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"กุ้ยหยางหลากหลายสีสัน มนต์เสน่ห์แห่งกุ้ยหยาง เมืองแห่งป่าไม้ และเมืองตากอากาศ" 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กาํหนดการเดนิทาง    19 – 26 ตุลาคม 2562 
 

วันแรก              (1)      กรุงเทพฯ – เมืองกุ้ยหยาง   

17.00 น.  พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั .น 4 (เคาเตอร์ U ) สายการบินไช

น่าเซ้าเธิร์นแอร์ ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที�บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระ
และเอกสารให้กบัท่าน (จอดรถสง่ผู้ โดยสาร ได้ที�อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั ,น 4 ประต ู9-10)  

19.05 น. �ออกเดินทางสูเ่มืองกุ้ยหยาง โดยเที�ยวบนิที� CZ8370  

23.10 น.   ถึงทา่อากาศยานเมืองกุ้ยหยาง เป้นเมืองเอกของมณฑลกุ้ย
โจว ตั ,งอยู่บนระดบัความสงูเฉลี�ยประมาณ 1,070 เมตรจาก
ระดบันํ ,าทะเล (มีระดบัสงูสดุ 1,762 เมตร ตํ�าสดุ 504 เมตร) จงึ
มีอากาศเย็นสบายตลอดทั ,งปี ฤดรู้อนไมร้่อนจดั ฤดหูนาวไม่
หนาวเกินไป เฉลี�ยอณุหภมูิทั ,งปีที� 15.2 องศาเซลเซียส นบัเป็น 
“นครแหง่วสนัตกาลที� 2 ของจีน” กุ้ยหยางมีขนาดเนื ,อที� 70 
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ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน เป้นที�อยูข่องชนกลุม่น้อยเผา่ตา่งๆ มาแตโ่บราณ ใน
ราชวงศ์ซง่ เรียกกุ้ยโจว เป็นหวัเมืองปกครองสําคญัทางตอนใต้ของประเทศ ตอ่มาในสมยัราชวงศ์หมิง 
ได้รับจดัตั ,งเป็นเมืองกุ้ยหยาง  

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

วันสอง          (2)       เมืองกุ้ยหยาง –เมืองโบราณชิงหยาน – เมืองตงเหริน – เมืองโบราณต้าหมิง  

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นชมเมืองโบราณชิงหยาน Qingyan หนึ�งในสี�เมือง
โบราณในกุ้ยโจวตั ,งอยูใ่นเขตชานเมืองทางใต้ของเมืองกุ้ย
หยาง สร้างขึ ,นในราชวงศ์หมิงของ Hongwu (1378) และ
เดมิเป็นป้อมปราการทางทหาร อาคารโบราณในเมือง
โบราณได้รับการออกแบบอย่างประณีตและสร้างขึ ,นอย่าง
ประณีตในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง  เมืองนี ,มีผู้คน
มากมายรวมถึงผู้ มีชื�อเสียงโจวเอินไหล  เมืองนี ,มี
โบราณวตัถทุางประวตัิศาสตร์เชน่คําสอนและซาก
ปรักหกัพงั เคยเป็นหนึ�งในโรงเรียนการย้ายถิ�นทาง
ตะวนัตกของมหาวิทยาลยัเจ้อเจียงในชว่งสงครามตอ่ต้าน
ญี�ปุ่ น   ในเดือนกนัยายนปี 2005 จดุชมวิวเมืองโบราณ 
ได้รับการประกาศจากกระทรวงการก่อสร้างและการบริหารมรดกทางวฒันธรรมแหง่รัฐในฐานะเมือง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมจีนชดุที�สอง   ในปี 2013 ได้รับการยกยอ่งวา่เป็นหนึ�งในเมืองที�มีเสนห์่ที�สดุ
ในประเทศจีนในโครงการคุ้มครองมรดกทางวฒันธรรมและการทอ่งเที�ยวมรดกทางวฒันธรรม  ในปี 2010 
เมืองโบราณชิงหยาน ได้รับรางวลักิตตมิศกัดิU“ บ้านเกิดของกวีจีน” ที�ได้รับรางวลัจากสมาคมกวีจีนและ
เป็นผู้ นําในการเป็นบ้านเกิดของบทกวีในประเทศ ในปี 2559 ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นเมืองจีนชดุแรก
โดยกระทรวงการเคหะและการพฒันาเมือง - ชนบท   ในวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2017 ได้รับการจดัอนัดบัให้
เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวระดบัชาต ิ5A 
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เทีPยง    �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทานสู ่เมืองตงเหริน Tongren    
ตั ,งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดักุ้ยโจว ที�มีพรมแดน
ตดิกบัเมือง Huaihua ในมณฑลหหูนาน   จากนั ,นนําทา่น

เดนิทางเที�ยวชม เมืองโบราณต้าหมิง เป็นเมืองโบราณ
จําลอง ภายในจะมีการสาธิตการประกอบเรือ เนื�องจากเมือง
จําลองแหง่ นี ,อยู่ตดิกบัแมนํ่ ,า จงึใช้เรือ ในการเดินทาง 
นอกจากนี ,ยงัคงมีร้านค้าจําหนา่ยสิน ค้าอาหารพื ,นเมือง ให้
ทา่นได้เลือกชมอีกดว้ย   

คํ�า  �รับประทานอาหารคํPา ณ ภัตตาคาร  
                                 พกัเมืองตงเหริน铜仁国宾馆 Tongren National Guesthouseระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีPสาม         (3)    เมืองตงเหริน – เขาฟานจิ .นซาน – เมืองตงเหริน  

เช้า      �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสูเ่ขาฟานจิ .นซาน คือยอดเขาหลกัของ

แนวเขาอู่หลิง(武陵山脉) เป็นเขตอนรัุกษ์ประเภทคน
กบัสิ�งมีชีวิต ของยเูนสโก. ลกัษณะภเูขาดยิู�งใหญ่นา่เกรง
ขาม เนินเขาชนัและหบุเขาลกึ กลุม่ยอดเขาตั ,งตรง
ตระหง่าน จากบนยอดเขามีนํ ,าไหลลงมาไมห่ยดุทั ,ง
แนวราบและแนวตั ,ง ลมพดัขึ ,นมาจากหบุเหวอยา่งรุนแรง. ภมูิประทเศที�แปลกประหลาดของพื ,นผิวและผิว
ดนิ ผา่นการเวลามาอย่างยาวนานก็ได้คอ่ยสร้างสมและการเป็นลกัษณะภมูิทศัน์ที�แปลกประห  ลาดและ
ไมเ่หมือนใครดั�งปัจจบุนั ที�มีเนินเขาที�ยิ�งใหญ่และสงูชนัเป็นอนัมาก. เขาฟานจิ ,งชื�อนี ,มีจดุกําเนิดมาจาก
พทุธศาสนา เพราะทั�วทั ,งพื ,นที�ของเขาฟานจิ ,งจะมี วดัอารามหลวงของเหลา่แมชี่อยู ่4 ตําหนกั และอาราม
ยอ่ยที�มีขนาดใหญ่อยูอี่ก 48 แหง่ เป็นข้อพิสจูน์ชดัวา่เขาฟานจิ ,งนั ,นมีสถานที�ยิ�งใหญ่แหง่สถานที�ปฎิบตัิ
ธรรม  และเรียนรู้พทุธศาสนา
มาแตโ่บราณ และยงัเป็น 1 
ใน 5 เขาที�ยิ�งใหญ่แหง่พทุธะ
ของประเทศจีนและเป็น
สถานที�ปฏิบตัธิรรมเป็น
สถานที�เดียวของพระโพธิสตัว์
หมีเลอ่(弥 勒 菩 萨 ). ตาม
ประวตัิศาสตร์ของศาสนา



4 
 

พทุธในประเทศจีนได้ถือวา่เขาฟานจิ ,งนั ,นเป็นสถานที�เปิดทางไปสูเ่งียบสงบและสวยงามแปลกพิศดาร.   
เทีPยง  �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลงัอาหารเที�ยวชมตอ่ เขาฟานจิ ,งคือเขาหลกัของแนว
เทือกเขาอูห่ลิง ยอดสงูสดุที�ระดบันํ ,าทะเล 2494 
เมตร. และยอดเขาที�สงูสดุในแนวเขานี ,คือเขาเฟิ� งหวง
(หงส์)ที� 2572 เมตร. เขาฟานจิ ,งลกัษณะสงูใหญ่ แนว
เขาสงูตํ�าสลบัขึ ,นลงตอ่เนื�อง ธารนํ ,าและหบุเขาพาด
ผา่นตลอดแนว ป่าไม้หนาแนน่. พื ,นที�ของเขาฟานจิ ,งมี
สนัเขา 9 สายพาดผ่านยื�นออกไปทั ,ง 4 ทิศ มีฉายาว่า 
“สายนํ ,าน้อยทั ,ง 99” รวมทั ,งป่ายคุโบราณที�ยงัอดุม
สมบรูณ์บนพื ,นที� 400 ตารางกิโลเมตร. ฤดใูบไม้ผลิจะ
มีกหุลาบพนัปีบานสะพรั�งเป็นดงดอกไม้. ฤดใูบไม้ร่วง
จะมีใบไม้แดงเตม็พื ,นที�ดจุดั�งไมมี่ที�สิ ,นสดุ. พื ,นที�
บริเวณยอดเขาหลกัยงัมีแสงแหง่พระธรรม ทะเล
หมอก ยอดเขาที�แปลกประหลาด รวมทั ,งหินที�แปลก
ประหลาด และ ธรรมชาติที�ยิ�งใหญ่สวยงาม. เขาฟานจิ ,งลกัษณะเขาตั ,งตระหง่าน รูปแบบสลบัซบัซ้อน 
เป็นพื ,นที�ในแถบเขตร้อนของประเทศจีนที�ระบบนิเวศน์สมบรูณ์ที�สดุในบรรดาต้นๆเลยก็วา่ได้ และ ใน
ละตจิดูเดียวกนันั ,นได้ถือว่าเขาจิ ,งซานนั ,นเป็น “โอเอซิส” เพียงหนึ�งเดียวของละตจิดูนี ,เลย. และเขาฟานจิ ,ง
ยงัถือเป็นพื ,นที�อนรัุกษ์และรักษาพนัธุ์สตัว์และพืชของประเทศจีนทั ,งประเภท 1,2 และ 3 อาทิเชน่ ลิงขน
ทอง(ลิงจมกูเชิด), เสือโคร่ง เป็นต้น  เขาฟานจิ ,งในศตวรรษที� 16 นั ,นถือเป็นสถานที�ที�มีชื�อเสียงขจรไกลทั�ว
ทั ,งประเทศจีนในเรื�องความศกัดิUสิทธิUของพทุธศาสนา. ผา่นการซ่อมแซมมาตามยคุสมยัอยา่งมากมาย 
โดยเฉพาะบริเวณยอดเขาหลกัเป็นที�ตั ,งของ วดัรู้คณุ(เฉิงเอินซื�อ-承恩寺 ),วดับ้านเมือง(เจิ ,นกว๋อซื�อ-镇国
寺),ตําหนกัซื�อเจีย(ซื�อเจียเตี ,ยน-释迦殿),ตําหนกัหมีเลอ่(หมีเลอ่เตี ,ยน-弥勒殿) เป็นต้น.  

ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทานกลบั เมืองตงเหริน Tongren      
คํ�า  �รับประทานอาหารคํPา ณ ภัตตาคาร  

                                 พกัเมืองตงเหริน铜仁国宾馆 Tongren National Guesthouseระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

วันทีPสีP            (4)       เมืองตงเหริน - เมืองนํ .าโบราณเจิ .นหย่วน – อุทยานซิงหลงต้ง (ถํ .ามังกรเขียว)                              

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู่ เมืองเจิ .นหย่วน 镇远 (ใช้เวลา
เดนิทาง 2.30 ชั�วโมง) เขตเฉียนต้งหนาน ทาง
ตะวนัออกเฉียงใต้ของกุ้ยโจว ล้อมรอบด้วยภเูขา
และแมนํ่ ,าอนังดงามเมืองนี ,เป็นเมืองที�มีชื�อเสียง
ที�สดุในบรรดาภมูิประเทศที�งดงามสถานที�ทาง
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ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมชนเผา่ จากนั ,นไปชมความยิ�งใหญ่ของสถาปัตยกรรมโบราณซึ�งสร้างขึ ,นใน
ราชวงศ์หมิงที� เมืองโบราณเจิ .นหยวน 镇 远 古 城( เมืองที�มีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์และ
วฒันธรรมระดบัประเทศของจีน  
 
 
 
 
 
 

 
 
เทีPยง  �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั ,นนําทา่นเยี�ยมชม อุทยานซิงหลงต้ง (ถํ .ามังกร

เขียว) เป็นสถานที�ที�มีฮวงจุ้ยดีเลิศและเป็นสถานที�
ศกัดิUสิทธิUทางด้านศาสนา ขงจืgอ , พทุธ , เตา๋ โดยตั ,ง
รวมกนัไว้แตล่ะจดุอยา่งลงตวั อาทิ ศาลเจ้าแมก่วนอิม
พนัมือ เตียงนอนหินจางซานฟงผู้ ริเริ�มไท๊เก๊ก ศาลเจ้า
เสนาบดีเหวินเทียนเสียงแหง่ราชวงศ์ซง่ใต้ที�สร้างจากสมาคมมณฑล เจียงซี(กงัใส) ศาลเจ้าอาจารย์ขงจืgอ
ที�แกะสลกัด้วยไม้เก่าแก่เส้นสีทอง เมื�อขึ ,นไปถึงจดุชมวิวบนเขาถํ ,ามงักรเขียวทา่นจะเห็นฮวงจุ้ยชั ,นหนึ�ง
ของเมืองโบราณเจิ ,นหย่วน และสวยงามตระการตา  

คํPา  �รับประทานอาหารคํPา ณ ภัตตาคาร  
พกัเมืองเจิ ,นหยว่น  IKEA Hotell宜家度假大酒店  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีPห้า          (5)       เมืองเจิ .นหยวน– เมืองซีเจียง – หมู่บ้านแม้ว – จุดชมววิบนยอดเขา – เมืองไขหลีP 

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นนั�งรถบสัปรับอากาศสู ่ เมืองซีเจียง (ใช้เวลา
เดนิทาง 3.30 ชั�วโมง) เพื�อชมหมูบ้่านเเม้วที�ใหญ่ที�สดุใน
โลก ต้องยกให้ประเทศจีน "หมูบ้่านแม้วซีเจียง" หรือเรียก
อีกอยา่งหนึ�งวา่ "หมูบ้่านแม้วพนัครอบครัว" ซึ�งมีผู้อยูอ่าศยั
ประมาน 7,000 คน และแม้วถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผา่ทั�ว
เมืองจีนและเป็นเผา่ที�มีวิถีชีวิต วฒันธรรม โดดเดน่ใน
อนัดบัต้นๆ เลยก็วา่ได้   
�รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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หลนัอาหาร นําชมหมู่บ้านแม้วซีเจียง ตั ,งอยูใ่น
เทือกเขาแม้วที�หา่งไปทางทิศะวนัออกเฉียงเหนือของ
อําเภอเหลยซาน มณฑลกุ้ยโจว  
ที�นี�ถือวา่เป็นหมูบ้่านเเม้วที�ใหญ่ที�สดุใน
โลก  “หมูบ้่านแม้วซีเจียง” หรือเรียกอีกอย่างหนึ�งวา่ 
“หมูบ้่านแม้วพนัครอบครัว” ซึ�งมีผู้อยู่อาศยัประมาน 
7,000 คน และแม้วถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผา่ทั�วเมือง
จีนและเป็นเผา่ที�มีวิถีชีวิต วฒันธรรม โดดเดน่ใน
อนัดบัต้นๆ เลยก็วา่ได้ โดยหมูบ้่านนี ,ตั ,งอาศยัอยู่ใน
เทือกเขาแม้วที�หา่งไปทางทิศ ตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของอําเภอเหลยซาน มณฑลกุ้ย มีเอกลกัษณ์และ

ความโดด่เดน่ในเรื�องประเพณีท้องถิ�นและรวมไปถึงลกัษณะ
บ้านโบราณ โดยบ้านจะยกพื ,นตั ,งเรียงรายกนัอยู่ตามแนว
ภเูขาที�คอ่ยๆ ขึ ,นไป มีความสง่างามเป็นพิเศษทา่มกลาง
ธรรมชาต ิ ป่าเขียวขจี ทิวทศัน์เรือกสวนไร่นา บ้านพกัโบราณ 
และเอกลกัษณ์ประเพณี เป็นสิ�งดงึดดูใจนกัทอ่งเที�ยวทั ,งจีน
และตา่งประเทศ 
ไฮไลท์ที�ห้ามพลาดเมื�อมาเที�ยวหมูบ้่านแม้วซีเจียง คือ ต้องนั�งรถพว่งขึ ,นไปที� “จุดชมวิวบนยอดเขา” โดย
ที�เราต้องเดนิข้ามสะพานสายลมสายฝน เพื�อข้ามลําธารสายเล็กๆ ออกจากเขตถนนเมืองเก่า มองเห็นทุง่
นาที�ข้าวกําลงัตั ,งท้องเขียวขจีไปขึ ,นรถพว่งคนัเล็กๆ นั�งไปไมถึ่ง 5 นาที ก็ถึงจดุชมวิว ทางขึ ,นจะเป็นทางชนั
ขึ ,นเขาตลอด    

คํPา  �รับประทานอาหารคํPา ณ ภัตตาคาร  
นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองไขหลีP (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เขตปกครองตนเองชนชาตม้ิงและเฉียนตง
หนาน มณฑลกุ้ยโจว ได้รับการขนานนามวา่เป็น อาณาจกัรแหง่ขนุเขา มีพื ,นที�เพาะปลกูชาเป็นอนัดบั 1 
ของจีน ชาที�ปลกูสว่นใหญ่เป็นชาเขียว ชาตหูยนุเหมาเจียน หรือชาเหมาเจียนของเมืองตหูยนุ เป็น 1 ใน 
10 สดุยอดชาจีน ยงัเป็นแหลง่ผลิตใบยาสบู เป็นอนัดบั 2 ของจีน รองจากมณฑลยนูนาน เป็น 1 ใน 4 
แหลง่ผลิตสมนุไพรจีนใหญ่ที�สดุของจีน ยงัเป็นแหลง่ผลิตเหล้ายี�ห้อเหมาไถ ที�มียอดขายเป็นอนัดบั 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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วันทีPหก          (6)       หมู่บ้านตางไจ้ Danzhai – เมืองลีPปอ – อุทยานเจ็ดหลุมใหญ่ 

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ หมู่บ้านตางไจ้ 丹 寨 Danzhai 
Wanda Town เป็นโครงการอตุสาหกรรมหลกัของการ
บรรเทาความยากจน อาคารเหล่านี ,ใช้รูปแบบการ
ก่อสร้างแบบชนเผา่แม้ว นําโครงการมรดกทาง
วฒันธรรมที�จบัต้องได้ เชน่ หตัถกรรมเผา่แม้ว อาหาร
สําหรับเผา่แม้ว หมอ และ ยาของเผา่แม้ว ยงัมีโรงแรม
แวนด้า แวนด้าสตดูโิอ ฯลฯ เพื�อสร้างธุรกิจและการทอ่งเที�ยวที�ครบวงจร หมู่บ้าน Danzhai Wanda เปิด
เมื�อวนัที� 3 กรกฎาคม 2017 ในชว่งที�ผา่นมาเมือง Danzhai Wanda กลายเป็นจดุชมวิวอนัดบัสามใน
จงัหวดักุ้ยโจวและได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นจดุชมวิวระดบั 4A ระดบัประเทศ 
 

  
 
 
 
เทีPยง    �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมืองลีPปอ   ปัจจบุนั “ลี�ปอ” แหง่นี ,
ได้เป็นที�รู้จกัในหมูน่กัทอ่งเที�ยวกนัเป็นอยา่งดี จาก
สถานที�ท่องเที�ยวที�เพิ�งขึ ,นทําเนียบ 5A จาก “อทุยาน
เจ็ดหลมุน้อย” และ “เจ็ดหลมุใหญ่”  นําทา่นเดินทาง
เที�ยวชม เจ็ดหลุมใหญ่ ตั ,งอยูใ่นจดุสงูสดุกวา่ 30 
กิโลเมตรทางใต้ของ Libo ทิวทศัน์สวยงาม  พื ,นที�จดุชม
วิว อยูห่บุเขาลกึหินงอกหินย้อยและป่าสีเขียวเรียงซ้อนกนับนหน้าผาราวกบัภาพวาดสีนํ ,ามนัที�มีสีสนั ยาว
ประมาณ 2 กิโลเมตรชมสะพาน Tiansheng ที�มีความสงู 60เมตรและ ความกว้างของหลมุ 20 เมตร 
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ทา่มกลางดอกไม้  และอทุยานแหง่นี , ความงดงามมนัอยูที่� ป่าไม้ที�บริสทุธิU สายนํ ,าที�ใสสะอาด หมูม่วล
นํ ,าตก หมูป่่าที�หวาดกลวัผู้คน ก้อนหินยกัษ์มากมาย  

คํPา  �รับประทานอาหารคํPา ณ ภัตตาคาร  
� : พกัเมืองลี�ปอ  四季花园酒店(荔波县) - Siji  Garden Hotel  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีPเจ็ด             (7)    เมืองลีPปอ – อุทยานเจ็ดหลุมน้อย – นํ .าตกรายา – เมืองกุ้ยหยาง 

เช้า      �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นชม “อุทยานเจ็ดหลุมน้อย”（小七孔）อทุยานเจ็ดหลมุน้อย  จดุชมวิวแหง่ชาตริะดบั 
AAAAA ของจีน ซึ�งเป็นหนึ�งในสถานที�ที�สวยงามที�สดุใน
ประเทศจีน ตั ,งอยูใ่นหบุเขาแคบและมีความกว้างเพียง 1 
กม. และความยาว 12 กม. ประกอบด้วย ถํ ,าป่า ทะเลสาบ 
นํ ,าตก เจ็ดหลมุเล็กนั ,นมีอะไรดี เจ็ดหลมุเล็กชื�อนี ,มาจาก
สะพานโบราณ ที�สมยัก่อนเป็นทางเดียวที�จะเชื�อมพื ,นที�
ระหวา่ง “ซีหนาน ไปยงั กวา่งซี” จากนั ,นชมนํ .าตกรายา 
นํ ,าตกในบริเวณ อทุยานเจ็ดหลมุเล็ก หา่งออกไปร้อยเมตร นํ ,าตกมีความกว้าง 10 เมตรและกว้าง 30 
เมตร นํ ,าตก 68 ชั ,นซึ�งมีทิศทางตามยาวของแมนํ่ ,าเซียงชนูั ,นถือเป็นทิวทศัน์กลุม่นํ ,าตกสามมิตทีิ�นา่อศัจรรย์   
นํ ,าตกอยูริ่มถนน และผู้คนอยูใ่ต้นํ ,าตก ละอองนํ ,าของนํ ,าตกโดนใบหน้านกัทอ่งเที�ยวกําลงัเดนิผา่น 
สามารถล้างความเหนื�อย และรู้สกึผอ่นคลายมีชีวิตชีวา 

 
 
 
 
 
 

�รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั ,นนําทา่นเดนิทางสู ่เมืองกุ้ยหยาง (ใช้เวลาประมาณ 4 
ชั�วโมง) กุ้ยหยาง คือเมืองหลวงของมณฑลกุ้ยโจว อยู่ทาง
ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซึ�งจดัเป็นเมืองตาก
อากาศเมืองหนึ�ง มีเอกลกัษณ์ คําขวญัวา่ "กุ้ยหยาง
หลากหลายสีสนั มนต์เสน่ห์แหง่กุ้ยหยาง เมืองแหง่ป่าไม้ 
และเมืองตากอากาศ" 
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คํPา  �รับประทานอาหารคํPา ณ ภัตตาคาร  

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

วันทีPแปด         (8)    สวนสาธารณะเชียนหลิงซาน – เจีPยซิPวโหลว - เมืองกุ้ยหยาง – กรุงเทพฯ    

เช้า      �รับประทานอาหารเช้า   
นําทา่นเที�ยวชมสวนสาธารณะเชียนหลิงซาน(黔 灵 山

公园) ซึ�งมีสว่นประกอบของฮวงจุ้ยที�ยอดเยี�ยม เชน่ ป่า
ไม้ ภเูขา ทะเลสาบ สิ�งก่อสร้างโบราณ และ ประเพณี
ท้องถิ�น รวมเข้าด้วยกนัเป็นหนึ�งเดียว ทําให้ที�นี�ถกูขนาน
นามวา่เป็น ภเูขาอนัดบั 1 แหง่ เชียนหนาน “黔南第一
山”  นําทา่นสูวั่ดหงฝู 弘福寺 Hongfu เป็น  วดัทางพทุธ
ศาสนาที�ตั ,งอยูบ่นภเูขา เชียนหลิง ทา่นสามารถ อธิษฐานขอพรในวดัแหง่นี ,ได้  
จากนั ,นชมเจีPยซิPวโหลว(甲秀楼) เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง
กุ้ยหยาง เป็นจดุแลนด์มาร์คที�สําคญั ที�นกัท่องเที�ยวชอบ
มาถ่ายรูปด้วย ซึ�งสร้างขึ ,นในสมยัราชวงค์หมิง มีลกัษณะ
เป็น ตกึไม้สามชั ,น สร้างขึ ,นบนก้อนหิน ถ้ามาชมตอน
กลางคืนจะมีความสวยงามเป็นอยา่งยิ�ง  
�รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
15.50 น.   �บนิลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเทีPยวบินทีP CZ8369 
17.50 น.   ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

������ขอบคุณท่านทีPใช้บริการ������ 
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อัตราค่าบริการ     เดือนตุลาคม  
 

กาํหนดการเดนิทาง 
   ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ .นไป       

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) 

            ราคา/ท่าน 

พักเดีPยวเพิPม 

  

ตุลาคม     ราคาท่านละ   37,900 บาท  6,800 บาท  

 
อัตรานี .รวม � คา่ตัwวเครื�องบินไปกลบั (ตัwวกรุ๊ป)               � คา่นํ ,าหนกักระเป๋าไมเ่กิน 20  กก. 

� คา่ที�พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    �คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  
  � ค่าวีซ่าท่องเทีPยว  (หนังสือเดนิทางไทย)             � บตัรเข้าชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามรายการ  

� อาหารครบทกุมื ,อตามรายการ    
� คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุที�นั�งๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานี .ไม่รวม �   คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเครื�องดื�มนอกรายการ  เป็นต้น. 
� คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ�น ตลอดทั ,งทริป 250หยวน/ทา่น 
�  คา่นํ ,าหนกัเกิน 20  ก.ก.  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที�ยว ( ถ้ามี ) 

 
เงืPอนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั ,งแรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทั ,งหมด สว่นที�เหลือชําระก่อนเดนิทาง 21 วนั  
2. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสิทธิU ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ  
3. กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั ,งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุใน

รายการเดนิทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิUที�จะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั ,งสิ ,น  
หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดนิทางขั ,นตํ�าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึ ,นไป เที�ยวบนิ, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิUที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี , เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นสําคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ ,นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั ,งสิ ,นหากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที�ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั ,งจาก
ไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆทั ,งสิ ,น แตท่ั ,งนี ,ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิU

การจดัหานี ,โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ,งสิ ,น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ,อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ,งสิ ,น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตทีุ�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเที�ยวเอง 
11. เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั ,งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที�ได้ระบไุว้แล้วทั ,งหมด 

13.ในกรณีที�ลกูค้าต้องออกตัwวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ก่อนทกุครั ,ง  มิฉะนั ,นทางบริษัทฯ
จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทั ,งสิ ,น 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามปัgมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสี�ยงถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสือเดนิทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     

     หนงัสือเดนิทาง ในหนงัสือเดนิทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั ,น การขีดเขียนหรือประทบัเครื�องหมาย 
     อื�นใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “หนงัสือเดนิทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึ ,นบญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนั ,นอีก   
 
 


