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 มนตเ์สน่ห์เกาะไหหลาํ �  วนัทวัร์ 
Feng Xiaogang Movie Theme Town  – อ่างเกบ็นํ�าซ่งเถา  – เจา้แม่กวนอิมวดัหนานซาน 

อนุสาวรียก์วางเหลียวหลงั – วดัลทัธิเต๋า WENBI FENG  - พกัผอ่นอิสระ 

**พเิศษเมนู ไก่เหวนิชาง / ปลาหัวโตหม้อไฟ / อาหารเจ /  อาหารทะเลสด ** 

 

      กาํหนดวนัเดนิทาง  #$ – #& มิถุนายน *& / +, – #$ กรกฎาคม *&   

วนัแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – ไหโข่ว  

)*.)) น. พร้อมกนัที,ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 5 เคาน์เตอร์ Q10 สายการบิน 

HAINAN AIRLINES เจา้หนา้ที,ของบริษทัฯ ใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกเรื,องเอกสาร 
สัมภาระและที,นั,งก่อนการเดินทาง 

::.;) น. บินตรงสู่เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน โดยเที,ยวบินที,  HU 7940  
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:5.:� น. ถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลาํ) เจา้หนา้ที,รอตอ้นรับท่าน ผา่น
ด่านตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระการเดินทาง 

:@.)) น. จากนั�นนาํท่านชม “สุสานไหรุ่ย  ไหลุ่ยมีฉายาวา่ “เปาบุ้นจิ�นไหหลํา” มีชีวติอยูใ่นช่วงปี ค.ศ. :�:5-
:�CD เป็นคนเมืองฉงโจว ในไหหลาํ กาํพร้าบิดาตั�งแต่ยงัเล็ก เป็นคนฉลาดรักเรียน เป็นขา้ราชการที,มี
ความความสุจริต ยติุธรรมเหมือนกบัเปาบุน้จิ�นที,เรารู้จกักนัดี และดว้ยความสุจริต ซื,อตรงและต่อตา้น
การโกงกินของขนุนางกงัฉิน ทาํใหชี้วติราชการของไห่ลุ่ยมีอุปสรรคมากมาย โดนพวกขนุนางกงัฉิน
ที,ไม่พอใจ ไปเพด็ทูลใหจ้กัรพรรดิไล่ออกจากตาํแหน่ง แต่หลงัจากนั�นก็ไดถู้กเรียกตวักลบัไปรับ
ราชการอีกครั� งและเสียชีวติในปี ค.ศ. :�CD เมื,อเขาตาย เตรียมการนาํศพไปฝังที,บา้นเกิด แต่ยงัไม่ทนั
ถึง เชือกมดัหีบมาขาดที,นี, จึงเชื,อกนัวา่เป็นสถานที,ที,ไหลุ่ยเลือกไวท้าํสุสาน สุสานนี� ถูกทาํลายไป
เกือบหมดในช่วงการปฎิวติัวฒันธรรม แต่ไดซ่้อมสร้างขึ�นใหม่ในปี ค.ศ :*C; ปัจจุบนัไดถู้กอนุรักษ์
ไวใ้หเ้ป็นโบราณสถานสาํคญัทางประวติัศาสตร์ แลว้นาํท่านเดินทางสู่ Feng Xiaogang Movie 

Theme Town โรงถ่ายภาพยนตร์จาํลอง : ในโครงการอคัรสถานความบนัเทิงของ MISSION HILL 

HAIKOU เริ,มเปิดให้เที,ยวชมเมื,อเดือนมิถุนายนปี ;):5 ที,ผา่นมา โรงถ่ายภาพยนตร์แห่งนี� ก่อตั�งขึ�น
เพื,อเป็นเกียรติแก่ Feng Xiaogang ผูก้าํกบัภาพยนตร์ชื,อดงัของจีน โดยจาํลองฉากต่างๆใน
ภาพยนตร์ที,สร้างชื,อใหแ้ก่เขา อาทิ “Back to 1942”, “Tangshan Earthquake” , “If You are 

the One” เป็นตน้ 

:*.)) น. รับประทานอาหารเยน็ที,ภตัตาคาร พิเศษเมนู สุกี�แพะ 
                            พกัที, HAIKOU OSCAR HOTEL    หรือที,พกัในระดบัเดียวกนั (5 ดาว) 
 

วนัที3สอง                 ไหโข่ว –  ซิงหลง   

)D.)) น. รับประทานอาหารเชา้ที,โรงแรม  
เชา้          นาํท่านเดินทางสู่เมืองซิงหลง ระหวา่งทางพาท่านชม สวนวัฒนธรรมศาสนาพุทธลัทธิเต๋า (WENBI  
                           MOUNTAIN DAOISM CULTURE PARK) ชมความงดงาม ร่มรื,นยข์อง ศาสนสถานบนยอดเขา  
                           WENBIFENG สักการะรูปปั� นของเทพเจา้ตามหลกัความเชื,อของปรัชญาลทัธิเต๋า 
เที,ยง รับประทานอาหารกลางวนัที,ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านชม สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง สวนแห่งนี�ตั�งอยูบ่นเนื�อที, 32 เฮกเตอร์ ปลูกเฉพาะพนัธ์ุ

ไมเ้มืองร้อนกวา่1,200 ชนิด เพื,อการอนุรักษแ์ละการคน้ควา้วจิยั โดยจดัแปลงไวเ้ป็นหมวดหมู่
สวยงามน่าชม  นาํท่านชมตน้จาํปียกัษ ์ ตน้วานิลา ฯลฯ แลว้นาํท่านแวะชมโรงงานกาแฟ  ลองลิ�มชิม
รสผลิตภณัฑแ์ปรรูปจาก กาแฟ ชา และมะพร้าวในรูปแบบต่างๆมากมาย หลงัจากนั�นนาํท่านชม ร้าน
ขายยา “เป่าซู่ถงั” ร้านขายยา บวัหิมะ ที,ขึ�นชื,อ รับบริการ นวดฝ่าเทา้ คลายปวดเมื,อย ช่วยการ
ไหลเวยีนของเลือดฟรี 

:C.)) น. รับประทานอาหารคํ,าที,ภตัตาคาร 
 อิสระใหท้่านพกัผอ่นแช่นํ�าแร่ร้อนคุณภาพเยี,ยม เสริมสุขภาพ บาํรุงผวิพรรณที,โรงแรมที,พกั 
 พกัที,  XINGLONG TREASURE ISLAND HOTEL หรือที,พกัระดบัเดียวกนั (5 ดาว) 
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วนัที3สาม                                  ซิงหลง – หนานซาน 

)D.)) น. รับประทานอาหารเชา้ที,โรงแรม 

เชา้              นาํท่านไปเที,ยว เกาะลิง  ตั�งอยูใ่นเขตอาํเภอหลิงสุ่ย  นั,งกอนโดล่ากระเช้าลอยฟ้า ขา้มทะเลสู่เกาะลิง   
                           ท่านจะไดช้มววิแหลมหนานวาน ชมหมู่บา้นกลางนํ�าของชาวเลที,มีอาชีพประมง  เลี�ยง กุง้ หอย ปู  
                           ปลา ขึ�นเกาะลิงสนุกสนานกบัการใหอ้าหารและชมการแสดงของ ลิงแสนรู้ แลว้เดินทางสู่เมืองซานยา่  
                           ระหวา่งนาํท่านเขา้เยี,ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี – แม้ว ชมการจาํลองวถีิชีวิตความ 

                           เป็นอยูข่องชนเผา่ที,มีจาํนวนประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมากที,สุดในเกาะไหหลาํ ชมการแสดง 
                           การละเล่น ศิลปะพื�นเมืองต่างๆของชนกลุ่มนอ้ยเหล่านี�  แลว้นาํท่านชมร้านขายผลิตภณัฑ์แปรรูปจาก

คาร์บอนไมไ้ผ ่
 เที,ยง รับประทานอาหารกลางวนัที,ภตัตาคาร               
 บ่าย นาํท่านขึ�นเขาเพื,อชม อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอนัโรแมนติกของกวางสาวกบัหนุ่ม

เผา่หลี และชมววิที,สวยงามของเมืองซานยา่ จากจุดชมวิวบนยอดเขา หลงัจากนั�นแวะชมร้านขายผา้
ไหม ผา้ห่มไหมที,ขึ�นชื,อ ของเกาะไหหลาํ    

:C.)) น. รับประทานอาหารเยน็ที,ภตัตาคาร พิเศษ เมนูอาหารทะเล  
  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เขตวฒันธรรมวดัหนานซาน 
  พกัที,  NANSHAN HOTEL หรือที,พกัในระดบัเดียวกนั (5 ดาว) 
 

วนัที3สี3                                                   หนานซาน – ไหโขว่ 

)D.)) น. รับประทานอาหารเชา้ที,โรงแรม 
เชา้ นาํท่านเที,ยว “เขตการท่องเที3ยวเชิงวฒันธรรมหนานซาน” หรือที,เรียกกนัวา่ วดัหนานซาน  สถานที,          

ท่องเที,ยวระดบั �A ของจีน มีเนื�อที, 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ, งถือวา่เป็นสวนพุทธธรรมที,ใหญ่ที,สุด
ของประเทศจีน ภายในวดัแห่งนี� มีจุดเด่นที,สาํคญั คือ “องค์เจ้าแม่กวนอมิ 3 พกัตร์” ประดิษฐาน ณ 
เกาะกลางทะเล   เป็นเจา้แม่กวนอิมที,หนัพระพกัตร์ f ดา้นองคแ์รกของโลก มีความสูง 108 เมตร เจา้
แม่กวนอิมยนืที,สูงที,สุดในโลก โดยมีความสูงมากกวา่ เทพีเสรีภาพ ของประเทศอเมริกา ที,เจา้แม่
กวนอิมองคนี์�ประดิษฐอ์อกมาเป็น f หนา้ f ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และ
สันติภาพ ชาวไหหลาํเชื,อกนัวา่หลงัจากสร้างองคเ์จา้แม่กวนอิมเสร็จ ไหหลาํก็ไม่เคยเกิดภยัพิบติัทาง
ทะเลอยา่งหนกัอีกเลย ความศกัดิh สิทธิh ของเจา้แม่กวนอิมที,วดันี�  ผูค้นต่างกล่าวกนัวา่ ใครไดมี้โอกาส
มาสักการะขอพรองคเ์จา้แม่ไม่วา่จะเรื,องใด ก็จะสมหวงัทุกประการ (พาท่านขึ�นไปกราบสักการะ
ใกลชิ้ดถึงฝ่าพระบาทองคเ์จา้แม่) นาํท่านนั,งรถพว่งเล็กเที,ยวชมทิวทศัน์ที,ร่มรื,นสวยงาม พร้อมทาํบุญ
ไหวพ้ระเสริมเมตตาบารมี  ท่านสามารถร่วมบริจาค ;) หยวน เพื,อที,จะไดส้ักการะเจา้แม่กวนอิมC กร 

ที, “ตําหนักพระอวโลกิเตศวรทองคําหยก”  รุปเคารพเจา้แม่กวนอิม C กร ที,สร้างจากแผน่ทองคาํแท้
นํ�าหนกัประมาณ  :)) กิโลกรัมเศษ ประดบัประดบัดว้ย เพชรนํ�าหนกั 120 กะรัตเศษ รัตนชาติสูงค่า 
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อีกกระทั,งหยกมรกตนํ�าหนกัถึง 100 กก. เศษ และดว้ยความสูง f.C เมตร ทาํใหไ้ดรั้บการจดบนัทึกใน
กินเนสบุค๊วา่ เป็นรูปเคารพทองคาํหยกที,ใหญ่ที,สุดในโลก ตั�งแต่ปี คศ.1998  

12.00 น. รับประทานอาหารเที,ยง พิเศษเมนูอาหารเจเลิศรส ที,ภตัตารคารวดัหนานซาน 
บ่าย แวะชิมชาเพื,อสุขภาพที,ขึ�นชื,อของเกาะไหหลาํ แลว้นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไหโข่ว ดว้ยรถไฟ

ความเร็วสูงจากซานยา่ –ไหโขว ่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ; ชม.) ถึงไหโขว ่ อิสระใหท้่านชอ้ปปิ� ง
ตามอธัยาศยั 

:C.)) น. รับประทานอาหารเยน็ที,ภตัตาคาร พิเศษเมนูไก่เหวนิชาง 
        พกัที, HAIKOU NEW OSCAR  HOTEL หรือที,พกัในระดบัเดียวกนั (5 ดาว) 

วนัที3ห้า                                               ไหโข่ว– กรุงเทพฯ  

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที,โรงแรม 
)7.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เม่ยหลาน เพื,อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
)*.;) น               เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยเที,ยวบินที, HU 79f*  
:).:) น               กลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพฯ 

********** ขอบคุณทุกท่านที3ใช้บริการ************** 
 

อตัราค่าบริการ 15 ท่าน 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 23,900 

เด็กอายตุ ํ,ากวา่ 12 ปี ใชเ้ตียง 23,900 

เด็กอายตุ ํ,ากวา่ 12 ปี ไม่ใชเ้ตียง 22,900 

พกัหอ้งเดี,ยวเพิ,มอีกท่านละ 4,000 
 

 

                  *** อตัราค่าทวัร์นี>สําหรับกรุ๊ปเดินทาง +@ ท่านขึ>นไป ***  
อตัราค่าบริการรวม   

- ค่าตัoวเครื,องบินชั�นทศันาจร ไป – กลบั (ตัoวกรุ๊ป) / ค่าภาษีการเดินทาง /ค่าที,พกั ; ท่าน ต่อ : ห้องคู่ / 
ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที,ต่างๆ /ค่าอาหารทุกมื�อที,ระบุในรายการ / ค่าพาหนะนาํเที,ยวตามรายการ /ค่า
นํ�าหนกักระเป๋าท่านละ : ชิ�นนํ�าหนกัไม่เกิน ;f กิโลกรัม (ตามสายการบินกาํหนด) /ค่าประกนัอุบติัเหตุ
ระหวา่งการเดินทาง 5)),))) บาท 

อตัราค่าบริการนี>ไม่รวม 

- ค่าหนงัสือเดินทาง และ เอกสารต่างดา้วต่างๆ / ค่าใชจ่้ายอื,นๆ นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น 
เครื,องดื,ม,   

    อาหาร, ค่าโทรศพัท ์ /ค่าทิปเด็กยกกระเป๋า, ทิปไกด,์ ทิปคนขบัรถ, วนัละประมาณ ;)หยวน/คน/วนั/ ค่า
นํ�าหนกั      

    ที,เกินพิกดั  
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 * รายการทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบ “จอยทวัร์” คือมีลูกคา้จากหลายๆบริษทั เดินทางท่องเที,ยวร่วมกนัเป็นแบบหมู่
คณะเดินทางไปกลบัพร้อมกนั ทางบริษทัฯจึงขอสงวนสิทธิh ที,จะไม่รับผูที้,มีประสงคซื์�อทวัร์แลว้แยกตวั
ไปทาํธุระส่วนตวัอื,นๆหรือแยกกลบัภายหลงั* 

 **อาหารในเมืองจีนเป็นแบบโตะ๊จีน นั,งร่วมโตะ๊กนัประมาณโตะ๊ละ C-:)ท่าน อาหารส่วนใหญ่เป็น ปลา 
หมู กุง้ ไก่ เป็ด นํ�าซุป และ ผดัผกัต่างๆ (ท่านที,ไม่ทานเนื�อสัตว ์หรือทานเจ ไม่สามารถแยกโตะ๊ได)้ รสชาต
อาหารค่อนขา้งจืดและมนั  หวัหนา้ทวัร์จะจดัเตรียมนํ�าจิ�มสาํหรับอาหารแต่ละมื�อไปบางส่วน หากท่านใด
ทานอาหารยาก เกรงวา่รสชาตจะไม่ถูกปาก สามารถเตรียมอาหารกระป๋อง นํ�าจิ�ม หรือนํ�าพริกต่างๆไปทาน
เองได*้* 

หมายเหตุ 

• อตัราค่าบริการดังกล่าว สําหรับผู้โดยสาร +@ ท่านขึ>นไป หากไม่ครบจะต้องปรับเพิ3มขึ>นอกี 

• วซ่ีาเป็นวซ่ีากรุ๊ปทวัร์ฟรีที3ด่านไหหลาํ หากลูกทวัร์ท่านใดมีวซ่ีาจีนอยู่แล้ว จะต้องใช้วซ่ีาของท่านเอง

และ จะไม่ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

• รายการอาจมีการเปลี,ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

• บริษทัขอสงวนสิทธิh ที,จะมีการเปลี,ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ในกรณีที,มีการขึ�น
ลงของเงินตราต่างประเทศ 

• การไม่รับประทานอาหารบางมื�อ ไม่เที,ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้  เพราะการ
ชาํระค่าทวัร์ เป็นไปในลกัษณะเหมาะจ่าย 

• บริษทัไดท้าํประกนัชีวิตไวใ้หก้บัลูกคา้ในวงเงิน 5)),))) บาท แต่ทั�งนี� ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที,ไดมี้การ
ตกลงไวก้บับริษทัประกนัภยั 

• บริษทัขอสงวนสิทธิh ที,จะรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายที,อาจจะเกิดขึ�นได ้ อนัเนื,องจากการเปลี,ยนแปลง การ
ล่าชา้ การยกเลิกเที,ยวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใชจ่้ายที,อาจจะเกิดขึ�นไดอ้นัเนื,องมาจากสาเหตุของการ
สไตร์ค การนดัหยดุงาน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ และกรณีสุดวสิัยอื,นๆ ที,บริษทัไม่อาจควบคุมได ้

• ค่าบริการไม่รวมภาษี D% และ ภาษีหกั ณ.ที,จ่าย f% 

การสํารองที3นั3ง 

1. กรุณาชาํระเงินมดัจาํเมื,อทาํการสาํรองที,นั,งเป็นเงิน�,))) บาท โดยชาํระเป็นเงินสดหรือโอนเงินสด
เขา้บญัชีบริษทั พร้อมแจง้ ชื,อ / สกุล เป็นภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง 

2. นาํส่งหนงัสือเดินทางตวัจริงที,มีอายเุกิน@เดือน ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย�วนัทาํการก่อนกาํหนดการเดินทาง 
3. ชาํระเงินส่วนที,เหลือทั�งหมดล่วงหนา้ D วนั ก่อนเดินทางโดยชาํระเป็นเงินสด หรือโอนเงินเขา้มา

บญัชีของบริษทั 

เงื3อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง   $E วนั  คืนค่าใช้จ่ายทั>งหมดหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรับกรุ๊ปที3ต้อง 

      การันตีมัดจํากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที3มีการการันตีค่ามัดจําที3พกั 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง +* วันขึ>นไป เกบ็ค่าใช่จ่าย *,EEE บาท 
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 ยกเลกิก่อนการเดินทาง G – +H วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย *E% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง + – @ วนั  เกบ็ค่าใช้จ่าย +EE% ของราคาทวัร์   


