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ทัวร์กุ้ยหลิน จิงจงุซาน หยางซัว่ ล่องเรอืแม่น้ำหลีเจยี 6 วัน 5 คืน บิน
China Southern Airline ราคายังไม่รวมต๋ัวเครือ่งบิน

 ไฮไลท์ทริป

กุ้ ยหลิน เมืองท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีชื่อเสียง
สวนหยูซาน สถานท่ีทางประวัติศาสตร์
เขตน้ำแรจ่ิงจงซาน น้ำแรธ่รรมชาติ ใจกลางหบุเขา
ถ้ำหยงฟุ สวยงามด้วยหนิงอกหนิย้อย
ภูเขาเหยาซาน จุดชมทัศนยีภาพเมืองกุ้ ยหลิน
วัดเหนนิเหยิน วัดแม่ชีใจกลางเมืองกุ้ ยหลิน 
เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง หนึง่ในสัญญาลักษณ์กุ้ ยหลิน
ชมเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ ยหลิน 
ล่องเรอืแม่น้ำหลี่เจียง 

 ราคา

กำหนดวันเดินทางลูกค้าเป็นผู้กำหนดเอง ราคา/คน

เดินทาง 10 คน ข้ึนไป 11,000.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000.-

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

 



ราคานี้ ไม่รวม :
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
กรณต้ีองการใบกำกับภาษ ีต้องชำระค่าภาษเีพิ่ม

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพ ฯ – กุ้ยหลิน (-/L/D)

การเดินทาง ช่วงเช้า
06:40  พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายการบิน ไชนา่ เซาต์เทรนิ แอร์ไลน์ (CZ)

08:40  เหนิฟ้าสู่เมืองกุ้ ยหลิน เมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยสายการบินไชนา่
เซาต์เทรนิ แอร์ไลน์ เท่ียวบิน...

12:20  ถึงสนามบินเมืองกุ้ ยหลิน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคารหลังอาหารเข้าเช็คอินท่ีพัก พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

อาหาร มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก โรงแรม GUILIN VIENA HOTEL หรอืเทียบเท่า 4 ดาว  

วันท่ี 2
กุ้ยหลิน – จิงจุงซาน (B/L/D)

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำท่านเท่ียวชมสวนหยูซาน ซึ่งต้ังอยู่ทางตอนเหนอืของ เมืองกุ้ ยหลิน
เป็นสถานท่ีซึ่งมีประวัติศาสตร์ท่ียาวนานมาต้ังแต่สมัยก่อต้ังเมืองกุ้ ยหลิน
เป็นท่ีพักผ่อนของผู้ คนในเมืองกุ้ ยหลินในวันหยุด สวนหยูซานนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือสวนหยูซานทิศเหนอื
ซึ่งจะเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะแก่การใช้เวลาในการพักผ่อนรา่งกายและจิตใจ
กับสวนหยูซานทิศใต้ซึ่งจะเป็นส่วนท่ีตกแต่งให้ดูทันสมัย

แล้วนำท่านแวะเลือกซื้ อไข่มุก ครมีไข่มุกบำรงุผิว ท่ีทำจากไข่มุกน้ำจืดท่ีเพาะเลี้ ยงในทะเลสาบ  

ช่วงบ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เขตน้ำแรจ่ิงจงซาน ท่ีมีน้ำแรธ่รรมชาติ
ใจกลางหบุเขาท่ีโอบล้อมด้วยทัศนยีภาพอันสวยงาม ดื่มด่ำบรรยากาศแสนโรแมนติก
อิสระแช่น้ำแรต่ามอัธยาศัย
เพื่อการผ่อนคลายท่ามกลางขุนเขาและทัศนยีภาพอันรืน่รมย์และบำบัดผิวพรรณให้มีสุขภาพท่ีดี

หมายเหตุ: กรณุาเตรยีมชุดว่ายน้ำสำหรับท่านท่ีต้องการแช่น้ำแร ่



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อบ่าย
ภัตตาคาร พร้อมนำท่านชมโชว์กลุ่มน้อย การแสดงโชว์วัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ

ท่ีพัก  

วันท่ี 2
กุ้ยหลิน – จิงจุงซาน (B/L/D)

วันท่ี 3
จิงจุงซาน - หยางซ่ัว (B/L/D)

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้าเสรจ็ นำท่านชมถ้ำหยงฟุ ถ้ำท่ีมีความสวยงามด้วยหนิงอกหนิย้อยอย่างสมบูรณ์

นำท่านชมการผลิตผ้า ใยไผ่ไหม ซึ่งนำมาทำเป็นเครือ่งนุง่หม่ในแบบต่างๆ มากมาย 

ช่วงบ่าย
จากน้ันเชิญท่าน ล่องเรอืแม่น้ำหลีเจียง (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำ มีทิวทัศน์สวยท่ีสุดแหง่หนึง่ของจีน มีนวนยิายดัง
ตลอดจนผู้ นำต่างๆ
ของโลกท่ีมาเยือนจีนล้วนกล่าวถึงความงามของทิวทัศน์และทิวเขาสองฝากฝั่งแม่น้ำสลับซับซ้อนกับหมอกบางๆท่ีปกคลุมเหนอืยอดเขา
พื้ นน้ำประดุจหยกอันสงบนิง่ เป็นท่ีคุ้ นเคยตามภาพวาดทิวทัศน์ของนักวาดท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังของจีน
ให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติและอากาศบรสิุทธ ิ์

จากน้ันนำท่านช้อปป้ิงถนนซีเจีย (ถนนฝรัง่) เลือกชมและซื้ อสินค้าของฝากนานาชนดิราคาถูกเพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึก

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก โรงแรม YANGSHOW WEST STREET VISTA HOTEL หรอืเทียบเท่า 4 ดาว

วันท่ี 4
หยางซ่ัว – กระเช้าเหยาซาน – กุ้ยหลิน (B/L/D)



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่ภูเขาเหยาซานเพื่อนัง่กระเช้า
ข้ึนสู่ยอดเขาชมทัศนยีภาพโดยรอบเป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในเมืองกุ้ ยหลิน
เป็นท่ีท่องเท่ียวมาแต่สมัยราชวงศ์โจวและถังเป็นท่ีต้ังของศาลเจ้าเหยา ฮอ่งเต้
จึงได้ต้ังชื่อภูเขาเหยาซาน
บรเิวณโดยรอบจะมีต้นนกแขกเต้าออกดอกในฤดูใบไม้รว่งและเหล่าหมิะขาวโพลนในฤดู
หนาว ทำให้เกิดทัศนยีภาพสวยงามย่ิงนัก

พร้อมกับมียาบัวหมิะ ท่ีมีสรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
เป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลายๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดไฟไหม้รา่งกาย
สามารถใช้ยานี้ ทาลดอาการพองหรอืแสบร้อนได้

จากน้ันให้ท่านได้แวะชม หยก ท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน
ให้ท่านได้เลือกซื้ อกำไรหยก แหวนหยก หรอืผีเซียะสัตว์มงคลท่ีมีชื่อเสียง

ช่วงบ่าย
นำท่านไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิมท่ี วัดเหนินเหยิน เป็นวัดท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองกุ้ ยหลิน
มีแต่แม่ชีท่ีอาศัยอยู่ในวัดแหง่นี้

นำท่านชม โชว์ Mirage Guilin เป็นการแสดงท้่ีมีข้ึนท่ีเมืองกุ้ ยหลิน
ให้ท่านได้ประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ยในภาพยนตร์มนต์รักชาวเรอื
ท่ีนำมาทำดนตรใีหม่ให้เข้ากับยุคสมัย มีเรือ่งราวของประเพณแีละวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ
เช่น ชาวจ้วง ชาวเย้า เป็นต้น ชมบัลเล่ย์กายกรรม
ท่ีลำสมัยด้วยเทคนคิพิเศษและจบชุดการแสดงด้วยชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก
กับนักแสดงมากมาย

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก โรงแรม GUILIN VIENA HOTEL หรอืเทียบเท่า 4 ดาว 

วันท่ี 4
หยางซ่ัว – กระเช้าเหยาซาน – กุ้ยหลิน (B/L/D)

วันท่ี 5
กุ้ยหลิน – เจดีย์เงิน - เจดีย์ทอง - เขางวงช้าง (รถกอล์ฟ) – ช้อปป้ิงตลาดใต้ดิน (B/L/D)



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
หลังอาหารนำท่านข้ึนชมและถ่ายรปูกับ เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เพื่อเป็นศิรมิงคล
อยู่ในทะเลสาบซานห ูเป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึง่สร้างด้วยทองเหลือง
ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงินรอบๆ
ทะเลสาบอากาศดีวิวทิวทัศน์สวยงามย่ิงนัก
ถือว่าเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแหง่หนึง่ในกุ้ ยหลินใกล้ๆกันน้ัน 

ช่วงบ่าย
นำท่านเข้าชมสวนเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ ยหลินอยู่รมิแม่น้ำหลี่เจียง
ต้ังอยู่ใจกลางเมืองตรงบรเิวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว
จะมองเหน็เขางวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา

แวะร้านชา ชิมชาต้นกำเนดิ ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็นของฝาก
จากน้ันนำท่านชม ศูนย์จำหนา่ยผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ของเมืองกุ้ ยหลิน
ให้ท่านได้ชมข้ันตอนการเลี้ ยงไหมและการสาธติการทอผ้าไหมท่านสามารถเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากผ้าไหมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสินค้าส่งออกท่ีข้ึนชื่อของจีน

จากน้ันนำท่านช้อปป้ิงตลาดใต้ดิน
สินค้าของฝากนานาชนดิราคาถูกเพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึก

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก โรงแรม GUILIN VIENA HOTEL หรอืเทียบเท่า 4 ดาว

วันท่ี 5
กุ้ยหลิน – เจดีย์เงิน - เจดีย์ทอง - เขางวงช้าง (รถกอล์ฟ) – ช้อปป้ิงตลาดใต้ดิน (B/L/D)

วันท่ี 6
กุ้ยหลิน – กรงุเทพ ฯ (B/-/-)

การเดินทาง ช่วงบ่าย
13:35  เดินทางกลับสู่ กรงุเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี...

18:15  ถีงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
อิสระเดินเล่น เลือกซื้ อสินค้าร้านค้าชาวบ้าน
หรอืถ่ายรปูบรเิวณหน้าโรงแรมท่ีพักตามอัธยาศัย

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

[เงื่อนไข]



ราคานี้ รวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก ตามท่ีระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน) จำนวน 4 คืน
ค่าอาหารและเครือ่งดื่มตามท่ีระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ
ค่ารถรับ – ส่ง ระหว่างนำเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ
ค่าธรรมเนยีมย่ืนวีซ่า เข้าประเทศจีน
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท ท้ังนี้ อยู่ในข้อตกลงท่ีมีไว้กับบรษัิท
ประกันน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคานี้ ไมม่รวม

ต๋ัวเครือ่งบิน ไป – กลับ
ค่าบรกิารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
กรณต้ีองการใบกำกับภาษ ีต้องชำระค่าภาษเีพิ่ม

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

 รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/china/814

https://www.atsiamtour.com/china/814
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