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  เจาะลึกกุยโจว   
สุดยอดภูมิทัศนมหัศจรรยมรดกโลก Karst Landscape Region  

 

 ต่ืนตากับทุงดอกผักน้ํามัน เหลืองงามอรามสุดสายตาพานอรามานับหมื่น ๆ ไร 
 ตะลึงกับปาภูเขาหลัวผิง และ ปาภูเขาหมื่นยอด กลางทองทุงสีเหลืองทอง 

เพียงชวงเดียวในรอบป 
  เลาะเลียบในหุบเหวน้ําตกรอยสายหมาหลิงเหอ บาดแผลอันงดงามของพระเจา 

 สัมผัสหมูน้ําตกหวงกวอซู ราชันแหงน้ําตกแดนมังกร 
  มุดโถงถ้ําจว่ือจินตง จักรพรรดิแหงถ้ําจีน ย่ิงใหญระดับโลก  

 เยือนหมูบานโบราณสุดคลาสสิค ตนกําเนิดของชนเผามงและชนเผาตง  
     

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

กําหนดการเดินทาง (โดยสงัเขป) ดังนี ้
 วันแรก  
 พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 17.30 น. เพ่ือเช็คอินสัมภาระการเดนิทาง สู นครคุนหมิง  เมืองเอกของ
มณฑลหยุนหนาน ดวยเที่ยวบิน MU 742 (1925-2230)  เขาพักที่ Jin Jiang Da Jiu Dian 4* ใจกลางคุนหมิง-นครแหง 
วสันตกาล ในหวงเวลาปลายเหมันตกาล หลังเทศกาลตรษุจีน ๑๐ วัน ที่อากาศยังคงหนาวเย็น 
 
 วันที่ 2  
 เชาเดินทางโดยรถโคช ออกจากนครคุนหมิง มุงสูทางภาคตะวนัออกของหยุนหนาน บนเสนทางเขาสูรอยตอของ
มณฑลกุยโจว Guizhou และหยุนหนาน อนัเปนเขตภูมิทัศนหินปูน Karst Landscape Region (喀斯特) ที่ใหญที่สุดใน
โลก มีเน้ือทีก่วาครึ่งลานตร.กม. บนที่ราบสูงหยุนหนาน-กุยโจว และไดรับการอนุรักษคุมครองใหเปนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติอันดับที่ ๓๕ ของจีน ระหวางทางชม   ทุงดอกโหยวไชฮวา (ดอกผกันํ้ามัน Rape Seed) บานสะพรั่ง เหลือง
งามอราม สดุลูกหูลูกตานับหม่ืนไร  (เฉพาะเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม) กลางปาภูเขาสีนํ้าตาล รปูลักษณงามแปลกตาแหง
หลัวผิง 罗平峰林 Luoping Fenglin ลองเรือใน หุบโตรกเสี่ยวซานเสีย (小三峡 ไตรโตรกนอย) พักที่ Duo Yi He 
Jiu Dian 3* ดีที่สดุของอําเภอหลัวผิง  
 
 วันที่ 3 
 น่ังรถกระเชาขึ้น นํ้าตกเกามังกร (จิ่วหลงผูปู 九龙瀑布 Jiulong Pubu) ความสูง ๑๐ ช้ัน ช้ันบนสูงสุดเรียกวา 
เสินหลงผู 神龙瀑 (มังกรศักดิ์สทิธิ)์ มีความสูง ๕๖ ม. กวาง ๑๑๒ ม. เปนนํ้าตกงามบนทีร่าบสูงดินแดง “หงถูเกาหยวน” 
ทางภาคตะวันออกของหยุนหนาน  
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จากน้ัน น่ังรถเขาสูเขต อําเภอซิงอ้ี 兴义 Xingyi ของมณฑลกุยโจว ตื่นตากับภูมิทัศน ปาภูเขาหม่ืนยอด  วานเฟง
หลิน 万峰林 Wanfeng Lin ที่แทงยอดนับหม่ืน เปนรปูทรงพีรามิด ดอกเห็ด ซาลาเปา ฯลฯ ขึ้นเหนือผืนพรมสีเหลือง
ของดอกโหยวไชฮวา มีอาณาเขตกวางขวางถึง ๒,๐๐๐ ตร.กม. เปนอีกหน่ึงตัวแทนของภูมิประเทศมรดกโลกแบบ Karst 
และเปนอีกหน่ึงทวิทัศนอันบรรเจิดของจีน ที่คุณตองมหัศจรรยตาและอัศจรรยใจที่ไดมาพบ พักที่ Min Hang Jiu Dian 4” 
อําเภอซิงอี้   
 
 วันที่ 4 
  หางจากอ.ซิงอี้ มีอีกหน่ึงภูมิทัศนมหัศจรรยของแดนมังกร น่ันคือ หุบเหวนํ้าตกรอยสายหมาหลิงเหอ 马岭河

峡谷  Maling He Gorge ที่ไดรับฉายาวา “บาดแผลอันงดงามของพระเจา” มีตนนํ้าไหลผานทีร่าบสูงหินปูน จนเกิดเปน
ชองเขาขาดขนาดใหญ มีความกวางและลึก ๒๐๐-๔๐๐ ม. เดินลัดเลาะในหุบเหวนํ้าตกรอยสาย ทีอุ่ปมา “รอยเทาพัน
ทวีคูณของนํ้าตกทีลอจอ” (อันขึ้นช่ือของจังหวดัตาก) สองฟากฝงเปนหนาผาชัน ตอนกลางคือสายนํ้าหมาหล่ิงเหอ ไหล
คดโคงไปตามชองโตรกผา ที่มีหินงอกหินยอยตะปุมตะปา กับสายนํ้าตกที่พุงลงเปนเสนสายสีขาว บางสวนตกเปนฝอยฟุง
กระจาย ทําใหชุมช้ืนมีมอสและเฟรนเกาะแนน จนคุณตองประทับใจในการจัดวางอยางเหนือช้ันของธรรมชาต ิ 
 ชวงบาย เดินทางสูอําเภออนัซุน ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางทางผานหุบเหวอันนาตื่นตาของ แมนํ้าฮวา
เจียง Hua Jiang ขามสะพานผานหุบเหวลึกที่สุดของเอเชียกวา ๔๐๐ ม. พักที่ Anshun Tianqi Pubu Jiudian 4*  
เมืองอันซุน 
  
 วันที่ 5 
 สัมผัส กลุมนํ้าตกหวงกวอซู 黄果树大瀑布 Huangguashu Waterfall ที่อยูหางจากเมืองอันซุน ลงมาทาง
ตอนใตประมาณ ๔๐ กม. อันเปนนํ้าตกที่มีขนาดใหญสดุเปนอันดับ ๑ ของจีน ไดรับการยกยองวาเปน “ราชันแหงนํ้าตก
ทั้งมวลของจีน” มีความสูง ๗๔ ม. ความกวาง ๘๑ ม. ภายในเขตทวิทัศนยังมีสุยเหลียนตง-ถ้ํามานนํ้าตก และสูหนิวถาน-
สระแรด และนํ้าตกอื่น ๆ อันขึ้นช่ืออีกหลายแหง แมฤดูกาลน้ีมวลนํ้าอาจมีไมมากนัก แตก็เปนความงามในอีกรปูแบบหน่ึง 
จากน้ัน เดินทางไปลองเรือเขาสู ถํ้าวังมังกร 龙宫  Longgong Cave สัมผัสหินงอกหินยอยและนํ้าตกงามภายในถ้ํานํ้าที่
ยาวที่สดุของจีน  แลวเดินทางเขาสูนครกุยหยาง พักที่ Baidun Dajiudian 4* 
  
 วันที่ 6 
 เชาออกจากนครกุยหยาง มุงสูทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ สู “จักรพรรดแิหงถ้าํ” หรอื ถํ้าจวือจนิตง  织金洞  (ถ้าํถัก
ทอง) Zijindong Cave ที่ไดรบัการจัดอันดับใหเปนโถงถ้าํสวยงามทีส่ดุของจีน และงดงามตดิอนัดบัโลก ภายในมีเน้ือที่กวา        
๗ หม่ืนตร.ม. มี ๑๒ โถงใหญ ๔๗ โถงยอย ลึก ๑๒ กม. เพดานถ้าํสูง ๖๐-๑๕๐ ม. แตละโถงมีทวิทัศนที่งดงามระยับจับตา
ของหนิงอก หินยอย ผลึกแคลเซ่ียม และอืน่ ๆ อีกมากมาย เชน วงัหม่ืนป วังเจดียทอง วังเมฆหอม วังนางฟา ฯลฯ แลวยงั
มีเสาหินงอกสูง ๗๐ เมตร เปนหินงอกที่สูงสดุในโลก ใชเวลาเดินชมในถ้าํอันโอโถงประมาณ ๓-๔ ช่ัวโมง ก็ยังชมไมหมด 
กระทั่ง มีคําเปรยีบเปรยวา “หากมาชมถ้าํจวือ่จินตงแลว ถ้าํอืน่ในโลกา ยอมไมอยูในสายตา” จากน้ัน เดนิทางเขาสูเมือง
ไขหล่ี Kaili เขาพักที่ Kaili Zhongdeyuan Jiari Jiudian 3* ดทีี่สดุของไขหล่ี เมืองแหงชนเผาอนัหลากหลายของกุยโจว 
 
 วันที่ 7 
  จากไขหล่ี เดินทางลงใต สูหมูบานหลางเตอ 郎德苗寨 Langde Miaozhai และ ซีเจียง 西江苗寨 Xijiang 
Miaozhai ของชาวเหมียวจู 苗族 (มง) ที่มีขนาดใหญและสวยงามที่สดุของชาวมงทั้งมวล สัมผสัวัฒนธรรมอันนาสนใจ
ของชาวมง ทีอ่าศัยอยูในบานเรอืนแบบเตีย้วเจ่ียวโหลว 吊脚楼 (บานหอยขา) ชมพิพิธภัณฑทองถิ่น แลวเดินทางตอไป
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ยังอําเภอหรงเจียง 榕江 Rongjiang สัมผัส หมูบานเชอเซียง 车江侗寨 chejiang Dongzhai ชาวตงจู ที่ใหญอันดับ ๑ 
ในใตหลานับพันหลังคาเรือน ตนกําเนิดของชนผาตง ชมตํานานและเรือ่งเลาขานอันโรแมนติคใตตนหรงซูโบราณริมธาร
นํ้าอันแสนงาม พักที่ Rongjiang Jiudian ดีที่สดุของอําเภอหรงเจียง     
 
 วันที่ 8 
 สัมผัส หมูบานปาซา 岜沙苗寨 Basha ของชาวมง หมูบานชนเผาสดุทายที่ยังดํารงชีพดวยการลาสตัว แลว
เดินทางสู อําเภอหลีผ่ิง 黎平 Liping เยี่ยมชมสดุยอดหมูบานวัฒนธรรมชาวตงที่ เจาซ่ิง 肇兴侗寨  ชมหมูหอกลอง    
(鼓楼 กูโหลว) และหมูสะพานลมฝน (风雨桥 เฟงหว่ีเฉียว) มรดกแหงภูมิปญญาที่เปรียบประดุจสัญลักษณของ
ชาวตง อันเกาแกและงดงามคลาสสิกที่สดุในประเทศ ทีย่ังมีนักเดินทางชาวไทยนอยคนนักจะเขามาถึง พักโรงแรมดีที่สดุ
ของอําเภอหล่ีผิง ตดิมณฑลหหูนาน   
   
 วันที่ 9 
 เดินทางจากอําเภอหล่ีผิง ระหวางทางแวะชมทิวทัศน และเก็บตกสถานทีน่าสนใจบนเสนทางในสวนที่เหลือ ผาน
อําเภอหรงเจียง เมืองไขหล่ี กลับสูนครกุยหยาง รวมระยะทางประมาณ ๔๖๐ กม. พักที่ Baidun Jiudian 4*  
 
 วันที่ 10 
 เชา ชมอุทยานภูเขาเฉียนหลิงซาน 黔灵山 Qianling Shan สัญลักษณคูกุยหยาง นครแหงวสันตกาลที่ ๒ 
ของจีน ชวงบายเดินทางจาก นครกุยหยาง กลับสู นครคนุหมิง ดวย เที่ยวบิน MU 5730 (1520-1620)  จากน้ัน
เดินทางเขาสูตัวเมืองคุนหมิง อิสระตามอธัยาศัย หลังอาหารคํ่า เดนิทางสูสนามบินนครคุนหมิง โดยสายการบิน         
MU 741 (2330-0100)  กลับสูสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจเต็มอิ่ม  
 
 
ขอควรทราบ ระยะเวลาของการเดนิทาง เปนชวงยางเขาปลายฤดหูนาว แผนดินบนทีร่าบสูงหยุนหนาน-กุยโจว ยังคงมี
อากาศหนาวเยน็ ประมาณ  6-12 องศาเซลเซียส ตามแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไมวาจะเปนนํ้าตก หุบเหว ขุนเขา 
โถงถ้ํา และที่อําเภอหรงเจียง และหล่ีผิง ซ่ึงเปนหมูบานของชาวมงและตง อาจมีอากาศทีห่นาวเยน็กวาน้ี โปรดจัดเตรยีม
เสื้อผาและเครื่องแตงกายใหเพียงพอดวยครับ  
 
            
        
 
    
  
 
  


