
ไหโขว ่ ซานยา่ 5 วนั ไหโขว ่ ซานยา่ 5 วนั 4 คืน4 คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก       กรุงเทพฯ สุวรรณภมู ิ – เมืองไห่โข่ว  

09.00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิเคาน์เตอร์ ... ชัน้ 4 สายการบิน Hainan Airlines (HU) โดยมีเจ้าหน้าท่ี
บริษัทฯ อ านวยความสะดวกตรวจเอกสารและท่ีนัง่ก่อนการเดินทาง 

11.40 น.  น าทา่นเหิรฟ้าสู ่เมืองไห่โข่ว โดยเท่ียวบินท่ี HU7940 

14.55 น.       เดินทางถึงทา่อากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโขว่ มณฑลไหห่นาน 
(เกาะไหหล า) ซึง่ตัง้อยูท่างเหนือของเกาะไหหล า ( เกาะไหหล า เป็นเกาะท่ี
มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวนั ตัง้อยู่

ทางใต้สดุของประเทศจีน) 
จากนัน้น าทา่นอิสระช้อปปิง้ ณ ถนนคนเดินฉีโหลว มีสนิค้ามากมาย 
ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ฝากคนทางบ้าน  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
                  
 

 พักเมืองไห่โข่ว 海口香格里拉大酒店豪华海景房 - Shangri-La Hotel Haikou  ห้องดีลักซ์ววิทะเล 
                                                                      ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที่สอง      ตีกอล์ฟสนามกอล์ฟ Mission Hills หมายเลข 6 –  พักผ่อนตามอัธยาศัย/อู่กงฉือ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
......... น. น าทา่นเดินทางสูส่นามกอล์ฟ  " Mission Hills หมายเลข 6 " 

สนามกอล์ฟ  Mission Hills หมายเลข 6 ใน Haikou - Meadow 
Links ใช้ลกัษณะของสนามท่ี US Open ใน US East ใช้รูปแบบ
เหมือนสวนเพื่อสร้างบงัเกอร์และรูปทรงเรขาคณิตของแฟร์เวย์
รวมถึงบงัเกอร์ "chair chair" และบงัเกอร์ท่ีปกคลมุด้วยทุง่หญ้า
เขียวชอุ่มบนทุง่โลง่และการผสมผสานของหญ้าเดิมท าให้รู้สกึ
ถึงทิวสนท่ีกว้างใหญ่พืน้ท่ีสเีขียวมีขนาดคอ่นข้างใหญ่และเพิ่ม
ความยากในการวาง   

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ของสนามกอล์ฟ   
 บ่าย   พักผ่อนตามอัธยาศัย /   

หรือ น าทา่นเดินทางสู ่ อู่กงฉือ (ศาลเจ้า 5 วีรบุรุษ) ตัง้อยูใ่น
เมืองเขตฝู่ เฉิง เมืองไหโ่ขว่ เดิมเคยเป็นท่ีพกัอาศยัในสมยัท่ีนกักวี 
“ซูตงปอ” ถกูเนรเทศมาเกาะไหห่นาน และได้สอนหนงั สอืช่วย
พฒันาวฒันธรรมให้แก่คนไห่หนาน ชาวไหห่นานจึงสร้างศาล
เจ้าเป็นท่ีระลกึเรียกวา่ “ซูกงฉือ” สมยัราชวงศ์ชิงสร้างและขาย
เป็นศาลเจ้าระลกึวีรบุรุษสมยัถงั-หลีเ่ตอ๋อี ้ สมยัซง่-หลีก่งั หลี่
กวา่ง เจ้าต่ิง หซูวน และตอ่มาสร้างรูปปัน้ของขนุศกึฝปูอและหม่าหยวนเพิ่มเติมจนเป็นบริเวณท่ีกว้างขวาง ร่มร่ืน
ภายในยงัมีบอ่น า้พท่ีุซูตงปอขดุเจาะไว้ 2 บอ่ (ปัจจุบนันีเ้หลอืเพียงบอ่เดียว) ถือเป็นโบราณวตัถท่ีุส าคญัท่ีสดุของ
ไหห่นาน 

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักเมืองไห่โข่ว 海口香格里拉大酒店豪华海景房 - Shangri-La Hotel Haikou  ห้องดลัีกซ์วิวทะเล 

ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม          ตีกอล์ฟ สนาม Mission Hills หมายเลข 5 – เมืองซานย่า 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
  ออกรอบเลน่กอล์ฟท่ีสนาม Mission Hills หมายเลข 5 สนาม

กอล์ฟ 18 หลมุ เป็นสนามกอล์ฟระดบัแชมป์ ออกแบบโดย Nick 
Faldo hands  นกักอล์ฟท่ีมีช่ือเสยีง ได้รับการออกแบบความ
ยาวทัง้หมดของแฟร์เวย์ 7,222 หลาพาร์ 18 หลมุ 72 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
ของสนามกอล์ฟ   
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หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางสูเ่มืองซานย่า เมืองซานยา่ เป็นเมือง
ท่ีอยูใ่ต้สดุของจีนและเป็นเมืองริมทะเลแหง่เดียวท่ีตัง้อยูใ่นเขตโซน
ร้อนของจีน และเป็นเมืองทา่ส าคญัในการทอ่งเท่ียวของเกาะ
ไหหล า นอกจากนีย้งัเคยเป็นสถานท่ีจดัประกวด Miss 
World มาแล้ว รวมทัง้ทางการจีนได้ก่อสร้างสถานท่ีจดัประชุมผู้น า
เศรษฐกิจ CEO Forum อยา่งถาวรไว้ท่ีน่ี ซึง่จะมีการประชุมทกุปี
อีกด้วย เมืองซนัยา่ มีหาดทรายขาวสะอาดงดงาม อาทิ หาดต้าตง
ไห ่ หาดยี่หวัหยวน หาดยา่หลง ซึง่เป็นแหลง่ของทรายที่ถกูน าไปผลติแก้วคณุภาพดีท่ีสดุในประเทศจีน และยงั
เพียบพร้อมไปด้วยอากาศอนับริสทุธ์ิ  อาหารทะเลเลศิรส และแหลง่ทอ่งเท่ียว    

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองซานยา่亚龙湾万豪度假酒店园景 Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa  วิวสวน ระดับ  5 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ ส่ี             ตีกอล์ฟ สนาม Lake Course Dianchi – เจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
  ออกรอบเลน่กอล์ฟท่ีสนาม Lake Course Dianchi  สนาม

กอล์ฟ 18 หลมุ เป็นสนามกอล์ฟระดบัแชมป์ ออกแบบโดย 
Nick Faldo hands  นกักอล์ฟท่ีมีช่ือเสยีง ได้รับการออกแบบ
ความยาวทัง้หมดของแฟร์เวย์ 7,222 หลาพาร์ 18 หลมุ 72 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
ของสนามกอล์ฟ   
น าทา่นเท่ียวชม วัดหนานซานโครงการสวนพทุธธรรมที่
ยิ่งใหญ่บนเนือ้ท่ี 50 ตารางกิโลเมตร ศนูย์วฒันธรรมแหง่นีใ้ช้
งบประมาณในการสร้างกวา่ 6,000 ล้านหยวน และถือวา่พืน้ท่ี
แหง่นีต้รงตามลกัษณะฮวงจุ้ยท่ีดีท่ีสดุ คือ ด้านหน้าติดทะเล 
ด้านหลงัคือภเูขา ด้านซ้ายมีเสอืขาว และด้านขวามีมงักร  แล้ว
นมสัการเจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า เจ้าแม่กวนอิมในทะเลสงู 108 
เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนท่ีสงูท่ีสดุในโลก โดยมีความสงูมากกวา่ 
เทพีเสรีภาพ ของประเทศอเมริกา ท่ีเจ้าแม่กวนอิมองค์นี ้
ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือสติปัญญา 
ความเมตตา และสนัติภาพ นอกจากนีท้า่นจะได้ชมค าสอน
และค ากลอนท่ีเขียนเก่ียวกบัพทุธศาสนา โดยแกะสลกัตาม
ผนงัและก้อนหินมากมาย น าทา่นนัง่รถพว่งเลก็เท่ียวชม
ทิวทศัน์ท่ีร่มร่ืนสวยงาม   พร้อมท าบุญไหว้พระเสริมเมตตา
บารมี   ทา่นจะได้สกัการะเจ้าแม่กวนอิม1,000 กร ท่ีท าด้วย



ทองค าแท้ และหยก เพชร พลอย ท่ีดแูล้วงดงามยิ่งนกัและมีความศกัด์ิสทิธ์ิมาก  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ   เพื่อโดยสารรถไฟความเร็ว
สูง (300 km/ช่ัวโมง)   ซึง่ถือเป็นรถไฟชินคนัเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว   

....... น.            เดินทางสูเ่มอืงไห่โข่ว ขบวนที่.............. 
    กระเป๋าสมัภาระ จะอยูใ่นรถบสัตามไปท่ีไหโ่ขว 
…… น.  ถึงเมืองไห่โข่ว  จากนัน้น าทา่นสู ่ภตัตาคาร 
ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พักเมืองไห่โข่ว 海口香格里拉大酒店豪华海景房 - Shangri-La Hotel Haikou  ห้องดลัีกซ์วิวทะเล 
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า           เมืองไหโข่ว - กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิฯ) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

        หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
09.10 น.  เหินฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน Hainan Airlines เที่ยวบินที่ HU7939 

10.35 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมูิฯ กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ 
 

 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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