กาหนดการเดินทาง
วันแรก
09.00 น.

11.40 น.
14.55 น.

คา่

กรุงเทพฯ สุ วรรณภูมิ – เมืองไห่ โข่ ว
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ ... ชั้น 4 สาย

การบิน Hainan Airlines (HU) โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อานวย
ความสะดวกตรวจเอกสารและที่นงั่ ก่อนการเดินทาง
 นาท่านเหิรฟ้ าสู่เมืองไห่ โข่ ว โดยเที่ยวบินที่ HU7940
เดินทางถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน
(เกาะไหหลา) ซึ่งตั้งอยูท่ างเหนือของเกาะไหหลา ( เกาะไหหลา
เป็ นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก
เกาะไต้หวัน ตั้งอยูท่ างใต้สุดของประเทศจีน)
จากนั้นนาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินฉีโหลว มีสินค้า
มากมาย
ให้ท่านได้เลือกซื้อฝากคนทางบ้าน
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พัก 海口希爾頓酒店(Hilton Haikou) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

คา่

อู่กงฉือ - ป่ าชายเลน Dong zhai gang - นั่งเรือชมแม่ น้าว่ านเฉวียน
-ศูนย์ ประชุมเอเชียป๋ ออ้ าว-เมืองซิงหลง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อู่กงฉือ (ศาลเจ้า 5 วีรบุรุษ) ตั้งอยูใ่ นเมืองเขตฝู่
เฉิง เมืองไห่โข่ว เดิมเคยเป็ นที่พกั อาศัยในสมัยที่นกั กวี “ซูตงปอ”
ถูกเนรเทศมาเกาะไห่หนาน และได้สอนหนัง สือช่วยพัฒนา
วัฒนธรรมให้แก่คนไห่หนาน ชาวไห่หนานจึงสร้างศาลเจ้าเป็ นที่
ระลึกเรี ยกว่า “ซูกงฉือ” สมัยราชวงศ์ชิงสร้างและขายเป็ นศาลเจ้า
ระลึกวีรบุรุษสมัยถัง-หลี่เต๋ ออี้ สมัยซ่ง-หลี่กงั หลี่กว่าง เจ้าติ่ง หู
ซวน และต่อมาสร้างรู ปปั้ นของขุนศึกฝูปอและหม่าหยวนเพิม่ เติมจนเป็ นบริ เวณที่กว้างขวาง ร่ มรื่ นภายใน
ยังมีบ่อน้ าพุที่ซูตงปอขุดเจาะไว้ 2 บ่อ (ปั จจุบนั นี้เหลือเพียง
บ่อเดียว) ถือเป็ นโบราณวัตถุที่สาคัญที่สุดของไห่หนาน นา
ท่านชมป่ าชายเลน Dong zhai gang ประเทศจีนเจ็ดแห่ง
ถูกรวมอยูใ่ นรายชื่อพืน้ ที่ชุ่มน้ าที่มีการป้ องกันทีส่ าคัญของ
โลก ตั้งอยูใ่ น Qiongshan ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง
Haikou ป่ าชายเลนทอดยาว 50 กิโลเมตรและครอบคลุม
พื้นที่ 3,337.6 เฮกตาร์เป็ นเขตป้ องกันป่ าชายเลนที่ก่อตั้งขึ้น
ในประเทศจีน ปี 1986 ได้รับการอนุมตั ิโดยสภาแห่งรัฐได้รับการส่งเสริ มให้เป็ นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ
แห่งชาติ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองโป๋ อ่ าว จากนั้นนาท่านนั่งเรือชมแม่ น้าว่ านเฉวียน ชม
ทิวทัศน์ที่งดงามของ “หาดหยก” จุดตัดระหว่างแม่น้ าว่านเฉวียน แม่น้ าที่ยาว
เป็ นอันดับ 3 ของเกาะไหหลา และทะเลจีนใต้ นาท่านเดินสู่ ศูนย์ ประชุมเอเชีย
ป๋ ออ้ าว เป็ นสถานที่จดั ประชุมเอเชียป๋ ออ้าว ตั้งอยูท่ ี่เมืองป๋ ออ้าว ซึ่งเป็ นเมือง
ใหม่ ที่ปากแม่น้ าว่านฉวนเหอ มีเนื้อที่ 38 ตารางกิโลเมตร ปากอ่าวระยะ 16
กิโลเมตร
เป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นปากอ่าโซนร้อนที่รักษา
ธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปั จจุบนั นี้ได้สร้างศูนย์
ประชุมเอเชียและออกแบบโดยวิศวกรชาวออสเตรเลีย และมี
การประชุมทุกๆปี พร้อมกับเป็ นที่ทอ่ งเที่ยวแห่งใหม่ดว้ ย นา
ท่านสู่เมืองซิงหลง
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พัก 萬寧中奧戴斯溫泉度假酒店 Days Hotel and Suites Shimei Bay ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม

สวนพฤกษศาสตร์ เขตร้ อนซิงหลง - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้ อย เผ่ าหลี – แม้ ว
- เมืองซานย่ า - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านชม สวนพฤกษศาสตร์ เขตร้ อนซิงหลง สวนแห่งนี้
ตั้งอยูบ่ นเนื้อที่ 32 เฮกเตอร์ ปลูกเฉพาะพันธุไ์ ม้เมืองร้อน
กว่า1,200 ชนิด เพือ่ การอนุรักษ์และการค้นคว้าวิจยั โดย
จัดแปลงไว้เป็ นหมวดหมู่ สวยงามน่าชม นาท่านชมต้น
จาปี ยักษ์ ต้นวานิลา ฯลฯ หลังจากนั้น นาท่านเดินทางสู่
เมืองซานย่ า เป็ นเมืองที่อยูใ่ ต้สุดของจีนและเป็ นเมืองริ ม
ทะเลแห่งเดียวที่ต้งั อยูใ่ นเขตโซนร้อนของจีน และเป็ น
เมืองท่าสาคัญในการท่องเที่ยวของเกาะไหหลา นอกจากนี้
ยังเคยเป็ นสถานที่จดั ประกวด Miss World มาแล้ว รวมทั้ง
ทางการจีนได้ก่อสร้างสถานที่จดั ประชุมผูน้ าเศรษฐกิจ
CEO Forum อย่างถาวรไว้ที่นี่ ซึ่งจะมีการประชุมทุกปี อีก
ด้วย เมืองซันย่า มีหาดทรายขาวสะอาดงดงาม อาทิ หาดต้า
ตงไห่ หาดยีห่ วั หยวน หาดย่าหลง ซึ่งเป็ นแหล่งของทรายที่ถูกนาไปผลิตแก้วคุณภาพดีที่สุดในประเทศจีน
และยังเพียบพร้อมไปด้วยอากาศอันบริ สุทธิ์ อาหารทะเลเลิศรส เมืองซันย่ามีแหล่งท่อง
จากนั้นนาท่านเข้าเยีย่ มชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้ อย เผ่ าหลี –แม้ ว ชมการจาลองวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่
ของชนเผ่าที่มีจานวนประชากรอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมากที่สุดในเกาะไหหลา ชมการแสดงการละเล่น ศิลปะ
พื้นเมืองต่างๆของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่เมืองซานย่ า เมืองซานย่า เป็ นเมืองทีอ่ ยูใ่ ต้สุดของจีนและ
เป็ นเมืองริ มทะเลแห่งเดียวที่ต้งั อยูใ่ นเขตโซนร้อนของจีน และเป็ น
เมืองท่าสาคัญในการท่องเที่ยวของเกาะไหหลา นอกจากนี้ยงั เคยเป็ น
สถานที่จดั ประกวด Miss World มาแล้ว รวมทั้งทางการจีนได้
ก่อสร้างสถานที่จดั ประชุมผูน้ าเศรษฐกิจ CEO Forum อย่างถาวรไว้
ทีน่ ี่ ซึ่งจะมีการประชุมทุกปี อีกด้วย เมืองซันย่า มีหาดทรายขาว
สะอาดงดงาม อาทิ หาดต้าตงไห่ หาดยีห่ วั หยวน หาดย่าหลง
ซึ่งเป็ นแหล่งของทรายที่ถูกนาไปผลิตแก้วคุณภาพดีที่สุดใน
ประเทศจีน
และยังเพียบพร้อมไปด้วยอากาศอันบริ สุทธิ์
อาหารทะเลเลิศรส และแหล่งท่องเที่ยว
จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ ลู่หุยโถว หรื อ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เป็ นจุดชม
วิวของเมืองซันย่า ซึ่งจะเห็นทัศนียภาพ ความเจริ ญของเมืองทั้งหมดจากบนภูเขาสูงแห่งนี้ ซึ่งตอนอยู่

เที่ยง

คา่

ด้านล่างจะไม่รู้เลยว่า เมืองเล็กๆ เช่นนี้จะมีความใหญ่โตถึงเพียงนี้ ตึกสูงใหญ่แฝงตัวปะปนอยูก่ บั ขุนเขา
แสงแดดยามอัสดงเลียไล้ไปกับเรื อสินค้าลาเล็กๆ ไปจนถึงลาใหญ่ขนาดมหึมาที่จอดเทียบท่าอยูใ่ นอ่าว
ท่าเรื อน้ าลึกอันเงียบสงบ ตานาน ลู่หุยโถว หรื อ อนุสาวรี ยก์ วางเหลียวหลัง มาจากเรื่ องราวความรักอมตะ
ของหนุ่มนายพรานชาวเผ่าหลี ที่วงิ่ ตามกวางตัวหนึ่ง กวางวิง่ มาถึงหน้าผาริ มทะเล ยืนนิ่งๆและค่อยๆเหลียว
หลังกลับมาดูนายพรานหนุ่ม พร้อมทั้งกลายร่ างเป็ นสาวสวยและทั้งสองก็ได้เป็ นคู่รักกันตลอดชัว่ นิรันดร
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พัก 三亚南山迎宾馆(Sanya Nanshan Hotel) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สี่

วัดหนานซาน(รถรางไปกลับ) - เจ้ าแม่ กวนอิม 3 หน้ า – อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง -เมืองไหโข่ ว

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเที่ยวชม วัดหนานซานโครงการสวนพุทธ
ธรรมที่ยงิ่ ใหญ่บนเนื้อที่ 50 ตารางกิโลเมตร ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า
6,000 ล้านหยวน และถือว่าพืน้ ที่แห่งนี้ตรงตาม
ลักษณะฮวงจุย้ ที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเล
ด้านหลังคือภูเขา ด้านซ้ายมีเสือขาว และด้านขวามี
มังกร แล้วนมัสการเจ้ าแม่ กวนอิม 3 หน้ า เจ้าแม่
กวนอิมในทะเลสูง 108 เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก
โดยมีความสูงมากกว่า เทพีเสรี ภาพ ของประเทศอเมริ กา ที่เจ้าแม่
กวนอิมองค์น้ ีประดิษฐ์ออกมาเป็ น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ
สติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมคา
สอนและคากลอนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยแกะสลักตาม
ผนังและก้อนหินมากมาย นาท่านนัง่ รถพ่วงเล็กเที่ยวชมทิวทัศน์ที่
ร่ มรื่ นสวยงาม พร้อมทาบุญไหว้พระเสริ มเมตตาบารมี ท่านจะได้สกั การะเจ้ าแม่ กวนอิม1,000 กร ที่ทา
ด้วยทองคาแท้ และหยก เพชร พลอย ที่ดูแล้วงดงามยิง่ นักและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก

เที่ยง

คา่

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ “เทียนหยาไหเจี่ยว” แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้ า
จรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ของเกาะไหหลาจนมีคากล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยา
ไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลา ให้ท่านได้นงั่ รถรางสัมผัส
กับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ท่านจะได้รับ
กลิ่นไอของอากาศบริ สุทธิ์ของภูเขาเขียว น้ าทะเลใส และหาด
ทรายที่ขาวสะอาด จากนั้นนาท่านแวะชมการผลิตผ้าใยไผ่ไหม ซึ่งนามาเป็ นเครื่ งนุ่งห่มในแบบต่างๆ
มากมาย จากนั้นนาท่านเดินทาง กลับเมืองไหโข่ ว
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พัก 海口希爾頓酒店(Hilton Haikou) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

เมืองไหโข่ ว - กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิฯ)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
 เหินฟ้ าสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Hainan Airlines เที่ยวบินที่ HU7939
ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิฯ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

09.10 น.
10.35 น.

ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

