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"กุยหยางหลากหลายสีสัน มนตเสนหแหงกุยหยาง เมืองแหงปาไม และเมืองตากอากาศ" 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดการเดินทาง     10-17 สิงหาคม 2562 
    7 – 14 กันยายน 2562 
    12 – 19 ตุลาคม / 19 – 26 ตุลาคม 2562 
    2 – 9  พฤศจิกายน / 23-30 พฤศจิกายน 2562 
    3 – 10 ธันวาคม / 5 – 12 ธันวาคม 2562  

วันแรก              (1)      กรุงเทพฯ – เมืองกุยหยาง   

17.00 น.  พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 (เคาเตอร U ) สายการบินไช
นาเซาเธิรนแอร ไลน  โดยมีเจาหนาทีบ่ริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ
และเอกสารใหกับทาน (จอดรถสงผูโดยสาร ไดที่อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)  

19.05 น. ออกเดินทางสูเมืองกุยหยาง โดยเทีย่วบินที่ CZ8370  
23.10 น.   ถึงทาอากาศยานเมืองกุยหยาง เปนเมืองเอกของมณฑลกุย

โจว ตั้งอยูบนระดับความสูงเฉล่ียประมาณ 1,070 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล (มีระดับสูงสุด 1,762 เมตร ต่ําสุด 504 เมตร) จงึ
มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ป ฤดูรอนไมรอนจัด ฤดูหนาวไม
หนาวเกนิไป เฉล่ียอุณหภูมิทั้งปที ่ 15.2 องศาเซลเซียส นับเปน 
“นครแหงวสันตกาลที่ 2 ของจีน” กุยหยางมีขนาดเนื้อที่ 70 
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ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.6 ลานคน เปนที่อยูของชนกลุมนอยเผาตางๆ มาแตโบราณ ใน
ราชวงศซง เรียกกุยโจว เปนหัวเมืองปกครองสําคญัทางตอนใตของประเทศ ตอมาในสมัยราชวงศหมิง 
ไดรับจัดตั้งเปนเมืองกุยหยาง  

                           : พักเมืองกุยหยาง   贵阳万丽酒店 - Renaissance Guiyang Hotel - ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา    

วันสอง          (2)       เมืองกุยหยาง –เมืองโบราณชิงหยาน – เมืองตงเหริน – เมืองโบราณตาหมิง  
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานชมเมืองโบราณชิงหยาน Qingyan หนึ่งในส่ีเมือง
โบราณในกุยโจวตั้งอยูในเขตชานเมืองทางใตของเมืองกุย
หยาง สรางข้ึนในราชวงศหมิงของ Hongwu (1378) และ
เดิมเปนปอมปราการทางทหาร อาคารโบราณในเมือง
โบราณไดรับการออกแบบอยางประณีตและสรางข้ึนอยาง
ประณีตในราชวงศหมิงและราชวงศชิง  เมืองนี้มีผูคน
มากมายรวมถึงผูมีชื่อเสียงโจวเอินไหล  เมืองนี้มี
โบราณวัตถุทางประวัติศาสตรเชนคําสอนและซาก
ปรักหักพงั เคยเปนหนึ่งในโรงเรียนการยายถิ่นทาง
ตะวันตกของมหาวิทยาลัยเจอเจียงในชวงสงครามตอตาน
ญี่ปุน   ในเดือนกนัยายนป 2005 จุดชมวิวเมืองโบราณ 
ไดรับการประกาศจากกระทรวงการกอสรางและการบริหารมรดกทางวัฒนธรรมแหงรัฐในฐานะเมือง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจีนชดุที่สอง   ในป 2013 ไดรับการยกยองวาเปนหนึ่งในเมืองที่มีเสนหที่สุด
ในประเทศจีนในโครงการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและการทองเทีย่วมรดกทางวัฒนธรรม  ในป 2010 
เมืองโบราณชงิหยาน ไดรับรางวัลกิตติมศักดิ์“ บานเกิดของกวีจีน” ที่ไดรับรางวัลจากสมาคมกวีจนีและ
เปนผูนําในการเปนบานเกิดของบทกวีในประเทศ ในป 2559 ไดรับการจัดอันดับใหเปนเมืองจีนชุดแรก
โดยกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง - ชนบท   ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2017 ไดรับการจัดอันดับให
เปนแหลงทองเที่ยวระดบัชาติ 5A 
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เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทานสู เมืองตงเหริน Tongren    
ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกุยโจว ทีมี่พรมแดน
ติดกับเมือง Huaihua ในมณฑลหูหนาน   จากนั้นนําทาน

เดินทางเที่ยวชม เมืองโบราณตาหมิง เปนเมืองโบราณ
จําลอง ภายในจะมีการสาธิตการประกอบเรือ เนื่องจากเมือง
จําลองแหง นี้อยูตดิกับแมน้ํา จึงใชเรือ ในการเดินทาง 
นอกจากนี้ยังคงมีรานคาจําหนายสิน คาอาหารพื้นเมือง ให
ทานไดเลือกชมอีกดวย   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
                                 พักเมืองตงเหริน 铜仁国宾馆 Tongren National Guesthouseระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันท่ีสาม         (3)    เมืองตงเหริน – เขาฟานจ้ินซาน – เมืองตงเหริน  

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสูเขาฟานจ้ินซาน คือยอดเขาหลักของ
แนวเขาอูหลิง(武陵山脉) เปนเขตอนุรักษประเภทคน
กับส่ิงมีชีวิต ของยูเนสโก. ลักษณะภูเขาดูยิง่ใหญนาเกรง
ขาม เนนิเขาชนัและหบุเขาลึก กลุมยอดเขาตั้งตรง
ตระหงาน จากบนยอดเขามีน้ําไหลลงมาไมหยดุทัง้
แนวราบและแนวตั้ง ลมพัดข้ึนมาจากหบุเหวอยางรุนแรง. ภูมิประทเศที่แปลกประหลาดของพื้นผิวและผิว
ดิน ผานการเวลามาอยางยาวนานก็ไดคอยสรางสมและการเปนลักษณะภูมิทศันที่แปลกประห  ลาดและ
ไมเหมือนใครดั่งปจจุบนั ที่มีเนินเขาทีย่ิ่งใหญและสูงชันเปนอันมาก. เขาฟานจิ้งชื่อนี้มีจดุกําเนิดมาจาก
พุทธศาสนา เพราะทั่วทั้งพืน้ที่ของเขาฟานจิง้จะมี วัดอารามหลวงของเหลาแมชีอยู 4 ตําหนัก และอาราม
ยอยที่มีขนาดใหญอยูอีก 48 แหง เปนขอพิสูจนชดัวาเขาฟานจิ้งนัน้มีสถานที่ยิ่งใหญแหงสถานทีป่ฎิบัติ
ธรรม  และเรียนรูพทุธศาสนา
มาแตโบราณ และยังเปน 1 
ใน 5 เขาที่ยิง่ใหญแหงพุทธะ
ของประเทศจีนและเปน
สถานที่ปฏิบัตธิรรมเปน
สถานทีเ่ดียวของพระโพธิสัตว
หมีเลอ(弥 勒 菩 萨 ). ตาม
ประวัติศาสตรของศาสนา
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พุทธในประเทศจนีไดถือวาเขาฟานจิ้งนัน้เปนสถานทีเ่ปดทางไปสูเงียบสงบและสวยงามแปลกพิศดาร.   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารเทีย่วชมตอ เขาฟานจิ้งคือเขาหลักของแนว
เทือกเขาอูหลิง ยอดสูงสุดที่ระดับน้ําทะเล 2494 
เมตร. และยอดเขาที่สูงสุดในแนวเขานี้คือเขาเฟงหวง
(หงส)ที่ 2572 เมตร. เขาฟานจิง้ลักษณะสูงใหญ แนว
เขาสูงต่ําสลับข้ึนลงตอเนื่อง ธารน้ําและหุบเขาพาด
ผานตลอดแนว ปาไมหนาแนน. พื้นที่ของเขาฟานจิ้งมี
สันเขา 9 สายพาดผานยื่นออกไปทั้ง 4 ทิศ มีฉายาวา 
“สายน้ํานอยทัง้ 99” รวมทั้งปายุคโบราณที่ยงัอุดม
สมบูรณบนพื้นที่ 400 ตารางกิโลเมตร. ฤดใูบไมผลิจะ
มีกุหลาบพนัปบานสะพร่ังเปนดงดอกไม. ฤดใูบไมรวง
จะมีใบไมแดงเต็มพืน้ที่ดจุดั่งไมมีที่ส้ินสุด. พื้นที่
บริเวณยอดเขาหลักยังมีแสงแหงพระธรรม ทะเล
หมอก ยอดเขาที่แปลกประหลาด รวมทั้งหนิที่แปลก
ประหลาด และ ธรรมชาติทีย่ิ่งใหญสวยงาม. เขาฟานจิง้ลักษณะเขาตั้งตระหงาน รูปแบบสลับซับซอน 
เปนพืน้ทีใ่นแถบเขตรอนของประเทศจนีที่ระบบนิเวศนสมบูรณที่สุดในบรรดาตนๆเลยก็วาได และ ใน
ละติจูดเดียวกนันัน้ไดถือวาเขาจิ้งซานนั้นเปน “โอเอซิส” เพียงหนึง่เดยีวของละติจูดนี้เลย. และเขาฟานจิ้ง
ยังถือเปนพื้นที่อนุรักษและรักษาพนัธุสัตวและพืชของประเทศจีนทั้งประเภท 1,2 และ 3 อาทิเชน ลิงขน
ทอง(ลิงจมูกเชิด), เสือโครง เปนตน  เขาฟานจิ้งในศตวรรษที่ 16 นั้นถือเปนสถานที่ที่มีชื่อเสียงขจรไกลทั่ว
ทั้งประเทศจีนในเร่ืองความศกัดิ์สิทธิ์ของพทุธศาสนา. ผานการซอมแซมมาตามยุคสมัยอยางมากมาย 
โดยเฉพาะบริเวณยอดเขาหลักเปนที่ตั้งของ วัดรูคณุ(เฉิงเอินซื่อ-承恩寺),วัดบานเมือง(เจิ้นกวอซื่อ-镇国

寺),ตําหนกัซื่อเจีย(ซื่อเจยีเตีย้น-释迦殿),ตําหนกัหมีเลอ(หมีเลอเตีย้น-弥勒殿) เปนตน.  
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทานกลับ เมืองตงเหริน Tongren      

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
                                 พักเมืองตงเหริน 铜仁国宾馆 Tongren National Guesthouseระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันท่ีสี่            (4)       เมืองตงเหริน - เมืองนํ้าโบราณเจ้ินหยวน – อุทยานซิงหลงตง (ถํ้ามังกรเขียว)                       

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองเจ้ินหยวน 镇远 (ใชเวลา
เดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เขตเฉียนตงหนาน ทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกุยโจว ลอมรอบดวยภูเขา
และแมน้ําอันงดงามเมืองนี้เปนเมืองที่มีชื่อเสียง
ที่สุดในบรรดาภูมิประเทศที่งดงามสถานที่ทาง
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ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชนเผา จากนัน้ไปชมความยิ่งใหญของสถาปตยกรรมโบราณซึ่งสรางข้ึนใน
ราชวงศหมิงที่ เมืองโบราณเจ้ินหยวน 镇 远 古 城( เมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมระดับประเทศของจีน  
 
 
 
 
 
 

 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้นําทานเยีย่มชม อุทยานซิงหลงตง (ถํ้ามังกร
เขียว) เปนสถานที่ที่มีฮวงจุยดเีลิศและเปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิท์างดานศาสนา ขงจื๊อ , พุทธ , เตา โดยตั้ง
รวมกันไวแตละจุดอยางลงตัว อาทิ ศาลเจาแมกวนอิม
พันมือ เตยีงนอนหินจางซานฟงผูริเร่ิมไทเกก ศาลเจา
เสนาบดเีหวินเทยีนเสียงแหงราชวงศซงใตที่สรางจากสมาคมมณฑล เจยีงซ(ีกังใส) ศาลเจาอาจารยขงจื๊อ
ที่แกะสลักดวยไมเกาแกเสนสีทอง เม่ือข้ึนไปถึงจุดชมวิวบนเขาถ้ํามังกรเขียวทานจะเหน็ฮวงจุยชั้นหนึง่
ของเมืองโบราณเจิ้นหยวน และสวยงามตระการตา  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักเมืองเจิ้นหยวน  IKEA Hotell宜家度假大酒店  ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเทา 

 
วันท่ีหา          (5)       เมืองเจ้ินหยวน– เมืองซีเจียง – หมูบานแมว – จุดชมวิวบนยอดเขา – เมืองไขหลี ่

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานนัง่รถบัสปรับอากาศสู เมืองซีเจียง (ใชเวลา
เดินทาง 3.30 ชั่วโมง) เพื่อชมหมูบานเเมวทีใ่หญที่สุดใน
โลก ตองยกใหประเทศจนี "หมูบานแมวซีเจียง" หรือเรียก
อีกอยางหนึ่งวา "หมูบานแมวพนัครอบครัว" ซึ่งมีผูอยูอาศยั
ประมาน 7,000 คน และแมวถือเปน 1 ใน 56 ชนเผาทัว่
เมืองจีนและเปนเผาทีมี่วิถีชีวิต วัฒนธรรม โดดเดนใน
อันดับตนๆ เลยก็วาได   
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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หลันอาหาร นําชมหมูบานแมวซีเจียง ตั้งอยูใน
เทือกเขาแมวที่หางไปทางทิศะวันออกเฉียงเหนือของ
อําเภอเหลยซาน มณฑลกุยโจว  
ที่นี่ถือวาเปนหมูบานเเมวทีใ่หญที่สุดใน
โลก  “หมูบานแมวซเีจยีง” หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา 
“หมูบานแมวพันครอบครัว” ซึ่งมีผูอยูอาศัยประมาน 
7,000 คน และแมวถือเปน 1 ใน 56 ชนเผาทั่วเมือง
จีนและเปนเผาที่มีวิถชีีวิต วัฒนธรรม โดดเดนใน
อันดับตนๆ เลยก็วาได โดยหมูบานนี้ตั้งอาศัยอยูใน
เทือกเขาแมวที่หางไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอําเภอเหลยซาน มณฑลกุย มีเอกลักษณและ
ความโดดเดนในเร่ืองประเพณีทองถิ่นและรวมไปถึงลักษณะ
บานโบราณ โดยบานจะยกพื้นตัง้เรียงรายกันอยูตามแนว
ภูเขาที่คอยๆ ข้ึนไป มีความสงางามเปนพเิศษทามกลาง
ธรรมชาติ ปาเขียวขจี ทิวทศันเรือกสวนไรนา บานพกัโบราณ 
และเอกลักษณประเพณี เปนส่ิงดึงดูดใจนักทองเทีย่วทั้งจีน
และตางประเทศ 
ไฮไลทที่หามพลาดเม่ือมาเทีย่วหมูบานแมวซเีจยีง คือ ตองนั่งรถพวงข้ึนไปที่ “จุดชมวิวบนยอดเขา” โดย
ที่เราตองเดินขามสะพานสายลมสายฝน เพื่อขามลําธารสายเล็กๆ ออกจากเขตถนนเมืองเกา มองเห็นทุง
นาที่ขาวกําลังตั้งทองเขียวขจีไปข้ึนรถพวงคนัเล็กๆ นั่งไปไมถึง 5 นาที กถ็ึงจุดชมวิว ทางข้ึนจะเปนทางชนั
ข้ึนเขาตลอด    

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสูเมืองไขหลี ่ (ใชเวลาประมาณ 30 นาที) เขตปกครองตนเองชนชาติมงและเฉียนตง
หนาน มณฑลกุยโจว ไดรับการขนานนามวาเปน อาณาจกัรแหงขุนเขา มีพื้นทีเ่พาะปลูกชาเปนอันดับ 1 
ของจีน ชาที่ปลูกสวนใหญเปนชาเขียว ชาตูหยุนเหมาเจียน หรือชาเหมาเจยีนของเมืองตูหยนุ เปน 1 ใน 
10 สุดยอดชาจีน ยังเปนแหลงผลิตใบยาสูบ เปนอันดับ 2 ของจีน รองจากมณฑลยูนนาน เปน 1 ใน 4 
แหลงผลิตสมุนไพรจนีใหญที่สุดของจนี ยังเปนแหลงผลิตเหลายี่หอเหมาไถ ที่มียอดขายเปนอันดับ 1 ของ
จีน 

      พักเมืองไขหล่ี 凱里嘉瑞禾維景國際度假酒店 Grand Metor Park Heaven-sent Resort  ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเทา  
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วันท่ีหก          (6)       หมูบานตางไจ Danzhai – เมอืงลี่ปอ – อุทยานเจ็ดหลมุใหญ 

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู หมูบานตางไจ 丹 寨 Danzhai 
Wanda Town เปนโครงการอุตสาหกรรมหลักของการ
บรรเทาความยากจน อาคารเหลานี้ใชรูปแบบการ
กอสรางแบบชนเผาแมว นําโครงการมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จบัตองได เชน หตัถกรรมเผาแมว อาหาร
สําหรับเผาแมว หมอ และ ยาของเผาแมว ยังมีโรงแรม
แวนดา แวนดาสตูดิโอ ฯลฯ เพื่อสรางธุรกิจและการทองเที่ยวที่ครบวงจร หมูบาน Danzhai Wanda เปด
เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2017 ในชวงที่ผานมาเมือง Danzhai Wanda กลายเปนจุดชมวิวอันดับสามใน
จังหวัดกุยโจวและไดรับการจัดอันดบัใหเปนจุดชมวิวระดบั 4A ระดับประเทศ 
 

  
 
 
 
เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางสู เมืองลี่ปอ   ปจจบุัน “ล่ีปอ” แหงนี้
ไดเปนที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวกนัเปนอยางดี จาก
สถานที่ทองเทีย่วที่เพิ่งข้ึนทําเนยีบ 5A จาก “อุทยาน
เจ็ดหลุมนอย” และ “เจ็ดหลุมใหญ”  นําทานเดินทาง
เที่ยวชม เจ็ดหลุมใหญ ตั้งอยูในจุดสูงสุดกวา 30 
กิโลเมตรทางใตของ Libo ทิวทัศนสวยงาม  พื้นทีจุ่ดชม
วิว อยูหุบเขาลึกหินงอกหินยอยและปาสีเขียวเรียงซอนกนับนหนาผาราวกบัภาพวาดสีน้ํามันที่มีสีสัน ยาว
ประมาณ 2 กิโลเมตรชมสะพาน Tiansheng ที่มีความสูง 60เมตรและ ความกวางของหลุม 20 เมตร 
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ทามกลางดอกไม  และอุทยานแหงนี้ ความงดงามมันอยูที่ ปาไมที่บริสุทธิ์ สายน้ําที่ใสสะอาด หมูมวล
น้ําตก หมูปาที่หวาดกลัวผูคน กอนหินยกัษมากมาย  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 : พักเมืองล่ีปอ  四季花园酒店(荔波县) - Siji  Garden Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันท่ีเจ็ด             (7)    เมืองลี่ปอ – อุทยานเจ็ดหลมุนอย – นํ้าตกรายา – เมืองกุยหยาง 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
หลังอาหารนําทานชม “อุทยานเจ็ดหลมุนอย”（小七孔）อุทยานเจด็หลุมนอย  จุดชมวิวแหงชาติระดับ 
AAAAA ของจีน ซึ่งเปนหนึ่งในสถานทีท่ี่สวยงามที่สุดใน
ประเทศจีน ตั้งอยูในหุบเขาแคบและมีความกวางเพียง 1 
กม. และความยาว 12 กม. ประกอบดวย ถ้ําปา ทะเลสาบ 
น้ําตก เจ็ดหลุมเล็กนั้นมีอะไรดี เจด็หลุมเล็กชื่อนี้มาจาก
สะพานโบราณ ที่สมัยกอนเปนทางเดยีวที่จะเชื่อมพื้นที่
ระหวาง “ซหีนาน ไปยัง กวางซี” จากนัน้ชมนํ้าตกรายา 
น้ําตกในบริเวณ อุทยานเจ็ดหลุมเล็ก หางออกไปรอยเมตร น้ําตกมีความกวาง 10 เมตรและกวาง 30 
เมตร น้ําตก 68 ชั้นซึ่งมีทิศทางตามยาวของแมน้ําเซยีงชนูัน้ถือเปนทิวทศันกลุมน้ําตกสามมิตทิี่นาอัศจรรย   
น้ําตกอยูริมถนน และผูคนอยูใตน้ําตก ละอองน้ําของน้ําตกโดนใบหนานักทองเทีย่วกําลังเดินผาน 
สามารถลางความเหนื่อย และรูสึกผอนคลายมีชีวิตชีวา 

 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้นําทานเดนิทางสู เมืองกุยหยาง (ใชเวลาประมาณ 4 
ชั่วโมง) กุยหยาง คือเมืองหลวงของมณฑลกุยโจว อยูทาง
ภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจนี ซึ่งจัดเปนเมืองตาก
อากาศเมืองหนึ่ง มีเอกลักษณ คําขวัญวา "กุยหยาง
หลากหลายสีสัน มนตเสนหแหงกุยหยาง เมืองแหงปาไม 
และเมืองตากอากาศ" 
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

                          : พักเมืองกุยหยาง   贵阳万丽酒店 - Renaissance Guiyang Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
  
วันท่ีแปด         (8)    สวนสาธารณะเชียนหลิงซาน – เจ่ียซ่ิวโหลว - เมืองกุยหยาง – กรุงเทพฯ    

เชา      รับประทานอาหารเชา   
นําทานเที่ยวชมสวนสาธารณะเชียนหลิงซาน(黔 灵 山

公园) ซึ่งมีสวนประกอบของฮวงจุยที่ยอดเยี่ยม เชน ปา
ไม ภูเขา ทะเลสาบ ส่ิงกอสรางโบราณ และ ประเพณี
ทองถิ่น รวมเขาดวยกนัเปนหนึ่งเดียว ทําใหที่นี่ถกูขนาน
นามวาเปน ภูเขาอันดับ 1 แหง เชียนหนาน “黔南第一

山”  นําทานสูวดัหงฝู 弘福寺 Hongfu เปน  วัดทางพุทธ
ศาสนาที่ตั้งอยูบนภูเขา เชียนหลิง ทานสามารถ อธิษฐานขอพรในวัดแหงนี้ได  
จากนัน้ชมเจ่ียซ่ิวโหลว(甲秀楼) เปนสัญลักษณของเมือง
กุยหยาง เปนจุดแลนดมารคที่สําคัญ ทีน่ักทองเที่ยวชอบ
มาถายรูปดวย ซึ่งสรางข้ึนในสมัยราชวงคหมิง มีลักษณะ
เปน ตึกไมสามชัน้ สรางข้ึนบนกอนหิน ถามาชมตอน
กลางคืนจะมีความสวยงามเปนอยางยิ่ง  
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 หลังอาหารนําทานเดินทางสูสนามบนิ 
15.50 น.   บินลัดฟากลับกรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี CZ8369 
17.50 น.   ถึง  ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 

ขอบคุณทานท่ีใชบริการ 
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อัตราคาบริการ     วันท่ี  ส.ค.-ธ.ค. 2562 
กําหนดการเดินทาง 

   ผูใหญ 20 ทานขึ้นไป       
ผูใหญ (พัก 2 ทาน/หอง) 

            ราคา/ทาน 
พักเดี่ยวเพิม่ 

  
เดือนสิงหาคม                   ราคาทานละ   39,900 บาท  7,800 บาท  
เดือนกันยายน – ตุลาคม     ราคาทานละ   37,900 บาท  6,800 บาท  

เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม    ราคาทานละ   36,900 บาท  6,800 บาท  
 
อัตราน้ีรวม  คาตั๋วเคร่ืองบนิไปกลับ (ตั๋วกรุป)                คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20  กก. 

 คาที่พักโรงแรม (2ทาน/หอง)    คาภาษีสนามบินทุกแหง  
   คาวีซาทองเท่ียว  (หนังสือเดินทางไทย)              บัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ  

 อาหารครบทุกม้ือตามรายการ    
 คาประกันอุบัติเหตุทกุที่นัง่ๆ วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท 

อัตราน้ีไมรวม    คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองดื่มนอกรายการ  เปนตน. 
 คาทิปไกดและคนขับรถทองถิ่น ตลอดทั้งทริป 250หยวน/ทาน 
  คาน้ําหนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนักทองเที่ยว ( ถามี ) 

 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 21 วัน  
2. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน      

สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ  
3. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุใ น

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
หมายเหตุ 
1. จํานวนผูเดินทางข้ันต่ําผูใหญ 20 ทานข้ึนไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญ
หาย, ความลาชา หรือจากอุบัตเิหตุตางๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
จลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



11 
 

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
7  . ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก
เดินทางแลว 
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
11. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 
14.กรมการกงสุล เตือนคนไทย หามปมการตูนบนพาสปอรต เส่ียงถูกบัญชีดําหามเขาประเทศ 
     กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ แจงเตือนผูถอืหนังสือเดนิทางหามเขียน ขีดฆา แสตมปลายการตูนลงใน     
     หนังสือเดินทาง ในหนังสือเดินทางตองมีเพยีงตราประทับของทางราชการเทานั้น การขีดเขียนหรือประทับเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนังสือเดนิทาง ถือวา “หนังสือเดนิทางชํารุด” อาจถูกปฏิเสธเขาประเทศตางๆหรือถูกข้ึนบัญชีดํา หามเขา  
     ประเทศนัน้อีก   
 
 


