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ชมความอลังการน้ําตกหวงกวอซู น้ําตกที่ใหญที่สุดในประเทศจีน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดการเดินทาง    8 – 13  สิงหาคม  2562   
    12 – 17 กันยายน / 19 – 24 กันยายน 2562 
   10 -15 ตุลาคม / 19 – 24 ตุลาคม 2562 
   5 – 10 ธันวาคม / 7 – 12 ธันวาคม 2562 
   28 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 

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 เปนเมืองเอกของมณฑลกุยโจว ตัง้อยูบนระดับความสูงเฉล่ียประมาณ 

1,070 เมตรจากระดับน้ําทะเล (มีระดบัสูงสุด 1,762 เมตร ต่ําสุด 504 เมตร) จึงมีอากาศเยน็สบายตลอด
ทั้งป ฤดูรอนไมรอนจดั ฤดูหนาวไมหนาวเกินไป เฉล่ียอุณหภูมิทั้งปที่ 15.2 องศาเซลเซียส นับเปน “นคร
แหงวสันตกาลที่ 2 ของจีน” กุยหยางมีขนาดเนื้อที่ 70 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.6 ลานคน 
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เปนที่อยูของชนกลุมนอยเผาตางๆ มาแตโบราณ ในราชวงศซง เรียกกุยโจว เปนหัวเมืองปกครองสําคัญ
ทางตอนใตของประเทศ ตอมาในสมัยราชวงศหมิง ไดรับจดัตั้งเปนเมืองกุยหยาง  

                       : พักเมืองกุยหยาง  天怡豪生大酒店 Howard Johnson Plaza Guiyang  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
    
วันสอง          (2)       เมืองกุยหยาง – เมืองอันซุน - นํ้าตกโตวโพถาง - นํ้าตกหวงกวอซู(รถแบตเตอร่ี)  
                             – เทียนชิงเฉียว – เมืองกุยหยาง 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากนัน้นําทานเดนิทางสู เมืองอันซุน (Anshun) (ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)เมืองทีก่ลายเปนศนูยกลาง
ของการทองเทีย่ว เปนเมืองที่มีแหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติหลากหลาย ไมวาจะเปนภูเขา น้ําตกขนาด
ใหญ และถ้ําที่อยูโดยรอบเมือง ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดในกุยโจวอีกดวย  มีขนาดพื้นที่
ประมาณ 9,264 ตร.กม. มีประชากร 2.5 ลานคน รอยละ 30 เปนชนกลุมนอยเผาตางๆ พื้นที่มีความสูง
เฉล่ีย 1,400-1,800 เมตรจากระดับน้ําทะเล มีพื้นที่เขตภูมิทัศนแบบคาสทรอยละ 62 จัดเปน  
ชม นํ้าตกโตวโพถาง ( 陡 坡 塘瀑 布 ) เปนน้ําตกทีเ่กิดจาก
แมน้ําสายเดยีวกันกับน้ําตกหวงกวอซู โดยน้ําตกที่ตกลงมา
จากหนาผาลาดชัน มีลักษณะเหมือนก ั บผามานขนาดใหญ 
ปจจบุันมีนกัทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเปนจํานวนมาก 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานสู อุทยานนํ้าตกหวงกวอซู  ซึ่งเปนน้ําตกที่มีขนาด
ใหญ 1 ใน 7 ของโลก สูง 68 เมตร กวาง 84 เมตรอันตระการ
ตา และจุดเดนของน้ําตกหวงกวอซู คือเปนน้ําตกที่สามารถ
ชมวิวไดทั้งจากทั้งดานหนาและดานหลังน้ําตก เปนอีกความ
งามที่ธรรมชาติไดบรรจงไวให น้ําตกหวง กวอซู ประกอบดวย 
3 อัศจรรย คือเปนน้ําตกที่ใหญที่สุดในเอเซยี วิวสวยมหัศจรรยชมไดทั้งดานหนาและดานหลัง ฟองของน้ํา
ใสกระจายดุจดังสําลี ยามกลางวันจะเกิดสีรุง และสายหมอกบางๆ ในยามเย็น น้ําตกมีหลายชัน้จะเปน
น้ําตกซอนน้ําตก ถ้ําสุยเหลียน ถ้ําที่อยูดานหลังของน้ําตก และมีน้ําตกลูกอยูดานในถ้ําอีกที ซึ่งใชเปน
สถานที่ถายทําภาพยนตรเร่ืองไซอ๋ิว    
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นําทานสู เทียนชิงเฉียว   (รวมกระเชา 1 เทีย่ว) หรือสะพานขามดวงดาว เดินสะพานขามดาว ชม สวน
ปาหินธรรมชาติขนาดเล็กทีต่ั้งอยูบนแมน้ําใตดิน หนิกอนที่นํามาเรียงเปนสะพานจะระบุวันเดือนป คนหา
กอนหินที่ตรงกบัวันเดือนปเกิดของทานใหเจอแลวอธิษฐานขอพรกับดวงดาว 

 
 
 
 
 

 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานกลับกุยหยาง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
                      : พักเมืองกุยหยาง  天怡豪生大酒店 Howard Johnson Plaza Guiyang  ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเทา 
 
วันท่ีสาม          (3)    เมืองกุยหยาง – เมืองซีเจียง – หมูบานแมว - จุดชมวิวบนยอดเขา  

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานนัง่รถบัสปรับอากาศสูเมืองซีเจียง (ใชเวลาเดินทาง 
3.30 ชั่วโมง) เพื่อชมหมูบานเเมวทีใ่หญที่สุดในโลก ตองยก
ใหประเทศจีน "หมูบานแมวซีเจียง" หรือเรียกอีกอยางหนึง่วา 
"หมูบานแมวพันครอบครัว" ซึ่งมีผูอยูอาศัยประมาน 7,000 
คน และแมวถือเปน 1 ใน 56 ชนเผาทั่วเมืองจนีและเปนเผาที่
มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม โดดเดนในอันดับตนๆ เลยก็วาได   
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําชมหมูบานแมวซีเจียง ตั้งอยูในเทือกเขาแมวทีห่างไป
ทางทิศะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอเหลยซาน มณฑลกุย
โจว ที่นี่ถือวาเปนหมูบานเเมวที่ใหญที่สุดในโลก  “หมูบาน
แมวซีเจยีง” หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “หมูบานแมวพัน
ครอบครัว” ซึ่งมีผูอยูอาศัยประมาน 7,000 คน และแมวถือ
เปน 1 ใน 56 ชนเผาทั่วเมืองจนีและเปนเผาที่มีวิถชีวิีต 
วัฒนธรรม โดดเดนในอันดบัตนๆ เลยก็วาได โดยหมูบานนี้
ตั้งอาศัยอยูในเทือกเขาแมวทีห่างไปทางทศิ 

ตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอเหลยซาน มณฑลกุย มี
เอกลักษณและความโดดเดนในเร่ืองประเพณีทองถิน่และ
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รวมไปถึงลักษณะบานโบราณ โดยบานจะยกพืน้ตั้งเรียงรายกันอยูตามแนวภูเขาที่คอยๆ ข้ึนไป มีความ
สงางามเปนพเิศษทามกลางธรรมชาติ ปาเขียวขจี ทิวทศันเรือกสวนไรนา บานพักโบราณ และเอกลักษณ
ประเพณี เปนส่ิงดึงดูดใจนักทองเทีย่วทั้งจีนและตางประเทศ 
ไฮไลทที่หามพลาดเม่ือมาเทีย่วหมูบานแมวซเีจยีง คือ ตองนั่งรถพวงข้ึนไปที่ “จุดชมวิวบนยอดเขา” โดย
ที่เราตองเดินขามสะพานสายลมสายฝน เพื่อขามลําธารสายเล็กๆ ออกจากเขตถนนเมืองเกา มองเห็นทุง
นาที่ขาวกําลังตั้งทองเขียวขจีไปข้ึนรถพวงคนัเล็กๆ นั่งไปไมถึง 5 นาที กถ็ึงจุดชมวิว ทางข้ึนจะเปนทางชนั
ข้ึนเขาตลอด    
 
 
 

 
 
 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
                               : พักเมืองซเีจยีง 西江蝶庄·悠谷美宿 Diezhuang Yougu Hostel  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
 
วันท่ีสี่             (4)    เมืองซีเจียง – เมืองหลีป่อ – อุทยานเจ็ดหลุมนอย – นํ้าตกรายา  

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองหลีป่อ (ใชเวลาประมาณ 3.30 
ชั่วโมง)  ปจจุบนั “หล่ีปอ” แหงนี้ไดเปนที่รูจักในหมู
นักทองเที่ยวกันเปนอยางด ี จากสถานที่ทองเที่ยวทีเ่พิ่งข้ึน
ทําเนยีบ 5A จาก “อุทยานเจ็ดหลุมนอย” และ “เจ็ดหลุม
ใหญ”   
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารนําทานชม “อุทยานเจ็ดหลมุนอย”（ 小 七

孔 ）อุทยานเจ็ดหลุมนอย  จุดชมวิวแหงชาติระดับ 
AAAAA ของจีน ซึง่เปนหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดใน
ประเทศจีน ตั้งอยูในหบุเขาแคบและมีความกวางเพยีง 1 
กม. และความยาว 12 กม. ประกอบดวย ถ้ําปา 
ทะเลสาบ น้ําตก เจด็หลุมเล็กนัน้มีอะไรดี เจ็ดหลุมเล็กชื่อ
นี้มาจากสะพานโบราณ ที่สมัยกอนเปนทางเดียวทีจ่ะเชื่อมพื้นที่ระหวาง “ซีหนาน ไปยัง กวางซี” จากนัน้
ชมนํ้าตกรายา น้ําตกในบริเวณ อุทยานเจ็ดหลุมเล็ก หางออกไปรอยเมตร น้ําตกมีความกวาง 10 เมตร
และกวาง 30 เมตร น้ําตก 68 ชั้นซึ่งมีทิศทางตามยาวของแมน้ําเซยีงชนูั้นถือเปนทิวทัศนกลุมน้ําตกสาม
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มิติที่นาอัศจรรย   น้ําตกอยูริมถนน และผูคนอยูใตน้ําตก ละอองน้ําของน้ําตกโดนใบหนานักทองเทีย่ว
กําลังเดนิผาน สามารถลางความเหนื่อย และรูสึกผอนคลายมีชีวิตชีวา 

 
 
 
 
 
 
  คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
                    : พักเมืองหล่ีปอ 荔波小七孔睿景酒店 Kew Green Hotel Xiaoqikong Libo  ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเทา  
 
วันท่ีหา             (5)   เจ็ดหลมุใหญ -  เมืองหลีป่อ – เมืองกุยหยาง    

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางเทีย่วชม เจ็ดหลมุใหญ 大七孔 ตั้งอยูในจดุสูงสุดกวา 30 กิโลเมตรทางใตของ Libo 
ทิวทัศนสวยงาม  พื้นทีจุ่ดชมวิว อยูหบุเขาลึกหินงอกหินยอยและปาสีเขียวเรียงซอนกนับนหนาผาราวกับ
ภาพวาดสีน้ํามันที่มีสีสัน ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ชมสะพาน Tiansheng ที่มีความสูง 60 เมตรและ
ความกวางของหลุม 20 เมตร ทามกลางดอกไม  และอุทยานแหงนี้ ความงดงามมันอยูที่ ปาไมทีบ่ริสุทธิ ์
สายน้ําที่ใสสะอาด หมูมวลน้ําตก หมูปาทีห่วาดกลัวผูคน กอนหินยักษมากมาย  
 
 
 

 
 
 

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

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
              : พักเมืองกุยหยาง  天怡豪生大酒店 Howard Johnson Plaza Guiyang  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
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วันท่ีหก             (6)    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 อธิษฐาน
ขอพรในวัดแหงนี้ได  
จากนัน้ชมเจ่ียซ่ิวโหลว(甲秀楼) เปนสัญลักษณของเมือง
กุยหยาง เปนจุดแลนดมารคที่สําคัญ ทีน่ักทองเทีย่วชอบ
มาถายรูปดวย ซึ่งสรางข้ึนในสมัยราชวงคหมิง มีลักษณะ
เปน ตึกไมสามชัน้ สรางข้ึนบนกอนหนิ ถามาชมตอน
กลางคืนจะมีความสวยงามเปนอยางยิ่ง  
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหารนําทานเดินทางสูสนามบนิ 

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

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

ผูใหญ (พัก 2 ทาน/หอง) 
     

พักเดี่ยวเพิม่ 
  

        ผูใหญ 20 ทานขึ้นไป         29,900 บาท  5,900 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    
  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 ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณใีดๆ 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 หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
จลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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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   
 
 


