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 มนตเ์สน่ห์เกาะไหหลาํ 4 วนัทวัร์ 
                กาํหนดวนัเดนิทาง  �� ก.ค – �� ส.ค. �� / �� – �� ส.ค. �� 
         

       วนัแรกของการเดินทาง                 กรุงเทพฯ  ~ ไหโข่ว ~ ฉงไห่   
��.�0 น. พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั*น 4 เคาน์เตอร์ Q12 สายการบิน 

HAINAN AIRLINES เจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกเรื�อง
เอกสาร สัมภาระและที�นั�งก่อนการเดินทาง 

15.6� น. บินตรงสู่เมืองไหโข่ว โดยเที�ยวบินที�  HU 7940  

57.58 น. ถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลาํ) ซึ� งตั*งอยูท่างเหนือของ
เกาะไหหลาํ (เกาะไหหลาํ เป็นเกาะที�มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะ
ไตห้วนั ตั*งอยูท่างใตสุ้ดของประเทศจีน) ผา่นขั*นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระ
เรียบร้อยแลว้ ไกดท์อ้งถิ�นรอตอ้นรับแลว้พาท่านเดินทางโดยรถบสัปรับอากาศสู่เมืองฉงไห่ 

5D.�� น. ระหวา่งทางแวะชม สวนวัฒนธรรมศาสนาพุทธลัทธิเต๋า (WENBI MOUNTAIN DAOISM 
CULTURE PARK) ชมความงดงาม ร่มรื�นยข์อง ศาสนสถานบนยอดเขา WENBIFENG 
สักการะรูปปั* นของเทพเจา้ตามหลกัความเชื�อของปรัชญาลทัธิเต๋า  

18.00 น. รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร 
 อิสระใหท้่านพกัผอ่นแช่นํ*าแร่ร้อนคุณภาพเยี�ยม เสริมสุขภาพ บาํรุงผวิพรรณที�โรงแรมที�พกั 
 พกัที�  QIONGHAI TIAN FU YUAN HOTSPRING RESORT หรือที�พกัระดบัเดียวกนั (4 ดาว) 

วนัที%สองของการเดินทาง        ฉงไห่ ~ หนานซาน             
�[.�� น. รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  
  เชา้     นาํท่านเดินทางสู่เมืองซานยา่ เมืองท่องเที�ยวชายทะเลที�สาํคญั จุดใตสุ้ดของประเทศจีน ระหวา่ง 
                                ทางเขา้เยี�ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี – แม้ว ชมการจาํลองวถีิชีวติความ 
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                     เป็นอยูข่องชนเผา่ที�มีจาํนวนประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมากที�สุดในเกาะไหหลาํชมการแสดง 
                     การละเล่นศิลปะพื*นเมืองต่างๆของชนกลุ่มนอ้ยเหล่านี*  แลว้นาํท่านชมร้านขายผลิตภณัฑ์แปร 
                                รูปจากคาร์บอนไมไ้ผ ่จากนั*นชม อนุสาวรีย์กวางเหลยีวหลงั อนุสรณ์ความรักอนัโรแมนติก  
                                ของกวางสาวกบัหนุ่มเผา่หลี และชมววิที�สวยงามของเมืองซานยา่ จากจุดชมววิบนยอดเขา 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางไป “เขตท่องเที%ยวอุโมงค์สวรรค์ใหญ่เลก็หนานซาน” หรือ “ตา้เสี�ยวตง้เทียน” ซึ� งไดรั้บ

เลือกเป็นอีกหนึ�งสถานที�ท่องเที�ยวระดบั 8A ของจีน บรรยากาศภายในเป็นการจดัองคป์ระกอบ
และสถานที�ตามแนวคิดของลทัธิเต๋า มีพื*นที�ประมาณ 66.8 ตารางกิโลเมตร ภายในมีตาํหนกั
เทพเจา้มงักรและรูปปั* นของ “เทพเจ้าเอ๋า” เทพเจา้ที�หวัเป็นมงักรตวัเป็นเต๋า ถือเป็นเทพเจา้
ศกัดิ_ สิทธิ_ ที�มีคนนบัถือเป็นจาํนวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดใหผู้ค้นต่างพากนัมาสักการะเพื�อความ
เป็นสิริมงคลทางดา้นการทาํงาน การคา้ และเรื�องเงินทองใหแ้ก่ชีวติ  

             18.00 น.                   รับประทานอาหารเยน็อาหารเจเลิศรส ที%ภัตตาคารวดัหนานซาน 

                   พกัที�  NAN SHAN HOTEL  

  

วนัที%สามของการเดินทาง       หนานซาน  ~  ไหโข่ว  

             �[.�� น.      รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

             �`.�� น.       นาํท่านเที�ยว “เขตการท่องเที%ยวเชิงวฒันธรรมหนานซาน” หรือที�เรียกกนัวา่ วดัหนานซาน   
                                             สถานที�ท่องเที�ยวระดบั 8A ของจีน มีเนื*อที� 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ� งถือวา่เป็นสวนพุทธธรรม

ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศจีน ภายในวดัแห่งนี* มีจุดเด่นที�สาํคญั คือ “องค์เจ้าแม่กวนอมิ 3 พกัตร์” 

ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเล   เป็นเจา้แม่กวนอิมที�หนัพระพกัตร์ b ดา้นองคแ์รกของโลก มี
ความสูง 108 เมตร เจา้แม่กวนอิมยนืที�สูงที�สุดในโลก โดยมีความสูงมากกวา่ เทพีเสรีภาพ ของ
ประเทศอเมริกา ที�เจา้แม่กวนอิมองคนี์*ประดิษฐ์ออกมาเป็น b หนา้ b ทิศ มี ความหมายคือ 
สติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ ชาวไหหลาํเชื�อกนัวา่หลงัจากสร้างองคเ์จา้แม่กวนอิม
เสร็จ ไหหลาํก็ไม่เคยเกิดภยัพิบติัทางทะเลอยา่งหนกัอีกเลย ความศกัดิ_ สิทธิ_ ของเจา้แม่กวนอิมที�
วดันี*  ผูค้นต่างกล่าวกนัวา่ ใครไดมี้โอกาสมาสักการะขอพรองคเ์จา้แม่ไม่วา่จะเรื�องใด ก็จะ
สมหวงัทุกประการ (พาท่านขึ*นไปกราบสักการะใกลชิ้ดถึงฝ่าพระบาทองคเ์จา้แม่) นาํท่านนั�ง
รถพว่งเล็กเที�ยวชมทิวทศัน์ที�ร่มรื�นสวยงาม พร้อมทาํบุญไหวพ้ระเสริมเมตตาบารมี  ท่าน
สามารถร่วมบริจาค 6� หยวน เพื�อที�จะไดส้ักการะเจา้แม่กวนอิม8 กร ที� “ตําหนักพระอวโลกเิต

ศวรทองคําหยก”  รุปเคารพเจา้แม่กวนอิม ` กร ที�สร้างจากแผน่ทองคาํแทน้ํ*าหนกัประมาณ  

5�� กิโลกรัมเศษ ประดบัประดบัดว้ย เพชรนํ*าหนกั 120 กะรัตเศษ รัตนชาติสูงค่า อีกกระทั�ง
หยกมรกตนํ*าหนกัถึง 100 กก. เศษ และดว้ยความสูง b.` เมตร ทาํใหไ้ดรั้บการจดบนัทึกในกิน
เนสบุค๊วา่ เป็นรูปเคารพทองคาํหยกที�ใหญ่ที�สุดในโลก ตั*งแต่ปี คศ.1998  

  12.00 น.      รับประทานอาหารเที�ยง พิเศษเมนูอาหารทะเลสด 
                บ่าย                    แวะร้านขายสินคา้พื*นเมือง แลว้นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไหโข่ว ดว้ยรถไฟความเร็วสูงจาก 
                                              ซานยา่ –ไหโขว ่(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชม.) ถึงเมืองไหโขว ่พาท่านเที�ยวชม ถนนโบราณ                                              
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                                               QI LOU สถานที�ท่องเที�ยวทางวฒันธรรม พิพิธภณัฑมี์ชีวิตที�แสดงใหเ้ห็นถึงประวติัศาสตร์ วถีิ 
                                              ชีวติความเป็นอยูข่องเมืองไหโขว ่
                 58.00 น.       รับประทานอาหารเยน็ที�ภตัตาคาร  

                    พกัที� HAIKOU NEW OSCAR  HOTEL หรือที�พกัในระดบัเดียวกนั (4 ดาว) 
 

วนัที%สี%ของการเดินทาง                 ไหโข่ว  ~    กรุงเทพ ฯ    

0D.�� น.  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรมที�พกั  
�[.�� น.  นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เม่ยหลาน เพื�อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

         ��.6� น.                  เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยเที�ยวบินที� HU 7939   
10.10 น.                 กลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพฯ 

********** ขอบคุณทุกท่านที%ใช้บริการ************** 
 

 

อตัราค่าบริการ 15 ท่าน 

ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน 21,900 

เด็กอายตุ ํ�ากว่า 12 ปี ใชเ้ตียง 21,900 

เด็กอายตุ ํ�ากว่า 12 ปี ไม่ใชเ้ตียง 20,900 

พกัห้องเดี�ยวเพิ�มอีกท่านละ 3,500 

                  *** อตัราค่าทวัร์นี>สําหรับกรุ๊ปเดินทาง AB ท่านขึ>นไป ***  
อตัราค่าบริการรวม   
- ค่าตัnวเครื�องบินชั*นทศันาจร ไป – กลบั (ตัnวกรุ๊ป) / ค่าภาษีการเดินทาง /ค่าที�พกั 6 ท่าน ต่อ 5 หอ้งคู่ / 

ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ /ค่าอาหารทุกมื*อที�ระบุในรายการ / ค่าพาหนะนาํเที�ยวตามรายการ /ค่า
นํ*าหนกักระเป๋าท่านละ 5 ชิ*นนํ*าหนกัไม่เกิน 6b กิโลกรัม (ตามสายการบินกาํหนด) /ค่าประกนัอุบติัเหตุ
ระหวา่งการเดินทาง 7��,��� บาท 

อตัราค่าบริการนี>ไม่รวม 

-   ค่าหนงัสือเดินทาง และ เอกสารต่างดา้วต่างๆ / ค่าใชจ่้ายอื�นๆ นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม,   
    อาหาร, ค่าโทรศพัท ์/ค่าทิปเด็กยกกระเป๋า, ทิปไกด,์ ทิปคนขบัรถ, วนัละประมาณ 6�หยวน/คน/วนั/ ค่านํ*าหนกั      
    ที�เกินพิกดั  
 

 * รายการทวัร์นี* เป็นทวัร์แบบ “จอยทวัร์” คือมีลูกคา้จากหลายๆบริษทั เดินทางท่องเที�ยวร่วมกนัเป็นแบบหมู่คณะ
เดินทางไปกลบัพร้อมกนั ทางบริษทัฯจึงขอสงวนสิทธิ_ ที�จะไม่รับผูที้�มีประสงคซื์*อทวัร์แลว้แยกตวัไปทาํธุระ
ส่วนตวัอื�นๆหรือแยกกลบัภายหลงั* 

 **อาหารในเมืองจีนเป็นแบบโตะ๊จีน นั�งร่วมโตะ๊กนัประมาณโตะ๊ละ `-5�ท่าน อาหารส่วนใหญ่เป็น ปลา หมู กุง้   
    ไก่ เป็ด นํ*าซุป และ ผดัผกัต่างๆ (ท่านที�ไม่ทานเนื*อสัตว ์หรือทานเจ ไม่สามารถแยกโตะ๊ได)้ รสชาตอาหาร 
     ค่อนขา้งจืดและมนั  หวัหนา้ทวัร์จะจดัเตรียมนํ*าจิ*มสาํหรับอาหารแต่ละมื*อไปบางส่วน หากท่านใดทานอาหาร 
     ยาก เกรงวา่รสชาตจะไม่ถูกปาก สามารถเตรียมอาหารกระป๋อง นํ*าจิ*ม หรือนํ*าพริกต่างๆไปทานเองได*้* 

 



                              4                                  

หมายเหตุ 

• อตัราค่าบริการดังกล่าว สําหรับผู้โดยสาร AB ท่านขึ>นไป หากไม่ครบจะต้องปรับเพิ%มขึ>นอกี 

• วซ่ีาเป็นวซ่ีากรุ๊ปทวัร์ฟรีที%ด่านไหหลาํ หากลูกทวัร์ท่านใดมีวซ่ีาจีนอยู่แล้ว จะต้องใช้วซ่ีาของท่านเองและ 

จะไม่ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

• รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

• บริษทัขอสงวนสิทธิ_ ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ในกรณีที�มีการขึ*นลงของ
เงินตราต่างประเทศ 

• การไม่รับประทานอาหารบางมื*อ ไม่เที�ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้ เพราะการชาํระค่า
ทวัร์ เป็นไปในลกัษณะเหมาะจ่าย 

• บริษทัไดท้าํประกนัชีวิตไวใ้หก้บัลูกคา้ในวงเงิน 400,000 บาท แต่ทั*งนี* ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�ไดมี้การตกลง
ไวก้บับริษทัประกนัภยั 

• บริษทัขอสงวนสิทธิ_ ที�จะรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายที�อาจจะเกิดขึ*นได ้ อนัเนื�องจากการเปลี�ยนแปลง การล่าชา้ 
การยกเลิกเที�ยวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใชจ่้ายที�อาจจะเกิดขึ*นไดอ้นัเนื�องมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การ
นดัหยดุงาน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ และกรณีสุดวสิัยอื�นๆ ที�บริษทัไม่อาจควบคุมได ้

• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และ ภาษีหกั ณ.ที�จ่าย 3% 

การสํารองที%นั%ง 

1. กรุณาชาํระเงินมดัจาํเมื�อทาํการสาํรองที�นั�งเป็นเงิน5,000 บาท โดยชาํระเป็นเงินสดหรือโอนเงินสดเขา้
บญัชีบริษทั พร้อมแจง้ ชื�อ / สกุล เป็นภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง 

2. นาํส่งหนงัสือเดินทางตวัจริงที�มีอายเุกิน6เดือน ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย5วนัทาํการก่อนกาํหนดการเดินทาง 
3. ชาํระเงินส่วนที�เหลือทั*งหมดล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนเดินทางโดยชาํระเป็นเงินสด หรือโอนเงินเขา้มา 

 

เงื%อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง   30 วนั  คืนค่าใช้จ่ายทั>งหมดหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรับกรุ๊ปที%ต้อง 

      การันตีมัดจํากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที%มีการการันตีค่ามัดจําที%พกั 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วันขึ>นไป เกบ็ค่าใช่จ่าย 5,000 บาท 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1 – 6 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์   


