
มนต์เสน่ห์เกาะไหหลาํ � วนัทัวร์ (อสิระ�วนั) 
Feng Xiaogang Movie Theme Town – วดัลทัธิเต๋า WENBI FENG  - ศนูยก์ารประชุมเอเชียฟอรัม โบ๋อ่าว 

หมู่บา้นชนกลุ่มนอ้ยหลีแมว้ – อนุสาวรียก์วางเหลียวหลงั – เทียนหยาไหเจี(ยว 

เจา้แม่กวนอิม )*+ ม. วดัหนานซาน – ถนนสายประวติัศาสตร์ Qi Lou – FREE DAY 

**พเิศษเมนู ไก่เหวนิชาง /  อาหารเจ /  อาหารทะเลสด ** 

       กาํหนดวนัเดนิทาง  $% – $' กรกฏาคม *+ / %, – %- กนัยายน *+ 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ไหโข่ว – Feng Xiaogang Movie Theme Town – ไหโขว่ 
09.** น. พร้อมกนัที(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั7น 8 เคาน์เตอร์ Q10  สายการบิน 

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

)).>* น. เหิรฟ้าสู่เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน โดยเที(ยวบินที(  HU  



)8.)* น. ถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลาํ) ซึ( งตั7งอยูท่างเหนือของเกาะ
ไหหลาํ ( เกาะไหหลาํ เป็นเกาะที(มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั > ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไตห้วนั 
ตั7งอยูท่างใตสุ้ดของประเทศจีน) ผา่นขั7นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ไกด์
ทอ้งถิ(นรอตอ้นรับท่าน 

)E.** น. นาํท่านเดินทางสู่ Feng Xiaogang Movie Theme Town โรงถ่ายภาพยนตร์จาํลอง ) ในโครงการอคัร
สถานความบนัเทิงของ MISSION HILL HAIKOU เริ(มเปิดใหเ้ที(ยวชมเมื(อเดือนมิถุนายนปี >*)8 ที(ผา่นมา 
โรงถ่ายภาพยนตร์แห่งนี7 ก่อตั7งขึ7นเพื(อเป็นเกียรติแก่ Feng Xiaogang ผูก้าํกบัภาพยนตร์ชื(อดงัของจีน 
โดยจาํลองฉากต่างๆในภาพยนตร์ที(สร้างชื(อให้แก่เขา อาทิ “Back to 1942”, “Tangshan 

Earthquake” , “If You are the One” เป็นตน้ 

)+.** น. รับประทานอาหารคํ(าที(ภตัตาคาร ตอ้นรับท่านสู่เมืองไหหลาํดว้ยเมนูขา้วมนัไก่เหวนิชางที(เลื(องชื(อ 
 พกัที(  HAIKOU NEW OSCAR HOTEL หรือที(พกัระดบัเดียวกนั (8 ดาว)  

 

วนัที5สอง ไหโขว่– วดัลทัธิเต๋า WEN BI FENG – ศูนย์การประชุมเอเชียฟอรัม โบ๋อ่าว – หมู่บ้านชนกลุ่ม

น้อยหลีแม้ว – ซานย่า 

*H.** น. รับประทานอาหารเชา้ที(โรงแรม 

 เชา้              พาท่านชม สวนวัฒนธรรมศาสนาพุทธลัทธิเต๋า (WENBI  MOUNTAIN DAOISM CULTURE PARK)  
                           ชมความงดงาม ร่มรื(นยข์อง ศาสนสถานบนยอดเขา WENBIFENG สกัการะรูปปั7 นของเทพเจา้ตามหลกั  
                           ความเชื(อของปรัชญาลทัธิเต๋า แลว้นาํท่านเดินทางสู่เมือง ฉงไห่ พาท่านเขา้ชมอาคารที(ใชต้อ้นรับและ 

                           เป็น ศูนย์จัดการประชุมผู้นําเอเซีย ในปี >**>  จากนั7น นั(งเรือชมทิวทศัน์ที(งดงามของ “หาดหยก”  
                          จุดตดัระหวา่งแม่นํ7าวา่นเฉวยีน แม่นํ7าที(ยาวเป็นอนัดบั \ ของเกาะไหหลาํ และทะเลจีนใต ้จากนั7นแวะชม  
                          ร้านขายยา “เป่าซู่ถงั” ร้านขายยา บวัหิมะ ที(ขึ7นชื(อ รับบริการ นวดฝ่าเทา้ คลายปวดเมื(อย ช่วยการ 
                          ไหลเวยีนของเลือดฟรี 

)>.** น. รับประทานอาหารกลางวนัที(ภตัตาคาร 
บ่าย              แลว้เดินทางสู่เมืองซานยา่ ระหวา่งนาํท่านเขา้เยี(ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี – แม้ว ชม 

                          การจาํลองวิถีชีวติความเป็นอยูข่องชนเผา่ที(มีจาํนวนประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมากที(สุดในเกาะ 

                          ไหหลาํ ชมการแสดงการละเล่น ศิลปะพื7นเมืองต่างๆของชนกลุ่มนอ้ยเหล่านี7  แลว้นาํท่านชมร้านขาย 
                           ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากคาร์บอนไมไ้ผ ่
)+.** น. รับประทานอาหารเยน็ที(ภตัตาคาร พิเศษ เมนูอาหารทะเลสด  
                           พกัที(  SANYA INTERNATIONAL HOTEL หรือที(พกัระดบัเดียวกนั (8 ดาว) 

 

  วนัที5สาม  ซานย่า – อนุสาวรีย์กวางเหลยีวหลงั - เทยีนหยาไหเจี5ยว –  หนานซาน 

*H.** น. รับประทานอาหารเชา้ที(โรงแรม 

เชา้ นาํท่านขึ7นเขาเพื(อชม อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอนัโรแมนติกของกวางสาวกบัหนุ่ม
เผา่หลี และชมววิที(สวยงามของเมืองซานยา่ จากจุดชมวิวบนยอดเขา เหล่านี7   จากนั7นแวะชิมชาเพื(อ



สุขภาพที(ขึ7นชื(อของเกาะไหหลาํ ชาร้านนี7 เคยใชต้อ้นรับผูน้าํอาเซียนที(เคยมาประชุมที(เกาะไหหลาํแห่งนี7
อีกดว้ย 

)>.** น. รับประทานอาหารเที(ยงที(ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั7นนาํท่านสู่ “เทียนหยาไหเจี+ยว” แดนไกลสุดหลา้ที(เส้นขอบฟ้าจรดกบัชายทะเล จุดเกือบใตสุ้ดของ

แผน่ดินจีน ซึ( งเป็นสัญลกัษณ์ของเกาะไหหลาํจนมีคาํกล่าววา่ถา้ท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี(ยว ท่านยงัมา
ไม่ถึงเกาะไหหลาํ ใหท้่านไดส้ัมผสักบัความงามของหาดทราย ทอ้งทะเล และสายลม ท่านจะไดรั้บกลิ(น
ไอของอากาศบริสุทธ̂ิของภูเขาเขียว นํ7าทะเลใส และหาดทรายที(ขาวสะอาด จากนั7นนาํท่านเดินทางเขา้สู่
เขตวฒันธรรมศาสนาพุทธ วดัหนานซาน 

)+.** น. รับประทานอาหารเยน็ที(ภตัตาคาร พิเศษอาหารเจ 
                          พกัที(  NANSHAN HOTEL หรือที(พกัในระดบัเดียวกนั (8 ดาว) 
วนัที5สี5  หนานซาน – เจ้าแม่กวนอมิ �$+ ม. วดัหนานซาน – ถนนสายประวตัิศาสตร์ Qi Lou – ไหโขว่    

*H.** น. รับประทานอาหารเชา้ที(โรงแรม  
 เชา้ นาํท่านเที(ยว “เขตการท่องเที5ยวเชิงวฒันธรรมหนานซาน” หรือที(เรียกกนัวา่ วดัหนานซาน  สถานที(          

ท่องเที(ยวระดบั `A ของจีน มีเนื7อที( 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ( งถือวา่เป็นสวนพุทธธรรมที(ใหญ่ที(สุดของ
ประเทศจีน ภายในวดัแห่งนี7 มีจุดเด่นที(สาํคญั คือ “องค์เจ้าแม่กวนอมิ 3 พกัตร์” ประดิษฐาน ณ เกาะ
กลางทะเล   เป็นเจา้แม่กวนอิมที(หนัพระพกัตร์ \ ดา้นองคแ์รกของโลก มีความสูง 108 เมตร เจา้แม่
กวนอิมยนืที(สูงที(สุดในโลก โดยมีความสูงมากกวา่ เทพีเสรีภาพ ของประเทศอเมริกา ที(เจา้แม่กวนอิ
มองคนี์7ประดิษฐอ์อกมาเป็น \ หนา้ \ ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ ชาว
ไหหลาํเชื(อกนัวา่หลงัจากสร้างองคเ์จา้แม่กวนอิมเสร็จ ไหหลาํก็ไม่เคยเกิดภยัพิบติัทางทะเลอยา่งหนกั
อีกเลย ความศกัด̂ิสิทธ̂ิของเจา้แม่กวนอิมที(วดันี7  ผูค้นต่างกล่าวกนัวา่ ใครไดมี้โอกาสมาสักการะขอพร
องคเ์จา้แม่ไม่วา่จะเรื(องใด ก็จะสมหวงัทุกประการ (พาท่านขึ7นไปกราบสักการะใกลชิ้ดถึงฝ่าพระบาท
องคเ์จา้แม่) นาํท่านนั(งรถพว่งเล็กเที(ยวชมทิวทศัน์ที(ร่มรื(นสวยงาม พร้อมทาํบุญไหวพ้ระเสริมเมตตา
บารมี  ท่านสามารถร่วมบริจาค >* หยวน เพื(อที(จะไดส้ักการะเจา้แม่กวนอิม+ กร ที( “ตําหนักพระอวโลกิ

เตศวรทองคําหยก”  รุปเคารพเจา้แม่กวนอิม + กร ที(สร้างจากแผน่ทองคาํแทน้ํ7าหนกัประมาณ  )** 
กิโลกรัมเศษ ประดบัประดบัดว้ย เพชรนํ7าหนกั 120 กะรัตเศษ รัตนชาติสูงค่า อีกกระทั(งหยกมรกต
นํ7าหนกัถึง 100 กก. เศษ และดว้ยความสูง \.+ เมตร ทาํให้ไดรั้บการจดบนัทึกในกินเนสบุค๊วา่ เป็นรูป
เคารพทองคาํหยกที(ใหญ่ที(สุดในโลก ตั7งแต่ปี คศ.1998 หลงัจากนั7นแวะชมร้านขายผา้ไหม ผา้ห่มไหมที(
ขึ7นชื(อ ของเกาะไหหลาํ    

)>.** น. รับประทานอาหารกลางวนัที(ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไหโข่ว ดว้ยรถไฟความเร็วสูงจาก ซานยา่ –ไหโขว ่(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

> ชม.) ถึงเมืองไหโขว ่พาท่านเที(ยวชม ถนนสายประวติัศาสตร์QI LOU สถานที(ท่องเที(ยวทางวฒันธรรม                       
                           พิพิธภณัฑมี์ชีวติที(แสดงใหเ้ห็นถึงประวติัศาสตร์ วถีิชีวติความเป็นอยูข่องเมืองไหโขว ่
)+.** น. รับประทานอาหารเยน็ที(ภตัตาคาร  

        พกัที( HAIKOU NEW OSCAR  HOTEL หรือที(พกัในระดบัเดียวกนั (8 ดาว) 



 

วนัที5ห้า ไหโขว่ – FREEDAY – ไหโขว่ 

*H.** น. รับประทานอาหารเชา้ที(โรงแรม 

 อิสระทั7งวนัใหท้่านพกัผอ่น หรือเดินทางไปเยี(ยมญาติตามอธัยาศยั  
                          (ไม่มีอาหารกลางวนั / เยน็/รถ+ไกด ์บริการ) 
 พกัที( HAIKOU NEW OSCAR HOTEL   หรือที(พกัในระดบัเดียวกนั (8 ดาว) 
วนัที5หก               ไหโข่ว– กรุงเทพฯ  

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ 
*7.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เม่ยหลาน เพื(อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
*l.\* น               เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยเที(ยวบินที( HU 79\l  
)*.`* น               กลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพฯ 

********** ขอบคุณทุกท่านที5ใช้บริการ************ 
 

อตัราค่าบริการ 15 ท่าน 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 26,900 

เด็กอายตุ ํ(ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 26,900 

เด็กอายตุ ํ(ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 25,900 

พกัหอ้งเดี(ยวเพิ(มอีกท่านละ 5,000 
 

 

                  *** อตัราค่าทวัร์นีQสําหรับกรุ๊ปเดินทาง �� ท่านขึQนไป ***  
อตัราค่าบริการรวม   

- ค่าตัnวเครื(องบินชั7นทศันาจร ไป – กลบั (ตัnวกรุ๊ป) / ค่าภาษีการเดินทาง /ค่าที(พกั > ท่าน ต่อ ) ห้องคู่ / 
ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที(ต่างๆ /ค่าอาหารทุกมื7อที(ระบุในรายการ / ค่าพาหนะนาํเที(ยวตามรายการ /ค่า
นํ7าหนกักระเป๋าท่านละ ) ชิ7นนํ7าหนกัไม่เกิน >\ กิโลกรัม (ตามสายการบินกาํหนด) /ค่าประกนัอุบติัเหตุ
ระหวา่งการเดินทาง 8**,*** บาท 

อตัราค่าบริการนีQไม่รวม 

- ค่าหนงัสือเดินทาง และ เอกสารต่างดา้วต่างๆ / ค่าใชจ่้ายอื(นๆ นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื(องดื(ม,   
    อาหาร, ค่าโทรศพัท ์ /ค่าทิปเด็กยกกระเป๋า, ทิปไกด,์ ทิปคนขบัรถ, วนัละประมาณ >*หยวน/คน/วนั/ ค่า

นํ7าหนกั      
    ที(เกินพิกดั  
 * รายการทวัร์นี7 เป็นทวัร์แบบ “จอยทวัร์” คือมีลูกคา้จากหลายๆบริษทั เดินทางท่องเที(ยวร่วมกนัเป็นแบบหมู่

คณะเดินทางไปกลบัพร้อมกนั ทางบริษทัฯจึงขอสงวนสิทธ̂ิที(จะไม่รับผูที้(มีประสงคซื์7อทวัร์แลว้แยกตวัไป
ทาํธุระส่วนตวัอื(นๆหรือแยกกลบัภายหลงั* 



 **อาหารในเมืองจีนเป็นแบบโตะ๊จีน นั(งร่วมโตะ๊กนัประมาณโตะ๊ละ +-)*ท่าน อาหารส่วนใหญ่เป็น ปลา หมู 
กุง้ ไก่ เป็ด นํ7าซุป และ ผดัผกัต่างๆ (ท่านที(ไม่ทานเนื7อสัตว ์หรือทานเจ ไม่สามารถแยกโตะ๊ได)้ รสชาตอาหาร
ค่อนขา้งจืดและมนั  หวัหนา้ทวัร์จะจดัเตรียมนํ7าจิ7มสาํหรับอาหารแต่ละมื7อไปบางส่วน หากท่านใดทานอาหาร
ยาก เกรงวา่รสชาตจะไม่ถูกปาก สามารถเตรียมอาหารกระป๋อง นํ7าจิ7ม หรือนํ7าพริกต่างๆไปทานเองได*้* 

หมายเหตุ 

• อตัราค่าบริการดังกล่าว สําหรับผู้โดยสาร �� ท่านขึQนไป หากไม่ครบจะต้องปรับเพิ5มขึQนอกี 

• วซ่ีาเป็นวซ่ีากรุ๊ปทวัร์ฟรีที5ด่านไหหลาํ หากลูกทวัร์ท่านใดมีวซ่ีาจีนอยู่แล้ว จะต้องใช้วซ่ีาของท่านเอง

และ จะไม่ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

• รายการอาจมีการเปลี(ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

• บริษทัขอสงวนสิทธ̂ิที(จะมีการเปลี(ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ในกรณีที(มีการขึ7นลง
ของเงินตราต่างประเทศ 

• การไม่รับประทานอาหารบางมื7อ ไม่เที(ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้ เพราะการชาํระ
ค่าทวัร์ เป็นไปในลกัษณะเหมาะจ่าย 

• บริษทัไดท้าํประกนัชีวิตไวใ้หก้บัลูกคา้ในวงเงิน 8**,*** บาท แต่ทั7งนี7 ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที(ไดมี้การตก
ลงไวก้บับริษทัประกนัภยั 

• บริษทัขอสงวนสิทธ̂ิที(จะรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายที(อาจจะเกิดขึ7นได ้ อนัเนื(องจากการเปลี(ยนแปลง การ
ล่าชา้ การยกเลิกเที(ยวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใชจ่้ายที(อาจจะเกิดขึ7นไดอ้นัเนื(องมาจากสาเหตุของการ
สไตร์ค การนดัหยดุงาน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ และกรณีสุดวสิัยอื(นๆ ที(บริษทัไม่อาจควบคุมได ้

• ค่าบริการไม่รวมภาษี H% และ ภาษีหกั ณ.ที(จ่าย \% 

การสํารองที5นั5ง 
1. กรุณาชาํระเงินมดัจาํเมื(อทาํการสาํรองที(นั(งเป็นเงิน`,*** บาท โดยชาํระเป็นเงินสดหรือโอนเงินสดเขา้

บญัชีบริษทั พร้อมแจง้ ชื(อ / สกุล เป็นภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง 
2. นาํส่งหนงัสือเดินทางตวัจริงที(มีอายเุกินEเดือน ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย`วนัทาํการก่อนกาํหนดการเดินทาง 
3. ชาํระเงินส่วนที(เหลือทั7งหมดล่วงหนา้ H วนั ก่อนเดินทางโดยชาํระเป็นเงินสด หรือโอนเงินเขา้มาบญัชี

ของบริษทั 

เงื5อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง   W$ วนั  คืนค่าใช้จ่ายทัQงหมดหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรับกรุ๊ปที5ต้อง 

      การันตีมัดจํากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที5มีการการันตีค่ามัดจําที5พกั 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง �* วันขึQนไป เกบ็ค่าใช่จ่าย *,$$$ บาท 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง ' – �, วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย *$% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง � – � วนั  เกบ็ค่าใช้จ่าย �$$% ของราคาทวัร์   

 


