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"กุย้หยางหลากหลายสีสนั มนตเ์สนห่แ์หง่กุย้หยาง เมอืงแหง่ป่าไม้ และเมอืงตากอากาศ" 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง     19 – 26 ตุลำคม 2562 
    2 – 9  พฤศจิกำยน / 23-30 พฤศจิกำยน 2562 
    3 – 10 ธันวำคม / 5 – 12 ธันวำคม 2562  
    26 ธันวำคม 2562 – 2 มกรำคม 2563 

วันแรก              (1)      กรุงเทพฯ – เมืองกุ้ยหยำง   

17.00 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชัน้ 4 (เคำเตอร์ U ) สำยกำรบินไช

น่ำเซ้ำเธิร์นแอร์ ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสมัภาระ
และเอกสารให้กบัทา่น (จอดรถสง่ผู้ โดยสาร ได้ท่ีอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)  

19.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกุ้ยหยาง โดยเท่ียวบินท่ี CZ8370  

23.10 น.   ถึงทา่อากาศยานเมืองกุ้ยหยำง เป้นเมืองเอกของมณฑลกุ้ย
โจว ตัง้อยูบ่นระดบัความสงูเฉลีย่ประมาณ 1,070 เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเล (มีระดบัสงูสดุ 1,762 เมตร ต ่าสดุ 504 เมตร) จึง
มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี ฤดรู้อนไม่ร้อนจดั ฤดหูนาวไม่
หนาวเกินไป เฉลีย่อุณหภมิูทัง้ปีท่ี 15.2 องศาเซลเซียส นบัเป็น 
“นครแหง่วสนัตกาลท่ี 2 ของจีน” กุ้ยหยางมีขนาดเนือ้ท่ี 70 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน เป้นท่ีอยูข่องชนกลุม่น้อยเผา่ตา่งๆ มาแตโ่บราณ ใน



2 

 

ราชวงศ์ซง่ เรียกกุ้ยโจว เป็นหวัเมืองปกครองส าคญัทางตอนใต้ของประเทศ ตอ่มาในสมยัราชวงศ์หมิง 
ได้รับจดัตัง้เป็นเมืองกุ้ยหยาง  

                           : พกัเมืองกุ้ยหยาง   贵阳万丽酒店 - Renaissance Guiyang Hotel - ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่    

วันสอง          (2)       เมืองกุ้ยหยำง –เมืองโบรำณชิงหยำน – เมืองตงเหริน – เมืองโบรำณต้ำหมิง  

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นชมเมืองโบรำณชิงหยำน Qingyan หนึ่งในสีเ่มือง
โบราณในกุ้ยโจวตัง้อยูใ่นเขตชานเมืองทางใต้ของเมืองกุ้ย
หยาง สร้างขึน้ในราชวงศ์หมิงของ Hongwu (1378) และ
เดิมเป็นป้อมปราการทางทหาร อาคารโบราณในเมือง
โบราณได้รับการออกแบบอยา่งประณีตและสร้างขึน้อยา่ง
ประณีตในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง  เมืองนีมี้ผู้คน
มากมายรวมถึงผู้ มีช่ือเสยีงโจวเอินไหล  เมืองนีมี้
โบราณวตัถทุางประวติัศาสตร์เช่นค าสอนและซาก
ปรักหกัพงั เคยเป็นหนึง่ในโรงเรียนการย้ายถ่ินทาง
ตะวนัตกของมหาวิทยาลยัเจ้อเจียงในช่วงสงครามตอ่ต้าน
ญ่ีปุ่ น   ในเดือนกนัยายนปี 2005 จุดชมวิวเมืองโบราณ 
ได้รับการประกาศจากกระทรวงการก่อสร้างและการบริหารมรดกทางวฒันธรรมแหง่รัฐในฐานะเมือง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมจีนชุดท่ีสอง   ในปี 2013 ได้รับการยกยอ่งวา่เป็นหนึง่ในเมืองท่ีมีเสนห์่ท่ีสดุ
ในประเทศจีนในโครงการคุ้มครองมรดกทางวฒันธรรมและการทอ่งเท่ียวมรดกทางวฒันธรรม  ในปี 2010 
เมืองโบราณชิงหยาน ได้รับรางวลักิตติมศกัด์ิ“ บ้านเกิดของกวีจีน” ท่ีได้รับรางวลัจากสมาคมกวีจีนและ
เป็นผู้น าในการเป็นบ้านเกิดของบทกวีในประเทศ ในปี 2559 ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นเมืองจีนชุดแรก
โดยกระทรวงการเคหะและการพฒันาเมือง - ชนบท   ในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2017 ได้รับการจดัอนัดบัให้
เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบัชาติ 5A 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g317090-d2260639-Reviews-Pullman_Hotel-Guiyang_Guizhou.html
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เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทานสู ่เมืองตงเหริน Tongren    ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของ
จงัหวดักุ้ยโจว ท่ีมีพรมแดนติดกบัเมือง Huaihua ในมณฑลหหูนาน   จากนัน้น าทา่นเดินทางเท่ียวชม 
เมืองโบรำณต้ำหมิง เป็นเมืองโบราณจ าลอง ภายในจะมีการสาธิตการประกอบเรือ เน่ืองจากเมือง
จ าลองแหง่ นีอ้ยูติ่ดกบัแม่น า้ จึงใช้เรือ ในการเดินทาง 
นอกจากนีย้งัคงมีร้านค้าจ าหนา่ยสนิ ค้าอาหารพืน้เมือง ให้
ทา่นได้เลอืกชมอีกดว้ย   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
                                 พกัเมืองตงเหริน铜仁国宾馆 Tongren National 

Guesthouseระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่สำม         (3)    เมืองตงเหริน – เขำฟำนจิน้ซำน – เมืองตงเหริน  

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่ขำฟำนจิน้ซำน คือยอดเขาหลกัของ

แนวเขาอู่หลงิ(武陵山脉) เป็นเขตอนรัุกษ์ประเภทคน
กบัสิง่มีชีวิต ของยเูนสโก. ลกัษณะภเูขาดยูิ่งใหญ่นา่เกรง
ขาม เนินเขาชนัและหบุเขาลกึ กลุม่ยอดเขาตัง้ตรง
ตระหงา่น จากบนยอดเขามีน า้ไหลลงมาไม่หยดุทัง้
แนวราบและแนวตัง้ ลมพดัขึน้มาจากหบุเหวอยา่งรุนแรง. ภมิูประทเศท่ีแปลกประหลาดของพืน้ผิวและผิว
ดิน ผา่นการเวลามาอยา่งยาวนานก็ได้คอ่ยสร้างสมและการเป็นลกัษณะภมิูทัศน์ท่ีแปลกประห  ลาดและ
ไม่เหมือนใครดัง่ปัจจุบนั ท่ีมีเนินเขาท่ียิ่งใหญ่และสงูชนัเป็นอนัมาก. เขาฟานจิง้ช่ือนีมี้จุดก าเนิดมาจาก
พทุธศาสนา เพราะทัว่ทัง้พืน้ท่ีของเขาฟานจิง้จะมี วดัอารามหลวงของเหลา่แม่ชีอยู ่4 ต าหนกั และอาราม
ยอ่ยท่ีมีขนาดใหญ่อยูอี่ก 48 แหง่ เป็นข้อพิสจูน์ชดัวา่เขาฟานจิง้นัน้มีสถานท่ียิ่งใหญ่แหง่สถานท่ีปฎิบติั
ธรรม  และเรียนรู้พทุธศาสนา
มาแตโ่บราณ และยงัเป็น 1 
ใน 5 เขาท่ียิ่งใหญ่แหง่พทุธะ
ของประเทศจีนและเป็น
สถานท่ีปฏิบติัธรรมเป็น
สถานท่ีเดียวของพระโพธิสตัว์
หมีเลอ่(弥 勒 菩 萨 ). ตาม
ประวติัศาสตร์ของศาสนา
พทุธในประเทศจีนได้ถือวา่เขาฟานจิง้นัน้เป็นสถานท่ีเปิดทางไปสูเ่งียบสงบและสวยงามแปลกพิศดาร.   

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
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หลงัอาหารเท่ียวชมตอ่ เขาฟานจิง้คือเขาหลกัของแนว
เทือกเขาอู่หลงิ ยอดสงูสดุท่ีระดบัน า้ทะเล 2494 
เมตร. และยอดเขาท่ีสงูสดุในแนวเขานีคื้อเขาเฟ่ิงหวง
(หงส์)ท่ี 2572 เมตร. เขาฟานจิง้ลกัษณะสงูใหญ่ แนว
เขาสงูต ่าสลบัขึน้ลงตอ่เน่ือง ธารน า้และหบุเขาพาด
ผา่นตลอดแนว ป่าไม้หนาแนน่. พืน้ท่ีของเขาฟานจิง้มี
สนัเขา 9 สายพาดผา่นยื่นออกไปทัง้ 4 ทิศ มีฉายาวา่ 
“สายน า้น้อยทัง้ 99” รวมทัง้ป่ายคุโบราณท่ียงัอุดม
สมบูรณ์บนพืน้ท่ี 400 ตารางกิโลเมตร. ฤดใูบไม้ผลจิะ
มีกหุลาบพนัปีบานสะพร่ังเป็นดงดอกไม้. ฤดใูบไม้ร่วง
จะมีใบไม้แดงเต็มพืน้ท่ีดจุดัง่ไม่มีท่ีสิน้สดุ. พืน้ท่ี
บริเวณยอดเขาหลกัยงัมีแสงแหง่พระธรรม ทะเล
หมอก ยอดเขาท่ีแปลกประหลาด รวมทัง้หินท่ีแปลก
ประหลาด และ ธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่สวยงาม. เขาฟานจิง้ลกัษณะเขาตัง้ตระหงา่น รูปแบบสลบัซบัซ้อน 
เป็นพืน้ท่ีในแถบเขตร้อนของประเทศจีนท่ีระบบนิเวศน์สมบูรณ์ท่ีสดุในบรรดาต้นๆเลยก็วา่ได้ และ ใน
ละติจูดเดียวกนันัน้ได้ถือวา่เขาจิง้ซานนัน้เป็น “โอเอซิส” เพียงหนึง่เดียวของละติจูดนีเ้ลย. และเขาฟานจิง้
ยงัถือเป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์และรักษาพนัธ์ุสตัว์และพืชของประเทศจีนทัง้ประเภท 1,2 และ 3 อาทิเช่น ลงิขน
ทอง(ลงิจมกูเชิด), เสอืโคร่ง เป็นต้น  เขาฟานจิง้ในศตวรรษท่ี 16 นัน้ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสยีงขจรไกลทัว่
ทัง้ประเทศจีนในเร่ืองความศกัด์ิสทิธ์ิของพทุธศาสนา. ผา่นการซอ่มแซมมาตามยคุสมยัอยา่งมากมาย 
โดยเฉพาะบริเวณยอดเขาหลกัเป็นท่ีตัง้ของ วดัรู้คณุ(เฉิงเอินซื่อ-承恩寺),วดับ้านเมือง(เจิน้กวอ๋ซื่อ-镇国
寺),ต าหนกัซื่อเจีย(ซื่อเจียเตีย้น-释迦殿),ต าหนกัหมีเลอ่(หมีเลอ่เตีย้น-弥勒殿) เป็นต้น.  

ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทานกลบั เมืองตงเหริน Tongren      
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

                                 พกัเมืองตงเหริน铜仁国宾馆 Tongren National Guesthouseระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่ส่ี            (4)       เมืองตงเหริน - เมืองน ำ้โบรำณเจิน้หย่วน – อุทยำนซิงหลงต้ง (ถ ำ้มังกรเขียว)                                

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองเจิน้หย่วน 镇远 (ใช้เวลา
เดินทาง 2.30 ชัว่โมง) เขตเฉียนต้งหนาน ทาง
ตะวนัออกเฉียงใต้ของกุ้ยโจว ล้อมรอบด้วยภเูขา
และแม่น า้อนังดงามเมืองนีเ้ป็นเมืองท่ีมีช่ือเสยีง
ท่ีสดุในบรรดาภมิูประเทศท่ีงดงามสถานท่ีทาง
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ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมชนเผา่ จากนัน้ไปชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมโบราณซึง่สร้างขึน้ใน
ราชวงศ์หมิงท่ี เมืองโบรำณเจิน้หยวน 镇 远 古 城( เมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมระดบัประเทศของจีน  
 
 
 
 
 
 

 

 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
จากนัน้น าทา่นเยี่ยมชม อุทยำนซิงหลงต้ง (ถ ำ้มังกร

เขียว) เป็นสถานท่ีท่ีมีฮวงจุ้ยดีเลศิและเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสทิธ์ิทางด้านศาสนา ขงจ๊ือ , พทุธ , เตา๋ โดยตัง้
รวมกนัไว้แตล่ะจุดอยา่งลงตวั อาทิ ศาลเจ้าแม่กวนอิม
พนัมือ เตียงนอนหินจางซานฟงผู้ ริเร่ิมไท๊เก๊ก ศาลเจ้า
เสนาบดีเหวินเทียนเสยีงแหง่ราชวงศ์ซง่ใต้ท่ีสร้างจากสมาคมมณฑล เจียงซี(กงัใส) ศาลเจ้าอาจารย์ขงจ๊ือ
ท่ีแกะสลกัด้วยไม้เก่าแก่เส้นสทีอง เม่ือขึน้ไปถึงจุดชมวิวบนเขาถ า้มงักรเขียวทา่นจะเห็นฮวงจุ้ยชัน้หนึง่
ของเมืองโบราณเจิน้หยว่น และสวยงามตระการตา  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พกัเมืองเจิน้หยว่น  IKEA Hotell宜家度假大酒店  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้ำ          (5)       เมืองเจิน้หยวน– เมืองซีเจียง – หมู่บ้ำนแม้ว – จุดชมวิวบนยอดเขำ – เมืองไขหล่ี 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นนัง่รถบสัปรับอากาศสู ่ เมืองซีเจียง (ใช้เวลา
เดินทาง 3.30 ชัว่โมง) เพื่อชมหมูบ้่านเเม้วท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลก ต้องยกให้ประเทศจีน "หมู่บ้านแม้วซีเจียง" หรือเรียก
อีกอยา่งหนึง่วา่ "หมูบ้่านแม้วพนัครอบครัว" ซึง่มีผู้อยูอ่าศยั
ประมาน 7,000 คน และแม้วถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผา่ทัว่
เมืองจีนและเป็นเผา่ท่ีมีวิถีชีวิต วฒันธรรม โดดเดน่ใน
อนัดบัต้นๆ เลยก็วา่ได้   
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

https://www.booking.com/hotel/se/ikea-hotell.zh-cn.html
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หลนัอาหาร น าชมหมู่บ้ำนแม้วซีเจียง ตัง้อยูใ่น
เทือกเขาแม้วท่ีหา่งไปทางทิศะวนัออกเฉียงเหนือของ
อ าเภอเหลยซาน มณฑลกุ้ยโจว  
ท่ีน่ีถือวา่เป็นหมู่บ้านเเม้วท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลก  “หมู่บ้านแม้วซีเจียง” หรือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ 
“หมู่บ้านแม้วพนัครอบครัว” ซึง่มีผู้อยูอ่าศยัประมาน 
7,000 คน และแม้วถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผา่ทัว่เมือง
จีนและเป็นเผา่ท่ีมีวิถีชีวิต วฒันธรรม โดดเดน่ใน
อนัดบัต้นๆ เลยก็วา่ได้ โดยหมู่บ้านนีต้ัง้อาศยัอยูใ่น
เทือกเขาแม้วท่ีหา่งไปทางทิศ ตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของอ าเภอเหลยซาน มณฑลกุ้ย มีเอกลกัษณ์และ

ความโดด่เด่นในเร่ืองประเพณีท้องถ่ินและรวมไปถึงลกัษณะ
บ้านโบราณ โดยบ้านจะยกพืน้ตัง้เรียงรายกนัอยูต่ามแนว
ภเูขาท่ีคอ่ยๆ ขึน้ไป มีความสงา่งามเป็นพิเศษทา่มกลาง
ธรรมชาติ ป่าเขียวขจี ทิวทศัน์เรือกสวนไร่นา บ้านพกัโบราณ 
และเอกลกัษณ์ประเพณี เป็นสิง่ดงึดดูใจนกัท่องเท่ียวทัง้จีน
และตา่งประเทศ 
ไฮไลท์ท่ีห้ามพลาดเม่ือมาเท่ียวหมู่บ้านแม้วซีเจียง คือ ต้องนัง่รถพว่งขึน้ไปท่ี “จุดชมววิบนยอดเขำ” โดย
ท่ีเราต้องเดินข้ามสะพานสายลมสายฝน เพื่อข้ามล าธารสายเลก็ๆ ออกจากเขตถนนเมืองเก่า มองเห็นทุง่
นาท่ีข้าวก าลงัตัง้ท้องเขียวขจีไปขึน้รถพว่งคนัเล็กๆ นัง่ไปไม่ถึง 5 นาที ก็ถึงจุดชมวิว ทางขึน้จะเป็นทางชนั
ขึน้เขาตลอด    

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองไขหล่ี (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เขตปกครองตนเองชนชาติม้งและเฉียนตง
หนาน มณฑลกุ้ยโจว ได้รับการขนานนามวา่เป็น อาณาจกัรแหง่ขนุเขา มีพืน้ท่ีเพาะปลกูชาเป็นอนัดบั 1 
ของจีน ชาท่ีปลกูสว่นใหญ่เป็นชาเขียว ชาตหูยนุเหมาเจียน หรือชาเหมาเจียนของเมืองตหูยนุ เป็น 1 ใน 
10 สดุยอดชาจีน ยงัเป็นแหลง่ผลิตใบยาสบู เป็นอนัดบั 2 ของจีน รองจากมณฑลยนูนาน เป็น 1 ใน 4 
แหลง่ผลติสมนุไพรจีนใหญ่ท่ีสดุของจีน ยงัเป็นแหลง่ผลติเหล้ายี่ห้อเหมาไถ ท่ีมียอดขายเป็นอนัดบั 1 ของ
จีน 

      พกัเมืองไขหลี ่凱里嘉瑞禾維景國際度假酒店 Grand Metor Park Heaven-sent Resort  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่  
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วันที่หก          (6)       หมู่บ้ำนตำงไจ้ Danzhai – เมืองล่ีปอ – อุทยำนเจ็ดหลุมใหญ่ 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ หมู่บ้ำนตำงไจ้ 丹 寨 Danzhai 
Wanda Town เป็นโครงการอุตสาหกรรมหลกัของการ
บรรเทาความยากจน อาคารเหลา่นีใ้ช้รูปแบบการ
ก่อสร้างแบบชนเผา่แม้ว น าโครงการมรดกทาง
วฒันธรรมที่จบัต้องได้ เช่น หตัถกรรมเผา่แม้ว อาหาร
ส าหรับเผา่แม้ว หมอ และ ยาของเผา่แม้ว ยงัมีโรงแรม
แวนด้า แวนด้าสตดิูโอ ฯลฯ เพื่อสร้างธุรกิจและการทอ่งเท่ียวท่ีครบวงจร หมู่บ้าน Danzhai Wanda เปิด
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2017 ในช่วงท่ีผา่นมาเมือง Danzhai Wanda กลายเป็นจุดชมวิวอนัดบัสามใน
จงัหวดักุ้ยโจวและได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นจุดชมวิวระดบั 4A ระดบัประเทศ 
 

  
 
 
 
เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองล่ีปอ   ปัจจุบนั “ลีป่อ” แหง่นี ้
ได้เป็นท่ีรู้จกัในหมู่นกัทอ่งเท่ียวกนัเป็นอยา่งดี จาก
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่งขึน้ท าเนียบ 5A จาก “อุทยาน
เจ็ดหลมุน้อย” และ “เจ็ดหลมุใหญ่”  น าทา่นเดินทาง
เท่ียวชม เจด็หลุมใหญ่ ตัง้อยูใ่นจุดสงูสดุกวา่ 30 
กิโลเมตรทางใต้ของ Libo ทิวทศัน์สวยงาม  พืน้ท่ีจุดชม
วิว อยูห่บุเขาลกึหินงอกหินย้อยและป่าสเีขียวเรียงซ้อนกนับนหน้าผาราวกบัภาพวาดสนี า้มนัท่ีมีสสีนั  ยาว
ประมาณ 2 กิโลเมตรชมสะพาน Tiansheng ท่ีมีความสงู 60เมตรและ ความกว้างของหลมุ 20 เมตร 
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ทา่มกลางดอกไม้  และอุทยานแหง่นี ้ ความงดงามมนัอยูท่ี่ ป่าไม้ท่ีบริสทุธ์ิ สายน า้ท่ีใสสะอาด หมู่มวล
น า้ตก หมู่ป่าท่ีหวาดกลวัผู้คน ก้อนหินยกัษ์มากมาย  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
 : พกัเมืองลีป่อ  四季花园酒店(荔波县) - Siji  Garden Hotel  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่เจ็ด             (7)    เมืองล่ีปอ – อุทยำนเจ็ดหลุมน้อย – น ำ้ตกรำยำ – เมืองกุ้ยหยำง 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
หลงัอาหารน าทา่นชม “อุทยำนเจ็ดหลุมน้อย”（小七孔）อุทยานเจ็ดหลมุน้อย  จุดชมวิวแหง่ชาติระดบั 
AAAAA ของจีน ซึง่เป็นหนึง่ในสถานท่ีท่ีสวยงามท่ีสดุใน
ประเทศจีน ตัง้อยูใ่นหบุเขาแคบและมีความกว้างเพียง 1 
กม. และความยาว 12 กม. ประกอบด้วย ถ า้ป่า ทะเลสาบ 
น า้ตก เจ็ดหลมุเลก็นัน้มีอะไรดี เจ็ดหลมุเลก็ช่ือนีม้าจาก
สะพานโบราณ ท่ีสมยัก่อนเป็นทางเดียวท่ีจะเช่ือมพืน้ท่ี
ระหวา่ง “ซีหนาน ไปยงั กวา่งซี” จากนัน้ชมน ำ้ตกรำยำ 
น า้ตกในบริเวณ อุทยานเจ็ดหลมุเลก็ หา่งออกไปร้อยเมตร น า้ตกมีความกว้าง 10 เมตรและกว้าง 30 
เมตร น า้ตก 68 ชัน้ซึง่มีทิศทางตามยาวของแม่น า้เซียงชูนัน้ถือเป็นทิวทศัน์กลุม่น า้ตกสามมิติท่ีน่าอศัจรรย์   
น า้ตกอยูริ่มถนน และผู้คนอยูใ่ต้น า้ตก ละอองน า้ของน า้ตกโดนใบหน้านกัทอ่งเท่ียวก าลงัเดินผา่น 
สามารถล้างความเหน่ือย และรู้สกึผอ่นคลายมีชีวิตชีวา 

 
 
 
 
 
 

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองกุ้ยหยำง (ใช้เวลาประมาณ 4 
ชัว่โมง) กุ้ยหยาง คือเมืองหลวงของมณฑลกุ้ยโจว อยูท่าง
ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซึง่จดัเป็นเมืองตาก
อากาศเมืองหนึง่ มีเอกลกัษณ์ ค าขวญัวา่ "กุ้ยหยาง
หลากหลายสีสนั มนต์เสนห์่แหง่กุ้ยหยาง เมืองแหง่ป่าไม้ 
และเมืองตากอากาศ" 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1217770-d11804524-Reviews-Siji_Garden_Hotel-Libo_County_Guizhou.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

                          : พกัเมืองกุ้ยหยาง   贵阳万丽酒店 - Renaissance Guiyang Hotel  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
  

วันที่แปด         (8)    สวนสำธำรณะเชียนหลิงซำน – เจี่ยซิ่วโหลว - เมืองกุ้ยหยำง – กรุงเทพฯ    

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ   
น าทา่นเท่ียวชมสวนสำธำรณะเชียนหลิงซำน(黔 灵 山

公园) ซึง่มีสว่นประกอบของฮวงจุ้ยท่ียอดเยี่ยม เช่น ป่า
ไม้ ภเูขา ทะเลสาบ สิง่ก่อสร้างโบราณ และ ประเพณี
ท้องถ่ิน รวมเข้าด้วยกนัเป็นหนึง่เดียว ท าให้ท่ีน่ีถกูขนาน
นามวา่เป็น ภเูขาอนัดบั 1 แหง่ เชียนหนาน “黔南第一
山”  น าทา่นสูว่ัดหงฝู 弘福寺 Hongfu เป็น  วดัทางพทุธ
ศาสนาท่ีตัง้อยูบ่นภเูขา เชียนหลงิ ทา่นสามารถ อธิษฐานขอพรในวดัแหง่นีไ้ด้  
จากนัน้ชมเจี่ยซิ่วโหลว(甲秀楼) เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง
กุ้ยหยาง เป็นจุดแลนด์มาร์คท่ีส าคญั ท่ีนกัทอ่งเท่ียวชอบ
มาถ่ายรูปด้วย ซึง่สร้างขึน้ในสมยัราชวงค์หมิง มีลกัษณะ
เป็น ตกึไม้สามชัน้ สร้างขึน้บนก้อนหิน ถ้ามาชมตอน
กลางคืนจะมีความสวยงามเป็นอยา่งยิ่ง  
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

 หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
15.50 น.   บินลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ CZ8369 
17.50 น.   ถึง  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
 

 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g317090-d2260639-Reviews-Pullman_Hotel-Guiyang_Guizhou.html
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อัตรำค่ำบริกำร     วันที่  ส.ค.-ธ.ค. 2562 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

   ผู้ใหญ่ 20 ท่ำนขึน้ไป       
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) 

            รำคำ/ท่ำน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

  

เดือนกันยำยน – ตุลำคม     รำคำท่ำนละ   37,900 บำท  6,800 บำท  

เดือนพฤศจิกำยน – ธันวำคม    รำคำท่ำนละ   36,900 บำท  6,800 บำท  

26 ธันวำคม 2562 – 2 มกรำคม 2563   39,900 บำท  7,800 บำท  

 
อัตรำนีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)                คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

 คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   ค่ำวีซ่ำท่องเที่ยว  (หนังสือเดินทำงไทย)              บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

 อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน ตลอดทัง้ทริป 250หยวน/ทา่น 
  คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจ าเต็มจ านวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มีกำร
กำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอ
คืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำร
คืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิ
การจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
9. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีด าห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีด า ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 

 

 
 
 
 
 

 
 


