
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง  

วันแรก              กรุงเทพฯ สุวรรณภูม ิ – เมืองไห่โข่ว  

09.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเคาน์เตอร์ ... ช้ัน 4 สาย
การบิน Hainan Airlines (HU)  โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ อ านวย
ความสะดวกตรวจเอกสารและที่นัง่ก่อนการเดินทาง 

11.40 น.  น าท่านเหิรฟ้าสู่เมืองไห่โข่ว โดยเที่ยวบินที่ HU7940 
14.55 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน 

(เกาะไหหล า) ซ่ึงตั้งอยูท่างเหนือของเกาะไหหล า ( เกาะไหหล า 
เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศจีน รองมาจาก 
เกาะไตห้วนั ตั้งอยูท่างใตสุ้ดของประเทศจีน) 
จากนั้นน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดินฉีโหลว มีสินคา้
มากมาย 
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือฝากคนทางบา้น  

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  



 

                     พัก 海口希爾頓酒店(Hilton Haikou) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง           อู่กงฉือ - ป่าชายเลน Dong zhai gang -  น่ังเรือชมแม่น ้าว่านเฉวียน  
                          -ศูนย์ประชุมเอเชียป๋ออ้าว-เมืองซิงหลง 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ อู่กงฉือ (ศาลเจา้ 5 วรีบุรุษ) ตั้งอยูใ่นเมืองเขตฝู่
เฉิง เมืองไห่โข่ว เดิมเคยเป็นที่พกัอาศยัในสมยัที่นกักว ี“ซูตงปอ” 

ถูกเนรเทศมาเกาะไห่หนาน และไดส้อนหนงั สือช่วยพฒันา
วฒันธรรมให้แก่คนไห่หนาน ชาวไห่หนานจึงสร้างศาลเจา้เป็นที่
ระลึกเรียกวา่ “ซูกงฉือ” สมยัราชวงศชิ์งสร้างและขายเป็นศาลเจา้
ระลึกวรีบุรุษสมยัถงั-หล่ีเต๋ออ้ี สมยัซ่ง-หล่ีกงั หล่ีกวา่ง เจา้ต่ิง หู
ซวน และต่อมาสร้างรูปป้ันของขนุศึกฝปูอและหม่าหยวนเพิม่เติมจนเป็นบริเวณที่กวา้งขวาง ร่มร่ืนภายใน
ยงัมีบ่อน ้ าพทุี่ซูตงปอขดุเจาะไว ้2 บ่อ (ปัจจุบนัน้ีเหลือเพยีง
บ่อเดียว) ถือเป็นโบราณวตัถุที่ส าคญัที่สุดของไห่หนาน น า
ท่านชมป่าชายเลน Dong zhai gang   ประเทศจีนเจด็แห่ง
ถูกรวมอยูใ่นรายช่ือพื้นที่ชุ่มน ้ าที่มีการป้องกนัทีส่ าคญัของ
โลก  ตั้งอยูใ่น Qiongshan ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมือง 
Haikou ป่าชายเลนทอดยาว 50 กิโลเมตรและครอบคลุม
พื้นที่ 3,337.6 เฮกตาร์เป็นเขตป้องกนัป่าชายเลนที่ก่อตั้งขึ้น
ในประเทศจีน ปี1986 ไดรั้บการอนุมติัโดยสภาแห่งรัฐไดรั้บการส่งเสริมให้เป็นเขตอนุรักษธ์รรมชาติ
แห่งชาติ    

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

น าท่านเดินทางสู่เมืองโป๋อ่าว  จากนั้นน าทา่นน่ังเรือชมแม่น ้าว่านเฉวียน ชม
ทิวทศัน์ที่งดงามของ “หาดหยก” จุดตดัระหวา่งแม่น ้ าวา่นเฉวยีน แม่น ้ าที่ยาว
เป็นอนัดบั 3 ของเกาะไหหล า และทะเลจีนใต ้น าท่านเดินสู่ ศูนย์ประชุมเอเชีย
ป๋ออ้าว เป็นสถานที่จดัประชุมเอเชียป๋ออา้ว ตั้งอยูท่ี่เมืองป๋ออา้ว ซ่ึงเป็นเมือง
ใหม่ ที่ปากแม่น ้ าวา่นฉวนเหอ มีเน้ือที่ 38 ตารางกิโลเมตร ปากอ่าวระยะ 16 

กิโลเมตร เป็นที่ยอมรับวา่เป็นปากอ่าโซนร้อนที่รักษา
ธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ปัจจุบนัน้ีไดส้ร้างศูนย์
ประชุมเอเชียและออกแบบโดยวศิวกรชาวออสเตรเลีย และมี
การประชุมทุกๆปี พร้อมกบัเป็นที่ทอ่งเที่ยวแห่งใหม่ดว้ย  น า
ท่านสู่เมืองซิงหลง  

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
         พกั萬寧中奧戴斯溫泉度假酒店 Days Hotel and Suites Shimei Bay ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBh6-enprXAhVLtI8KHXf3BZkQFghMMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-cn%2Fsanya-nanshan-hotel%2Fhotel%2Fsanya-cn.html&usg=AOvVaw1SEKkYmVGYemiysONbArUt
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBh6-enprXAhVLtI8KHXf3BZkQFghMMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-cn%2Fsanya-nanshan-hotel%2Fhotel%2Fsanya-cn.html&usg=AOvVaw1SEKkYmVGYemiysONbArUt


 

 

วันที่สาม         สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี – แม้ว   
                                        - เมืองซานย่า -  อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชม สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง สวนแห่งน้ี
ตั้งอยูบ่นเน้ือที่ 32 เฮกเตอร์ ปลูกเฉพาะพนัธุไ์มเ้มืองร้อน
กวา่1,200 ชนิด เพือ่การอนุรักษแ์ละการคน้ควา้วจิยั โดย
จดัแปลงไวเ้ป็นหมวดหมู่ สวยงามน่าชม  น าท่านชมตน้
จ าปียกัษ ์ ตน้วานิลา ฯลฯ  หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางสู่
เมืองซานย่า เป็นเมืองที่อยูใ่ตสุ้ดของจีนและเป็นเมืองริม
ทะเลแห่งเดียวที่ตั้งอยูใ่นเขตโซนร้อนของจีน และเป็น
เมืองท่าส าคญัในการท่องเที่ยวของเกาะไหหล า นอกจากน้ี
ยงัเคยเป็นสถานที่จดัประกวด Miss World มาแลว้ รวมทั้ง
ทางการจีนไดก่้อสร้างสถานที่จดัประชุมผูน้ าเศรษฐกิจ 
CEO Forum อยา่งถาวรไวท้ี่น่ี ซ่ึงจะมีการประชุมทุกปีอีก
ดว้ย เมืองซนัยา่ มีหาดทรายขาวสะอาดงดงาม อาทิ หาดตา้
ตงไห่ หาดยีห่วัหยวน หาดยา่หลง ซ่ึงเป็นแหล่งของทรายที่ถูกน าไปผลิตแกว้คุณภาพดีที่สุดในประเทศจีน 
และยงัเพยีบพร้อมไปดว้ยอากาศอนับริสุทธ์ิ อาหารทะเลเลิศรส เมืองซนัยา่มีแหล่งท่อง   
จากนั้นน าท่านเขา้เยีย่มชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี –แม้ว ชมการจ าลองวถีิชีวติความเป็นอยู่
ของชนเผา่ที่มีจ  านวนประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากที่สุดในเกาะไหหล า ชมการแสดงการละเล่น ศิลปะ
พื้นเมืองต่างๆของชนกลุ่มนอ้ยเหล่าน้ี 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
น าท่านสู่เมืองซานย่า เมืองซานยา่ เป็นเมืองทีอ่ยูใ่ตสุ้ดของจีนและ
เป็นเมืองริมทะเลแห่งเดียวที่ตั้งอยูใ่นเขตโซนร้อนของจีน และเป็น
เมืองท่าส าคญัในการท่องเที่ยวของเกาะไหหล า นอกจากน้ียงัเคยเป็น
สถานที่จดัประกวด Miss World มาแลว้ รวมทั้งทางการจีนได้
ก่อสร้างสถานที่จดัประชุมผูน้ าเศรษฐกิจ CEO Forum อยา่งถาวรไว้
ที่น่ี ซ่ึงจะมีการประชุมทุกปีอีกดว้ย เมืองซนัยา่ มีหาดทรายขาว
สะอาดงดงาม อาทิ หาดตา้ตงไห่ หาดยีห่วัหยวน หาดยา่หลง 
ซ่ึงเป็นแหล่งของทรายที่ถูกน าไปผลิตแกว้คุณภาพดีที่สุดใน
ประเทศจีน และยงัเพยีบพร้อมไปดว้ยอากาศอนับริสุทธ์ิ  
อาหารทะเลเลิศรส และแหล่งท่องเที่ยว   จากนั้นน าทา่น
เดินทางสู่ ลู่หุยโถว หรือ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เป็นจุดชม
ววิของเมืองซนัยา่ ซ่ึงจะเห็นทศันียภาพ ความเจริญของเมืองทั้งหมดจากบนภูเขาสูงแห่งน้ี ซ่ึงตอนอยู่



 

ดา้นล่างจะไม่รู้เลยวา่ เมืองเล็กๆ เช่นน้ีจะมีความใหญ่โตถึงเพยีงน้ี ตึกสูงใหญ่แฝงตวัปะปนอยูก่บัขนุเขา 
แสงแดดยามอสัดงเลียไลไ้ปกบัเรือสินคา้ล าเลก็ๆ ไปจนถึงล าใหญ่ขนาดมหึมาที่จอดเทียบท่าอยูใ่นอ่าว
ท่าเรือน ้ าลึกอนัเงียบสงบ ต านาน ลู่หุยโถว หรือ อนุสาวรียก์วางเหลียวหลงั มาจากเร่ืองราวความรักอมตะ 
ของหนุ่มนายพรานชาวเผา่หลี ที่วิง่ตามกวางตวัหน่ึง กวางวิง่มาถึงหนา้ผาริมทะเล ยนืน่ิงๆและคอ่ยๆเหลียว
หลงักลบัมาดูนายพรานหนุ่ม พร้อมทั้งกลายร่างเป็นสาวสวยและทั้งสองก็ไดเ้ป็นคู่รักกนัตลอดชัว่นิรันดร  

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
                     พัก三亚南山迎宾馆(Sanya Nanshan Hotel)  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

วันที่ส่ี          วัดหนานซาน(รถรางไปกลับ) - เจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า – อนุสาวรีย์กวางเหลยีวหลัง  -เมืองไหโข่ว   

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม วัดหนานซานโครงการสวนพทุธ
ธรรมที่ยิง่ใหญ่บนเน้ือที่ 50 ตารางกิโลเมตร ศูนย์
วฒันธรรมแห่งน้ีใชง้บประมาณในการสร้างกวา่ 
6,000 ลา้นหยวน และถือวา่พื้นที่แห่งน้ีตรงตาม
ลกัษณะฮวงจุย้ที่ดีที่สุด คือ ดา้นหนา้ติดทะเล 
ดา้นหลงัคือภูเขา ดา้นซา้ยมีเสือขาว และดา้นขวามี
มงักร  แลว้นมสัการเจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า เจา้แม่
กวนอิมในทะเลสูง 108 เมตร เจา้แม่กวนอิมยนืที่สูงที่สุดในโลก 
โดยมีความสูงมากกวา่ เทพเีสรีภาพ ของประเทศอเมริกา ที่เจา้แม่
กวนอิมองคน้ี์ประดิษฐอ์อกมาเป็น 3 หนา้ 3 ทิศ มี ความหมายคือ
สติปัญญา ความเมตตา และสนัติภาพ นอกจากน้ีท่านจะไดช้มค า
สอนและค ากลอนที่เขียนเก่ียวกบัพทุธศาสนา โดยแกะสลกัตาม
ผนงัและกอ้นหินมากมาย น าท่านนัง่รถพว่งเล็กเที่ยวชมทิวทศัน์ที่
ร่มร่ืนสวยงาม   พร้อมท าบุญไหวพ้ระเสริมเมตตาบารมี   ท่านจะไดส้กัการะเจ้าแม่กวนอิม1,000 กร ที่ท  า
ดว้ยทองค าแท ้และหยก เพชร พลอย ที่ดูแลว้งดงามยิง่นกัและมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก  
 

 

 
 
 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBh6-enprXAhVLtI8KHXf3BZkQFghMMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-cn%2Fsanya-nanshan-hotel%2Fhotel%2Fsanya-cn.html&usg=AOvVaw1SEKkYmVGYemiysONbArUt


 

 

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
  น าท่านสู่ “เทียนหยาไหเจ่ียว” แดนไกลสุดหลา้ที่เสน้ขอบฟ้า 

จรดกบัชายทะเล จุดเกือบใตสุ้ดของแผน่ดินจีน ซ่ึงเป็น
สญัลกัษณ์ของเกาะไหหล าจนมีค  ากล่าววา่ถา้ท่านไม่มาเทียนหยา
ไหเจ่ียว ท่านยงัมาไม่ถึงเกาะไหหล า ใหท้่านไดน้ัง่รถรางสมัผสั
กบัความงามของหาดทราย ทอ้งทะเล และสายลม ท่านจะไดรั้บ
กล่ินไอของอากาศบริสุทธ์ิของภูเขาเขียว น ้ าทะเลใส และหาด
ทรายที่ขาวสะอาด จากนั้นน าทา่นแวะชมการผลิตผา้ใยไผไ่หม ซ่ึงน ามาเป็นเคร่ืงนุ่งห่มในแบบต่างๆ 
มากมาย จากนั้นน าท่านเดินทาง กลับเมืองไหโข่ว 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
                     พัก 海口希爾頓酒店(Hilton Haikou) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

วันที่ห้า         เมืองไหโข่ว - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

        หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
09.10 น.  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Hainan Airlines เที่ยวบินที ่HU7939 

10.35 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ 
 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBh6-enprXAhVLtI8KHXf3BZkQFghMMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-cn%2Fsanya-nanshan-hotel%2Fhotel%2Fsanya-cn.html&usg=AOvVaw1SEKkYmVGYemiysONbArUt
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBh6-enprXAhVLtI8KHXf3BZkQFghMMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-cn%2Fsanya-nanshan-hotel%2Fhotel%2Fsanya-cn.html&usg=AOvVaw1SEKkYmVGYemiysONbArUt

