
 

  

 

 

ดินแดนเยือกแข็ง ฮารบ้ิน มอสโควแหงตะวันออก 
เทศกาลแกะสลักน้าํแข็ง 1 ป มคีร้ังเดียว ยิ่งใหญระดับโลก 

 

 

 

 

 
กําหนดเดินทาง  :       
วันแรก             (1)       กรุงเทพฯ – เมืองกวางเจา – เมืองเส่ินหยาง        

05.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 (เกาะ U 3-7) สาย
การบินไชนาเซาเธิรนแอรไลน (CZ)  โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกแกทาน  

08.40 น. ออกเดินทางสูเมืองกวางเจา โดยเท่ียวบินท่ี CZ362 
12.20 น. ถึงสนามบินนานาชาตินครกวางเจา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากรแลว  

นําทานเดินทางสูอาคารภายในประเทศเพ่ือบินสูเมืองเส่ินหยาง   
15.35 น.     นําทานเหิรฟาสูเมืองเส่ินหยาง  โดยเท่ียวบินท่ี CZ6368 
19.15 น. ถึงสนามบิน เมืองเสิ่นหยาง   ( Shenyang )    เมืองเอกขนาดใหญท่ีสุดแหงอสีานเหนอืของจีน   อกีท้ังยัง

เปนศูนยกลาง การเมือง  เศรษฐกิจ  คมนาคมของมณฑลเหลียวหนิงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนกัและการ



แปรรูปวัตถุดิบลวนต้ังอยูในเสิ่นหยาง  ค.ศ. 2006     เมือง
เสิ่นหยางไดเปนเจาภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติ   และ
ยังรวมมือกับปกกิ่งเปนหนึ่งในเจาภาพรวมโอลมิปก
จัดการแขงขนัฟุตบอลสนามแขงยอยในมหกรรมโอลิมปก 
2008 อกีดวย     เสิ่นหยางเปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตร
ยาวนานกวา 2,000 ป ตามตาํนานเลาวาเมืองใหญทางภาค
อีสานแหงนี้เคยเปนเมอืงหลวงมากอน ซึ่งตอมาหัวหนาเผาแมนจูไดยกทัพเขาตีปกกิ่ง โคนลมราชวงศหมิง  
สถาปนาเปนราชวงศชงิและยายเมืองหลวงเดิมจากเสิ่นหยางมาอยูท่ีกรุงปกกิ่งแทน  

คํ่า    รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พัก  沈阳龙之梦大酒店    Shenyang Longemont Hotel   ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเทา 

วันท่ีสอง             (2)  พระราชวังโบราณเส่ินหยางกูกง – ถนนโบราณหมานชิง – เสาเสวยฟู – เมืองฮารบิน้  
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเท่ียวชม พระราชวังโบราณเส่ินหยางกูกง 
โบราณสถานจากสมัยตนราชวงศชิง ท่ีไดรับการดูแลรักษา
เปนอยางดี และมลีักษณะคลายคลึงกนัมาก กับพระราชวัง
หลวงท่ีกรุงปกกิ่ง สรางขึน้เม่ือป ค.ศ.1625 ภายหลังจากท่ี
ราชวงศแมนจูไดสถาปนาให เสิ่นหยางเปนราชธานี
ประกอบดวยตําหนกัใหญนอยกวา 300 หอง บนพ้ืนท่ีกวา 
60,000 ตารางเมตร ภายหลงัจากที่ราชวงศหมิงถูกโคนลมลง(ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ไดสถาปนา
ราชวงศชิงขึ้นไดยายเมืองหลวงไปอยูท่ีกรุงปกกิ่ง และใชเสิ่นหยางเปนเมืองหลวงแหงท่ีสอง รวมท้ังใช
พระราชวังแหงนี้เปนท่ีประทับขององคจักรพรรดิหลายพระองค เชน คังซ,ี เฉียนหลง, เจียชิ่ง ฯลฯ เม่ือคร้ัง
เสด็จเยอืนทางเหนอื จากนัน้ทานชมสภานท่ีสาํคัญทางประวัติศาสตรอีกแหงหนึ่งของตงเปยชว ี  คือ เสา
เสวยฟู หรือ ทําเนียบขุนศึกแหงตงเปยจางจวอหลนิ อดีตขนุศึก
ผูเคยมีอิทธิพลเหนือดินแดนตงเปย เหอเปย ซานตง แตตอมาถูก
ญี่ปุนลอบวางระเบิดเสยีชีวิต บุตรชายคอื จางเสว๋ียเหลยีง (ค.ศ.
1901-2001) ไดขึ้นมาเปนขุนศึกแทน จางเสว๋ียเหลยีงได
วางแผนปฎิบัติการ “ เหตุพลกิผันท่ีซีอาน ” โดยกักตัวนายพล
เจียงไคเช็คท่ีอุทยานน้าํพุรอนฮาวชิงฉอื นครซอีาน เพื่อเกลี้ย
กลอมใหเจียงไคเช็ค ผูนาํพรรคกกหมินต๋ัง ใหหันมารวมมอืกับ
พรรคคอมมิวนสิตจนี เพ่ือขับไลจกัรวรรดินยิมญี่ปุนท่ีกาํลังรุกรานจีนอยูในเวลานั้น เจียงไคเช็คแสรงทํา
เปนยอมออนขอดวย ขุนศกึจางจึงวางใจและไดรับรองความปลอดภัยเจียงไคเช็คดวยการเปนเพ่ือนรวมทาง



กลับสูนครหนานจิงทวา เม่ือกลับมาถึงเมืองหลวงขุนศึกจางไดถกูทหารเจียงไคเช็คควบคุมตัวคุมขัง ต้ังแต
วัยหนุมอายุ 36 ป จนถึงอายุ 60 ป (ค.ศ.1961) จึงถูกปลอยตัว นับเปนชะตากรรมอันนาเศราของขุนศึกจาง
เสว๋ียเหลียง หนึ่งในผูนาํหนุมที่รักชาติและมากดวยความรูความสามารถ  

จากนัน้นาํทานเดินผานกาํแพงดานตะวันออก ซึ่ง เปนบานของตระกูลจาว หรอืท่ีชาวบานเรียกกนัอกีช่ือวา 
หอคุณหนูส่ี (คณุหนูจาว อี้ต๋ี) (คุณหนสูี่เปนผูรูใจและใหการสนับสนนุแนวทางรกัชาติของนายพลจางเสวีย 
เหลียน) เปนบานสองช้ันสถาปตยกรรมจีนผสมยูโรป มีพ้ืนท่ี 428 ตารางเมตร การ กอสรางมีความสงางาม
ท่ีเงียบสงบ ท่ีตกแตงอยางสวยงามและหรูหรา ในปค.ศ.
2001 เดือนตุลาคม ไดรับการซอมแซม และเปดใหเขาชม มี
หองรับแขก หองบอลรูมจัดงาน  เตนรํา, หองอาหาร, หอง
หนังสอื และหองทํางาน จากนัน้นาํทานถายรูปดานนอก
ของโบสถหนานกวน สรางขึ้นในชวงสี่ป Guangxu (1873)  
Guangxu 20 ป (1900) ถกูเผา หลังจากนั้นถกูสรางขึ้นโดย
จอหนเฟรนช  

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชอปปง  ณ  ถนนโบราณหมานชิง  หรือ  ถนนแมนจู           
ในทามกลาง บรรยากาศโบราณเสมือนยอน อดีตเม่ือ 300 ป
ท่ีแลว  ประกอบไปดวยรานคาท่ีนาํเสนอสนิคาหลากหลาย
มากมาย  อาท ิเสื้อผา  เคร่ืองประดับ ฯลฯ เชิญทานเลอืกซือ้
สินคาตางๆ ตามอธัยาศัยไดเวลาอนัสมกวรนาํทานเดินทาง
สูสถานรีถไฟ   เพื่อ โดยสารรถไฟความเร็วสูง (300km/ชั่วโมง) ซึ่งถือเปนรถไฟชินคันเซ็นเมืองจีนเลย
ทีเดียว  

16.14 น.        เดินทางสูเมืองฮารบิน้   โดย ขบวนรถไฟท่ี G719 
18.42 น. ถึง เมืองฮารบิน้   (ฮารบนิ) หรือสาํเนียงจีนกลางวา ฮาเออร

ปน เปนเมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง   ทางตะวันออก เฉียง
เหนือของสาธารณรฐัประชาชนจีน ต้ังอยูทางฝงใตของแมน้ํา
ซงหัว ฮารบินเปนเมืองอุตสาหกรรมท่ีกาํลังเติบโต และยังเปน
ศูนยกลางทางดานการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร 
วัฒนธรรม และการสือ่สารคมนาคมของภาคตะวันออกเฉยีง เหนือของจีน จึงถอืไดวาเปนเมืองสาํคัญเมือง
หนึ่งของจีนและของเอเชียดานตะวันออกเฉียงเหนอื                   

คํ่า    รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พัก   哈爾濱雅悅精品酒店  Yarrow Boutique Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 



วันท่ีสาม             (3)   เมืองฮารบิน - ยาปูลี ่สกีรีสอรท - สนุกสนานกบักีฬาสกีน้ําแข็ง 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสูสกรีีสอรท ยาปูลี่ (ใชเวลานั่งรถ 4 ช่ัวโมง) ฮาร
บิน Harbin Yabuli Ski Resort ต้ังอยูทางตะวันออกของจังหวัด 
Heilongjiang หางจาก เมืองฮารบิน 193 กิโลเมตร อุณหภูมิ
ตํ่าสุดที ่ -44 ℃ อุเฉลี่ยของณหภูมิ -10 ℃ ระยะเวลาท่ีมีหิมะ 
170 วันการเลนสกีเกอืบ 150 วัน เร่ิมกลางเดือนพฤศจกิายนถึง
ปลายเดอืนมีนาคมของทกุป เปนชวงเวลาการเลนสกีท่ีดีท่ีสุด
ท่ีนี่  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
หลังอาหารเชิญทานเพลดิเพลินกับกิจกรรมตางๆภายในรีสอรท 

สกีรีสอรทยาปูลี่ไดเปดใหบรกิารอยางเปนทางการและสมบูรณ
ท่ีสุด โดยเฉพาะผูที่โปรดปรานกีฬาสกี น้าํแข็ง ซึ่งพรอมไป
ดวยอุปกรณสกีมาตรฐาน และท่ีนี่ยังเปนสถานท่ีจดัการแขงขัน
กีฬาโอลิมปคฤดูหนาวเมือ่ป 2008 และสัมผสัสนามสกีท่ีดีท่ีสุด
อีกแหงของเอเซีย อกีท้ังการบริการในรูปแบบ All Inclusive ท่ี
ไมเหมือนใครโดยลกูคาสามารถสนกุสนาน เปนรสีอรทระ
ดับพรีเม่ียมของคลับเมดแหงแรงของเอเซีย ท่ีสามารถรองรับ
กลุมลกูคาเปนหมูคณะโดยจัดหองประชุมท่ีจุไดกวา 500 คน 
หรือจะไปกันเปนแบบครอบครัวท่ีเนนการพักผอนแบบท่ีไมซ้าํใคร รวมท้ังเปนรีสอรทท่ีอยูไมไกลจาก
เมืองฮารบินและเปนท่ีรูจักอยางดีสาํหรับเทศกาลน้าํแข็งเมืองฮารบินท่ีจัดประจาํขึน้ทุกปชวงเดือน  
ม.ค.- ก.พ. (รวม ไมกระดานเลนสกี สกไีม รองเทา) 

  ค่ํา    รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พัก 亚布力亚雪宾馆   YaBuLi YaXue Hotel  หรือเทียบเทา 

วันท่ีส่ี             (4)   ยาปูลี ่สกรีีสอรท– เมืองหิมะแหงแรกของจีน(จงกั๋วตี่อีเซยีะเสียง)  
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองหิมะแหงแรกของจนี 中国第一雪乡(ใชเวลา
นั่งรถ 2.30 ชั่วโมง)   เที่ยวชม ถนน Xueyun เปนเพียงหนึ่งในถนน
สายหลกัท่ีมีความยาวประมาณ 500 เมตรเต็มไปดวยความ
หลากหลายของสินคามาจากภูเขา ทางดานตะวันออกของเขตพ้ืนท่ี 
Snow Township Scenic และศนูยบรกิารลกูคา มีรานอาหารบางแหง 



สุดทางของถนนเปนรูปตัว Y  ทางหนึ่งไปทาง Changting ทิศทางหนึ่งไปยัง เซียนจิ่งโกว 
 

  
 
 
 
 
 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
เย่ียมชมสวนงานในพ้ืนท่ีปา ชมหิมะเห็ด  บานในฝน  โคมไฟสี
แดง บนถนนท่ีเต็มไปดวยหิมะสีขาวสวยงาม ปาสน ไมเมเปล
เพลิดเพลนิไปกับเมืองหิมะของทวิทัศนท่ีสวยงาม ชมเมือง
หิมะของลกัษณะแบบบังกะโล ใหความรูสกึอยูในโลกของ
หิมะ  

  ค่ํา    รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่ 雪乡雪韵阁大酒店 - Xuexiang Xueyunge Hotel  หรือเทียบเทา  

 
 
 
 
 

วันท่ีหา             (5)   เมืองหิมะแหงแรกของจีน – เมืองฮารบิน – แมน้ําซงฮวา – ถนนกั่วเกอลี่   - นิทรรศการแกะสลักน้ําแข็ง 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานสูเมืองฮารบิน(ใชเวลานั่งรถ 5 ช่ัวโมง)  ฮารบิน เปนเมือง
เอกของ มณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวนัออกเฉียงเหนอืของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยูทางฝงใตของแมน้าํซงหัว ฮารบิน
เปนเมืองอตุสาหกรรมท่ีกาํลังเติบโต และยังเปนศูนยกลางทางดาน
การปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร วัฒนธรรม และการสือ่สาร
คมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของจีน  จึงถอืไดวาเปนเมืองสาํคัญเมืองหนึ่งของจีนและของเอเชีย
ดานตะวันออกเฉียงเหนอื  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   



จากนัน้นาํทานชมจะไดเห็นวิวหิมะธรรมชาติท่ีสวยงามและ
กิจกรรมการเลนสกีบน แมน้ําซงฮวา ท่ีกลายเปนน้าํแข็งท้ังสายน้าํ 
พรอมชมกิจกรรมบนน้าํแข็งท่ีแสนสนกุ เชน บันไดน้าํแขง็ แคร
เลื่อนหิมะ เปนตนแวะชม หัวรถจักรไอน้ําโบราณ  ท่ีหลงเหลือมา
จากยคุอาณานคิม นาํทานชอปปง ถนนกั่วเกอลี่  ทานจะไดพบกับ
รานคาตางๆ สองขางทาง นาํทานถายภาพคูกับ โบสถเซ็นโซเฟย 
(ภายนอน) ในยามค่าํคนื ซึ่งเปน 1 ในโบสถคริสต 17 แหง ซึ่ง
แสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียท่ีไดเขามามีอิทธิพลในฮารบิน้ซึง่
โบสถเซ็นโซเฟยเปนโบสถนกิายออรโธดอ็กซทีส่รางขึ้นในป 
ค.ศ 1907 ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียตองประสบกับความพายแพ
ในสงครามรัสเซีย – ญี่ปุน       ( ค.ศ. 1904 – 1905 ) โดยชาว
รัสเซียไดสรางโบสถแหงนีข้ึ้นเพ่ือเปนท่ีพักพิงทางใจ และสราง
กาํลังขวัญแกกองทหารรสัเซียท่ีเขามาประจําอยู ณ ที่นี ้โบสถแหง
นี้ไดรับการบูรณะอกีคร้ังในป ค.ศ.1923 และหลังจากท่ีใชเวลาใน
การซอมแซมตอเติมนานถึง 9 ป โบสถเซนตโซเฟย ก็ได
กลายเปนออรโธดอ็กซทีใ่หญท่ีสุดในภาคพ้ืนเอเซยีตะวันออก
อยางท่ีเห็นในปจจุบัน ตัวโบสถสูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคา
รูปหัวหอม สรางขึ้นดวยสถาปตย   กรรมแบบไบแซนไทมคลาย
กับสถาปตยกรรมของจัตุรสัแดงในกรุงมอสโคว    นาํทานสู  จงห
ยางปูสิงเจีย หรือ ถนนจงหยาง เปนถนนท่ีปูดวยหินสีเขยีวออน
ท้ังสาย เปนถนนยานธุรกิจและการคาท่ีขึ้นช่ือของเมืองฮารบ้ิน 
อาคารสรางแบบสถาปตยกรรมแบบยุโรป ลวดลายการตกแตง
แบบบารอคและไบแซนไทน มีรานคาเล็กๆ แบบรสัเซีย สองฝงถนนสายนี้มีสิ่งกอสรางอาคารบานเรือน
สไตลยุโรป มากถึง 71 แหง ถนนมีความยาวรวม 1,450 เมตร กวาง 21.34 เมตร เปนถนนคนเดินท่ีใหญ
ท่ีสุดและยาวท่ีสุดในเอเชีย กอต้ังขึ้นในป 1898 เดิมเรียกวา "ถนนประเทศจีน." 1925 ไดรับการต้ังช่ือตาม 
"ถนนจงหยาง" ตอนนี้กลายเปนถนนการคาท่ีคึกคักมากท่ีสุดในเมืองฮารบิน  ทางทิศเหนอือนสุาวรียฝงหง 
และทิศใตยาวถึงถนนจินเวย ถนนต้ังแตวันเปด วันหนึ่งมีผูมาเท่ียวมากกวา 200,000 คน ถนนคนเดินเต็ม 
ไปดวยนกัทองเท่ียวสะทอนใหเห็นถึงการเดินทางชอปปงบันเทิงและฟงกช่ัน  

        คํ่า         รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้นาํทานเดินทางเขาสูงาน Harbin Ice and Snow Festival หรือ  นทิรรศการและศิลปกรรมการ
แกะสลักน้ําแข็งประจําปของฮารบนิ “ ปงเสวี่ยตาซื่อเจี้ย ” ท่ีเมืองฮารบ้ิน ซึ่งฤดูเยือกแข็งท่ียาวนานทําให
ฮารบ้ินซึง่อยูทางตะวันออกเฉียงเหนอืของจนีกลายเปนเมืองน้ําแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทําใหแมน้าํซงฮัว



กลายเปนลานน้าํแข็งท่ีทั้งหนาและกวางใหญ ท่ีผูมารวมงานใชเลนสไลเดอร ลากเลือ่นและกีฬาตางๆ อยาง
ฮ็อกกี้  ,สเกต็ และสกีกันอยางสนกุสนาน มีการนาํน้าํแข็งกอนโตมาแกะสลักเปนรูปตางๆ 

 
 

 

 

 พักที ่  哈爾濱雅悅精品酒店   Yarrow Boutique Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา  
 
วันท่ีหก             (6)   เมืองฮารบิน้ – เมืองกวางเจา – กรงุเทพฯ 
05.00    นําทานเดินทางสูสนามบิน  รับประทานอาหารเชา ณ ....... 
08.15 น.           นําทานออกเดินทางสูเมืองกวางเจา โดย เท่ียวบินท่ี  CZ3624 
12.50 น.     ถึงทาอากาศยานไปหยุน เมืองกวางเจา เพื่อรอ

เปลี่ยนเคร่ือง เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง ซึ่ง
เปนเมืองใหญที่เติบโตอยางรวดเร็วจากธุรกิจ
การคานอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เปน
เอกลักษณของมณฑลนี้ จากนั้นเดินทางสูอาคาร
ระหวางประเทศ เพ่ือกลับกรงุเทพฯ  

16.00 น.           เดินทางกลับ  กรุงเทพฯ  โดย เท่ียวบินท่ี  CZ363 
17.55 น.     ถึง  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ   

                    
 
                     ขอบคุณทานที่ใชบรกิาร 


