4 คืน
กรุ๊ ปทัวร์เดินทางต้ังแด่ 10 คน ราคายังไม่รวมต๋ัวเครือ่งบิน

 ไฮไลท์ทริป

กุ้ ยหลิน แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีชื่อเสียงมณฑลกวางสี
หลงเซิ่น เมืองท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ชาวจ้วง ชาวจ้วงมีอารยะธรรมและภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย
DREAM LIKE LIJIANG การแสดงท่ีผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมท่ีลงตัว
เจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง เจดีย์ทองถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก
เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ ยหลิน ต้ังอยู่รมิแม่น้ำหลีเจียงใจกลางเมือง
แม่น้ำหลี่เจียง ล่องเรอืชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงท่ีไหลเลาะไปตามขุนเขา
ถนนซีเจีย ซึ่งเป็นถนนท่ีได้ชื่อว่าเป็นถนนข้าวสารแหง่เมืองหยังซั่ว



 ราคา

วันเดินทางลูกค้าเป็นผู้กำหนดเอง ราคา/คน

เดินทาง 10 คน ข้ึนไป 9,500.-

พักเดี่ยว เพิ่ม 3,500.-

หมายเหตู :
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ข้ึนอยู่กับวันท่ีเดินทาง
- ราคานี้ ลงช้อปป้ิง 4 ร้าน ร้านใยใผ่ ร้านนวดเท้า ผ้าใหม ชา

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - กวางเจา - กุ้ยหลิน (-/-/D)

การเดินทาง ช่วงเช้า
06:40   นัดพบท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าท่ีของ AtSiamTour
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทำการเช็คอิน โหลดสัมภาระ

08:40   เหนิฟ้าสู่กวางเจาด้วยเท่ียวบินท่ี CZ 362

12:25   ถึงสนามบินกวางเจา รอต่อเครือ่งเพื่อเดินทางต่อยังสนามบินกุ้ ยหลิน

ช่วงบ่าย
16:10  เหนิฟ้าสู่สนามบินเมืองกุั ยหลิน ด้วยเท่ียวบินท่ี CZ 3303

17:20  เดินทางถึงเมืองกุ้ ยหลิน ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง
แล้วไกด์จีนให้การต้อนรับนำเดินทางเข้าเช็คอินท่ีพัก
 



อาหาร มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก GUILIN WESTERN HILL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - กวางเจา - กุ้ยหลิน (-/-/D)

วันท่ี 2
หยางซ่ัว - ถ้ำเงิน - ล่องเรอืแม่น้ำ หล่ีเจียง ครึง่สาย - ช้อปป้ิงถนนฝรัง่ (B/L/D)

การเดินทาง ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่หยางซั่ว ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ รมิฝั่งแม่น้ำหลี่เจียง

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำชม ถ้ำเงิน ถ้ำท่ีสวยท่ีสุด มีน้ำตก และแม่น้ำสวยใสใหลอยู่ภายใน

ช่วงบ่าย
นำท่านลงเรอืล่องชมความงามแม่น้ำหลี่เจียง และอิสระช้อปป้ิงท่ีถนนฝรัง่

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก NEW WESTERN HOTEL ระดับสี่ดาว 



วันท่ี 3
หยางซ่ัว - เมืองลับแล - กุ้ยหลิน - เขางวงช้าง - เจดีย์เงิน - ทอง ( B/L/D)

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางต่อเพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียว ยังเมืองลับแลซื่อไว่เถาหยวน
เป็นหมู่บ้านแหง่วัฒนธรรม
ท่ีแสดงวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยเดินทางยังกุ้ ยหลิน

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงบ่าย
นำท่านล่องเรอื ชมเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ ยหลินอยู่รมิแม่น้ำหลี่เจียง

ชมและถ่ายรปูกับ เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็นศิรมิงคล ต้ังอยู่ในทะเลสาบซานหู
เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึง่สร้างด้วยทองเหลือง
ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น 
ภัตตาคาร พร้อมชมแสดง Dreamlike lijiang

ท่ีพัก GUILIN WESTERN HILL HOTEL หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 4
หลงเซ่ิน - นาข้ันบันได หลงจ๋ี - แปลงนาข้ันบันได - หมู่บ้านหลงจ่ี (B/L/D)

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
ข้ึนสู่ยอดเขาแล้วเดินต่อจนถึง นาข้ันบันได
ท่ีแลดูเหมือนกับมังกรเลื้ อยรอบเนนิเขาท่ีเรยีกว่านาข้ันบันไดหลงเซิ่น

ช่วงบ่าย
นำชมวิถีชีวิตของชาวจ้วงท่ีหมู่บ้านหลงจี๋
ชาวจ้วงมีอารยะธรรมและภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย เช่น คำว่า เป็ด ไก่
และการนับเลข



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก GUILIN WESTERN HILL HOTEL ระดับสี่ดาว หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 4
หลงเซ่ิน - นาข้ันบันได หลงจ๋ี - แปลงนาข้ันบันได - หมู่บ้านหลงจ่ี (B/L/D)

วันท่ี 5
กุ้ยหลิน - กวางเจา - กรงุเทพฯ (B/-/- )

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย... นำท่านสู่สนามบิน

11:50  เหนิฟ้าสู่สนามบินกวางเจา ด้วยเท่ียวบิน CZ 3291

12:50  เดินทางถึงสนามบินกวางเจา... รอต่อเครือ่งเพื่อเดินทางสู่สุวรรณภูมิ

14:00  เหนิฟ้าสู่สุวรรณภูม ด้วยเท่ียวบิน CZ 363

17:55  เดินทางถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดีภาพ

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

[เงื่อนไข] 
ราคานี้ รวม

ราคานี้ ลงร้านช้อป 3 ร้าน
ค่าท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน



ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่ารถบัสปรับอากาศรับส่งตลอดการเดินทาง
ค่าไกด์ ภาษาไทย
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ี ตามรายการเดินทาง
น้ำดื่ม วันละขวด

ราคานี้ ไม่รวมค่า

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าอินเตอร์เนต็ ฯลฯ เครือ่งดื่มท่ีมี แอลกอฮอลล์
ค่าต๋ัวเครือ่งบิน
ค่าทิปไกด์ คนขับรถค่าวีซ่าจีน
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/china/659

https://www.atsiamtour.com/china/659
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