
  

 

 

 

ดินแดนเยอืกแขง็ ฮาร์บิน้ มอสโควแห่งตะวนัออก 
เทศกาลแกะสลกัน า้แขง็ 1 ปี มคีร้ังเดยีว ยิง่ใหญ่ระดบัโลก 

  

 

 

 

 

ก าหนดเดินทาง  :   วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 
วันแรก             (1)  กรุงเทพฯ – เมืองกวางเจา – เมืองฉางชุน          

05.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 (U) สาย

การบินไชน่าเซ้าเธิร์นแอร์ไลน์ (CZ)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น  
08.40 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกวางเจา โดยเท่ียวบินท่ี CZ362 
12.25 น. ถึงสนามบินนานาชาตินครกวางเจา หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้ว  

น าทา่นเดินทางสูอ่าคารภายในประเทศเพื่อบินสูเ่มืองเมืองฉางชุน   
16.40 น.     น าทา่นเหิรฟ้าสูเ่มืองฉางชุน  โดยเท่ียวบินท่ี CZ3606 



20.45 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางชุน  เดิมเป็นศนูย์กลางอ านาจของเผา่แมนจ ู เม่ือครัง้ท่ีญ่ีปุ่ นเข้ายดึครองเขต แมนจู
เลยี (ค.ศ.1933-1945) แล้วสถาปนาเป็นรัฐแมนจูกวั และได้ประกาศตัง้ฉางชุนเป็นเมืองหลวง หลงัญ่ีปุ่ น
แพ้สงครามสิน้อ านาจลง เมืองฉางชุนยงัคงเป็นเมืองหลวงของมณฑลจ๋ีหลนิ ตอ่มาค.ศ.1950 จีนได้รับ
ความช่วยเหลอืจากรัสเซียตัง้โรงงานผลติรถยนต์แหง่แรกขึน้ท่ีน่ี รถรุ่นแรกท่ีผลติได้ช่ือเจียฟาง ขนาด 95 
แรงม้า จากนัน้ก็พฒันาผลติรถลมีซูีนธงแดงและรถยนต์อ่ืนๆ ปัจจุบนัฉางชุนกลายเป็นแหลง่ อุตสาหกรรม
รถยนต์ มีโรงงานผลติรถท่ีมีช่ือเสยีง เช่น โฟล์คสวาเกน เซี่ยงไฮ้-GM    

               จากนัน้น าทา่น   รับประทานอาหารรอบดกึ (ข้าวต้ม)   แล้วน าทา่น เข้าโรงแรมท่ีพกั 
 พักที่ ฉางชุน福朋喜来登 Changchun High-tech benefits Tianfu Peng Sheraton  

ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า  
วันที่สอง    (2)  เมืองฉางชุน - ทะเลสาบชากันหู  Chagan Lake  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางสู ่ทะเลสาบชากันหู  Chagan Lake 

(ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของ
จงัหวดัจ๋ีหลนิ อยูใ่นเขตสามเหลีย่มทองค า คือ มองโกเลยีในเขต
ปกครองตนเอง มณฑลเฮย์หลงเจียงและมณฑลจ๋ีหลนิ  

 เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
14.00  ชมประเพณีการจับปลา (พิธีการจับปลา จะเร่ิมบ่าย 2 โมง มี

วันละครัง้) 
 น า้แข็งในฤดหูนาว (หรือการลา่ประมง) เป็นวิธีการประมงแบบ
ดัง้เดิม (ประเพณี) ทะเลสาบชากนัห ู ได้รับรางวลัความมหศัจรรย์
ของการตกปลาในช่วงฤดหูนาว เป็นมรดกทางวฒันธรรมของ
จงัหวดั การจบัปลาในฤดหูนาวเป็น 1 ใน 8 จุดชมวิวท่ีมีช่ือเสยีงใน
มณฑลจ๋ีหลนิได้เวลาอนัสมควร   

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
 

 พักที่ ฉางชุน福朋喜来登 Changchun High-tech benefits Tianfu Peng Sheraton  
ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า   

วันที่สาม    (3)   เมืองฉางชุน – เมืองจี๋หลิน  –ถนนซงเจียง - โบสต์จี๋หลิน - เมืองฉางไป๋ซาน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



น าทา่นเดินทางสูเ่มืองจี๋หลิน (ใช้เวลาประมาณ 
3.30 ชัว่โมง)  เป็นเมืองท่ีมีประวติัยาวนานตัง้แต่
สมยัราชวงศ์หมิง เดิมคือป้อมปราการ เรียกวา่ ฉวง
ฉ่างมณฑลจ๋ีหลนิ ตัง้อยูท่างตอนกลางของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ มีชายแดนติดตอ่
กบัมณฑลตา่งๆ ทางใต้ติดกบัเหลยีวหนิง ตะวนัตก
ติดกบัมองโกเลยีใน เหนือติดกบัเฮยหลงเจียง และตะวนัออกติดตอ่กบัรัสเซียและคาบสมทุรเกาหลโีดยมี
แม่น า้ยาลูว์่เจียงเป็นเส้นเขตแดน เมืองนีมี้ความอุดมสมบูรณ์เป็นอนัดบั 1 ใน 6 ของเมืองจีน ท่ีซึง่ไม่เคย
ขาดน า้เพราะมีแม่น า้ซงฮวั 
เจียงไหลผา่นกลางเมืองซึง่อยูใ่นวงล้อมของขนุเขา มี 1 ใน 4 สิง่มหศัจรรย์ของจีน คือ “อู้  ซง” คือหมอก
ควนัท่ีกระทบอากาศเย็นจดัจนจบัตวัเป็นผลกึตามก่ิงก้านต้นหลวิ ต้นสนและต้นหยางมีสเีงินระยิบระยบัแต่
เปราะบาง เมืองนีย้งัเป็นแหลง่ก าเนิดของชาวแมนจูอีกด้วย 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
ชมถนนซงเจียง  ทา่นจะได้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศท่ี
เป็นธรรมชาติอยา่งยิ่ง ชมแม่คะนิง้เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติในช่วงฤดหูนาว ซึง่เกิดจากไอเยน็กระทบกบั 
หมอกควนัจบัตวัเป็นแม่คะนิง้ เกาะอยูบ่นต้นไม้ตา่งๆ อาทิ 
ต้นสน ต้นหลวิ ฯลฯ การเกิดแม่คะนิง้นัน้ขึน้อยูก่บัสภาพ
อากาศท่ีต้องเอือ้อ านวย  ผา่นชมโบสต์จี๋หลิน   สถาปัต
ถกรรมการก่อสร้างทางภาคเหนือของฝร่ังเศส  ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี ห้องโถงโบสต์มี 16 เสา
หินขนาดใหญ่กลม ขนาดสงู 28.5 ม. กระเบีย้งโมเสครูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลกัษณ์  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองฉางไป๋ซาน  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พักที่ฉางไป๋ซาน长白山温泉皇冠假日度假酒店 Crowne Plaza Resort Changbaishan Hot Spring  

ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า    
 

วันที่ส่ี             (4)   อุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน – สระเทวดาใหญ่-น้อย – น า้ตกฉางไป๋ซาน  

                              - บ่อน า้แร่ฉางไป๋ซาน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาตฉิางไป๋ซาน เป็นภเูขา
ไฟในอดีตกาลซึง่ผา่นการระเบิดมาแล้วกวา่ 3 ครัง้ ในช่วง
สมยัหลายหม่ืนปีท่ีผา่นมา เลยท าให้ปัจจุบนัอุทยานฉาง
ไป๋ซานเป็นภเูขาท่ีมีลกัษณะพิเศษและมีความงดงามยิ่ง
นกัเกินกวา่จะบรรยาย จนมีกวีจีนต้องน าไปแตง่เป็นบท
กลอนช่ืนชมความงามของฉางไป่ซาน น าทา่นชม สระ

เทวดาใหญ่และสระเทวดาน้อย  เป็นทะเลสาบท่ีเกิด
จากการระเบิดของภเูขาไฟและยงัเป็นทะเลสาบท่ีตัง้อยู่
ปากปลอ่งภเูขาไฟ มีหมอกปกคลมุตลอดทัง้ปี บรรยากาศ
คล้ายสวิตเซอร์แลนด์น้อย เป็นต้นก าเนิดแม่น า้ท่ีเรียกได้วา่
เป็นสายเลอืดของดินแดนอีสานมงักรทัง้ 3 สาย แม่น า้ซง
ฮวัเจียง ถเูหมินเจียงและยาลูเ่จียง มีความสงู 2,150 เมตร 
กว้าง 3370 เมตรและลกึกวา่ 204 เมตร ริมสระเทวดาทัง้
สองจะประกอบด้วยหินรูปร่างตา่งๆสตีา่งๆ อาทิเช่น ฟ้า ชมพ ู เขียว ด า โอปอทะเลสาบนีติ้ดกับเข ตแดน
เกาหลเีหนือดงันัน้ทา่นจะสงัเกตเห็นชาวเกาหลเีหนือเข้ามาเท่ียวอุทยานแหง่ชาตินีเ้ป็นจ านวนมาก 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นชมน า้ตกฉางไป๋ซาน สงูกวา่ 60 เมตร เป็นต้นก าเนิดของแม่น า้ซงฮวาเจียงใกล้กบัทะเลสาบเทวดา 
ลกัษณะน า้ตกดงัเช่น  พญามงักรสองตวัโจนทะยาน 
ลงมาสูส่ายน า้เบือ้งลา่งปรากฎเป็นภาพละอองน า้ท่ีแตก
กระจายกลายเป็นไอหมอกปกคลมุทัว่ทิศและสายน า้
กระโจนสงูกวา่ 10 เมตร คล้ายภาพดอกไม้น า้ท่ีปรากฏอยู่
ริมสระ จากนัน้น าทา่นสูบ่่อน า้แร่ฉางไป๋ซาน มีมากกวา่ 
10 แหง่บอ่น า้แร่พุง่ทะยานสูท้่องฟ้าเปรียบเสมือนน า้พุ
ดนตรี อุณหภมิูในแตล่ะบอ่จะมีองศา  ท่ีตา่งกนัและน า้ท่ีพุง่

ขึน้มาจากบอ่มีลกัษณะหลากหลายบางบอ่คล้าย  ดอกบวั 
บางบอ่เหมือนมงักร บางบอ่เสมือนหงส์ ฯลฯโดยเฉพาะบอ่
ท่ีใหญ่ท่ีสดุ มีอุณหภมิูสงูท่ีสดุ ชาวบ้านขนานนามวา่   “สดุ
ยอดหวัใจแหง่น า้แร่ฉางไป๋ซานเบอร์ 1” ท่ีมีความร้อนสงูสดุ 
มีคณูประโยชน์ในการรักษาโรคตา่งๆ  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 



 

 พักที่ฉางไป๋ซาน长白山温泉皇冠假日度假酒店 Crowne Plaza Resort Changbaishan Hot Spring  
ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
วันที่ห้า             (5)   ฉางไป๋ซาน – สวนต้นสนนางงาม -  "โลกปีศาจ" - จิง้ป๋อหู    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นชมและเก็บภาพท่ี สวนต้นสนนางงาม ตัง้อยูใ่นเมือง 
Erdaobaihe ซึง่มีต้นสนมากกวา่ 1,000 ต้น อายสุนกวา่ 100 
ปี มี352  ต้น  มีไอเย็นกระทบกบัหมอกควนัจบัตวัเป็นแม่คะนิ ้
งอยูบ่นต้นไม้ตา่งๆ อาทิ ต้นสน ต้นหลวิ ฯลฯ นบัเป็น 1 ใน 4 
สิง่มหศัจรรย์จากธรรมชาติของจีน มองแล้วชวนเพลนิตาเพลนิ
ใจได้ไม่น้อย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้สูแ่หลง่ทอ่งเท่ียว "โลกปีศาจ" 魔界风景区 ตัง้อยูใ่น
บริเวณใกล้เคียงของ ภเูขาฉางไป๋ซาน Mountain Scenic 
Area, Changbai น า้ในท่ีนีไ้หลมาจากภเูขาฉางไป๋ซาน เม่ือฤดู
หนาวอุณหภมิูถึงลบ 20 องศาเซลเซียส การเกิดขึน้ของหมอก 
และแม่คะนิง้ บนต้นไม้  สว  ยงามเหมือนสวรรค์ ช่างภาพเรียก
ท่ีนีว้า่ "โลกปีศาจ"  จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่  อุทยาน
ภมูิศาสตร์จิง้ป๋อห ู สถานท่ีทอ่งเท่ียวระดบั AAAAAอุทยาน
ทางธรณีวิทยาระดบัโลก จุดชมววิท่ีส าคญัแหง่ชาติ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่จิง้ป๋อหู 镜泊湖宾馆(牡丹江市) - Jingbo Lake Hotel   ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า    
 

 

 
 
 

วันที่หก            (6)   จิง้ป๋อห ู– อุทยานภมูศิาสตร์จิง้ป๋อห ู– น า้ตกเตีย้วสุ่ยโหลว – เสวี่ยเซียง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik6MDChp3YAhXLto8KHVlVDC8QFgheMAY&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g494929-d1168586-Reviews-Jingbo_Lake_Hotel-Mudanjiang_Heilongjiang.html&usg=AOvVaw2t7CiWWVDepMSraDKKMI63


น าทา่นเดินทางสู ่ อุทยานภมูิศาสตร์จิง้ป๋อหู 镜泊湖 เป็นช่ือ
ของทะเลสาบท่ีมีลกัษณะพิเศษทางภมิูศาสตร์กายภาพ ท่ีมีช่ือ
เรียกเฉพาะวา่ หรงหยานเอีย้นไซห่ ู เกิดจากการอุดตนัของชัน้หิน
ลาวา ภายหลงัการระเบิดของ กลุม่ภเูขาไฟจิง้ป๋อห ู จ านวน 12 
ลกู บนสองฝ่ังมาบธารน า้หมู่ตานเจียง บนพรมแดนระหวา่ง
มณฑลจ๋ีหลนิกบัมณฑลเฮย์หลงเจียงทางภาคอีสานของจีนหลายครัง้หลายคราว เม่ือกวา่ 10,000 ปีท่ีผา่น
มา  จากปรากฏการณ์ดงักลา่ว เป็นผลท าให้เกิดผืนน า้ใหญ่ ขนาด
เนือ้ท่ีกวา่ 95 ตารางกิโลเมตร มีความลกึเฉลีย่ 40 เมตร จุดลกึ
ท่ีสดุวดัได้ 62 เมตร เก็บกกัน า้ในฤดนู า้หลากได้มากถึง 1,600 
ล้านลกูบาศก์เมตร ทอดตวัอยา่งสงบงาม อยูก่ลางทิวเขาและผืน
ป่าอนัสลบัซบัซ้อน ผืนน า้นีมี้ความใสเป็นอยา่งยิง่ เพราะมีชัน้  หิน
ใต้ท้องธารเป็นหินบะซอลต์ จึงได้รับสมญาวา่ “ทะเลสาบกระจก
เงา” อนัเป็นทะเลสาบหินลาวาท่ีมีช่ือเสยีง และมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศจีน ท าให้ทะเลสาบ
จิง้ป๋อห ูได้รับการยกยอ่งวา่เป็น “ทะเลสาบซีห ูแหง่จีนอีสาน” 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
 ชมน า้ตกเตีย้วสุ่ยโหลว 吊水楼瀑布 ท่ีได้รับสมญานามวา่ 
"น า้ตกไนแองการ่าของจีน" เน่ืองจากน า้ตก มีความกลว้าง 200
เมตร รูปทรงคล้ายเกือกม้า ทอดลงมาในแนวด่ิง 12 เมตร ซึง่เกิด
จากการทรุดตวัของพืน้ดินเม่ือคราวภเูขาไฟระเบิดในอดีต ดู
คล้ายไนแองการ่าฉบบัยอ่สว่น  
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองหิมะแห่งแรกของจนี中国第一雪乡 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักที่ เสวี่ยเซียง雪乡雪韵阁大酒店 - Xuexiang Xueyunge Hotel หรือเทียบเท่า    

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZnvPNn_zWAhXMvo8KHSQxAlQQFghZMAQ&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1152404-d10173143-Reviews-Xuexiang_Xueyunge_Hotel-Hailin_Heilongjiang.html&usg=AOvVaw16_r5OinemSX0mmrRFavD0


 

วันที่เจ็ด           (7)    เสวี่ยเซียง – เมืองหมิะแรกแห่งจนี – ฮาร์บิน้     

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองหิมะแห่งแรกของจีน 中国第一雪乡 เท่ียว
ชม ถนน Xueyun เป็นเพียงหนึง่ในถนนสายหลกัท่ีมีความยาว
ประมาณ 500 เมตรเต็มไปด้วยความหลากหลายของสนิค้ามาจาก
ภเูขา ทางด้านตะวนัออกของเขตพืน้ท่ี Snow Township Scenic 
และศนูย์บริการลกูค้า มีร้านอาหารบางแหง่ สดุทางของถนนเป็นรูป
ตวั Y  ทางหนึง่ไปทาง Changting ทิศทางหนึ่งไปยงั เซียนจ่ิงโกว
เยี่ยมชมสว่นงานในพืน้ท่ีป่า ชมหิมะเห็ด  บ้านในฝัน  โคมไฟสีแดง บนถนนท่ีเต็มไปด้วยหิมะสขีาว
สวยงาม ป่าสน ไม้เมเปิล้เพลดิเพลนิไปกบัเมืองหิมะของทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ชมเมืองหิมะของลกัษณะแบบ
บงักะโล ให้ความรู้สกึอยูใ่นโลกของหิมะ  
 
 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นเข้าสูฮ่าร์บิน้ (ใช้เวลานัง่รถ 5 ชัว่โมง) ระหวา่งทางไป
เยี่ยมชม ระเบียงภาพเขียนสีเงิน 10 ลี ้  ชมความมหศัจรรย์
ของหิมะและน า้แข็งผสานกบัสถานท่ี สวยงามเกินบรรยาย 
ถึง ฮาร์บิน้ เป็นเมืองเอกของ มณฑลเฮย์หลงเจียง ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตัง้อยูท่าง
ฝ่ังใต้ของแม่น า้ซงหวั ฮาร์บินเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ก าลงัเติบโต และยงัเป็นศนูย์กลางทางด้านการ
ปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วฒันธรรม และการสือ่สารคมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน  
จึงถือได้วา่เป็นเมืองส าคญัเมืองหนึง่ของจีนและของเอเชียด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พัก 哈尔滨万达文华酒店  Wanda Vista Hotel Harbin  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่แปด      (8)   แม่น า้ซงฮวา – ถนนก่ัวเกอล่ี  - อนุสาวรีย์ฝ่ังหง - ช้อปป้ิง ถนนจงหยาง   

                   - นิทรรศการแกะสลักน า้แข็ง   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทา่นชม แม่น า้ซงฮัว หรือ แม่น า้ซงฮัวเจียง แม่น า้สายส าคญัของเมืองฮาร์บิน ซึง่ในช่วงฤดู
หนาว แม่น า้สายนีก็้จะกลายเป็นน า้แข็ง กลายเป็นสถานท่ีพกัผอ่นและเป็นสถานท่ีจดักีฬาหน้าหนาว มีทัง้

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS1tOS0ffXAhXKOo8KHc0uB9cQFghYMAY&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-cn%2Fwanda-vista-hotel-harbin%2Fhotel%2Fharbin-cn.html&usg=AOvVaw3hK-UE-BcY17ujN8k1Vol9


การเลน่สกีน า้แข็ง สนุขัลากเลือ่นและท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุก็คืดการแขง่ขนักีฬาวา่ยน า้แข็ง เพื่อเป็นการทดสอบ
ความแข็งแรงของร่างกาย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเท่ียวชม อนุสาวรีย์ฝ่ังหง ซึง่ตัง้อยู ่ ณ บริเวณชายฝ่ัง
แม่น า้ซงฮวั เป็นอนสุรณ์ระลกึถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์
บินท่ีพยายามตอ่สู้กบัอุทกภยัครัง้ใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957 ซึง่น า้ใน
แม่น า้ซงฮวัเจียงสงูกวา่ตวัเมืองฮาร์บิน้ 7 เมตร และเหลอืเพียง 20 
เซนติเมตร น า้ก็จะทะลกัเข้ามาในตวัเมือง จึงได้มีการสร้างเข่ือน
ให้สงูขึน้อีก 30 เซนติเมตร ตลอดเข่ือนกวา่ 140 กิโลเมตร เป็น
เวลา 28 วนั จนในท่ีสดุน า้ก็ไม่ไหลเข้ามาทว่มเมืองฮาร์บิน้ ทัง้ๆท่ีกระแสน า้ในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน า้ท่ี
สงูท่ีสดุในรอบ 52 ปี อนสุาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมนั สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุม่
กรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนกัศกึษาท่ีร่วมใจร่วมแรงกนั แสดงถึง  สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในตอน
นัน้ ฐานของอนสุาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจนัทร์เสีย้ว 3 ชัน้ ชัน้ลา่งเป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1932 ท่ีเคย
สร้างความเสยีหายให้กบัเมืองฮาร์บิน้เป็นอยา่งมาก สระชัน้ท่ี 2 เป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1957 เทา่กบัระดบั
น า้เม่ือ 52 ปีก่อน ซึง่สงูกวา่ระดบัน า้ปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 
เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระขึน้เป็นชัน้ท่ี 3 เพื่อบนัทกึ
ระดบัน า้ ซึง่สงูขึน้อีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลงัประกอบด้วย
เสาและระเบียงโค้งแบบโรมนั  ซึง่แสดงถึงความสามคัคีของ
ชาวเมืองฮาร์บิน้ น าทา่นเท่ียวชม ซื่อต้าหลนิกงหยวน หรือ 
สวนสาธารณะสตาลิน ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1953 เพื่อเป็นหลกัฐานถึงสมัพนัธภาพอนัดีตอ่กนัในขณะนัน้
ระหวา่งสองชาติมหาอ านาจแหง่โลกคอมมิวนิสต์ ซึง่สวนแหง่นีเ้ป็นสวนพฤกษชาติท่ีถกูจดัวางในสไตล์
รัสเซีย และตกแตง่ด้วยต้นไม้, แปลง 
ดอกไม้ และชุดรูปสลกัหิน นอกจากนัน้ยงัเป็นจุดชมทศันียภาพของแม่น า้ซงฮวั ซึง่ถือวา่เป็นจุดชมวิวท่ี
งดงามท่ีสดุอีกแหง่หนึง่ด้ว 
น าทา่นสู ่  จงหยางปู้ สิงเจีย หรือ ถนนจงหยาง เป็นถนนท่ีปู
ด้วยหินสเีขียวอ่อนทัง้สาย เป็นถนนยา่นธุรกิจและการค้าท่ีขึน้
ช่ือของเมืองฮาร์บิน้ อาคารสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบยโุรป 
ลวดลายการตกแตง่แบบบารอคและไบแซนไทน์ มีร้านค้าเลก็ๆ 
แบบรัสเซีย สองฝ่ังถนนสายนีมี้สิง่ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
สไตล์ยโุรป มากถึง 71 แหง่ ถนนมีความยาวรวม 1,450 เมตร 



กว้าง 21.34 เมตร เป็นถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสดุและยาวท่ีสดุในเอเชีย ก่อตัง้ขึน้ในปี 1898 เดิมเรียกวา่ "ถนน
ประเทศจีน." 1925 ได้รับการตัง้ช่ือตาม "ถนนจงหยาง"  

        ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูง่าน Harbin Ice and Snow Festival หรือ  นิทรรศการและศลิปกรรมการ
แกะสลักน า้แข็งประจ าปีของฮาร์บิน้ “ ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ”   
 
 
 
 
 

พักที่ฮาร์บิน้ 哈爾濱雅悅精品酒店(Yarrow Boutique Hotel)  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

พัก 哈尔滨万达文华酒店  Wanda Vista Hotel Harbin  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่เก้า      (9)   เมืองฮาร์บิน้ – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – เมืองกวางเจา  – กรุงเทพฯ 

05.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าทา่นถ่ายภาพคกูบั โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ภายนอก) เป็น 1 ใน
โบสถ์คริสต์ 17 แหง่ ซึง่แสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียท่ีได้เข้ามามี
อิทธิพลในฮาร์บิน้ซึง่โบสถ์เซ็นโซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ท่ี
สร้างขึน้ในปี ค.ศ 1907 ภายหลงัจากท่ีทหารรัสเซียต้องประสบกบั
ความพา่ยแพ้ในสงครามรัสเซีย – ญ่ีปุ่ น       ( ค.ศ. 1904 – 1905 
) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แหง่นีข้ึน้เพื่อเป็นท่ีพกัพิงทางใจ และสร้างก าลงัขวญัแก่กองทหารรัสเซียท่ีเข้า
มาประจ าอยู ่ ณ ท่ีนี ้ โบสถ์แหง่นีไ้ด้รับการบูรณะอีกครัง้ในปี ค.ศ. 1923 และหลงัจากท่ีใช้เวลาในการ
ซอ่มแซมตอ่เติมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นออร์โธด็อกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในภาคพืน้เอเซีย
ตะวนัออกอยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั ตวัโบสถ์สงู 53 เมตร มีโถงหลกัท่ีมีหลงัคารูปหวัหอม สร้างขึน้ด้วย
สถาปัตย   กรรมแบบไบแซนไทม์คล้ายกบัสถาปัตยกรรมของจตัรัุสแดงในกรุงมอสโคว    

13.20 น.           น าทา่นออกเดินทางสูเ่มืองกวางเจา โดย เที่ยวบินที่  CZ3616 
18.10 น.     ถึงทา่อากาศยานไป่หยนุ เมืองกวางเจา เพือ่รอเปลีย่นเคร่ือง เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึง่เป็นเมือง

ใหญ่ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วจากธุรกิจการค้านอกจากนีย้งัมีอาหารและภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลนี ้

จากนัน้เดินทางสูอ่าคารระหวา่งประเทศ เพื่อกลบักรุงเทพฯ  
20.00 น.           เดินทางกลบั  กรุงเทพฯ  โดย เที่ยวบินที่  CZ631 

21.50น.     ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ   
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimqpjS8_vWAhXHK48KHVG7DWUQFghsMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-tw%2Fyarrow-boutique-hotel%2Fhotel%2Fharbin-cn.html&usg=AOvVaw3ECVH4di2vUT76lsJz6xvF
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อัตราค่าบริการ     
ก าหนดการเดินทาง 

25ธันวาคม61-2มกราคม62 
ผู้ใหญ่ / ท่าน ( พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ เดินทาง  10 ท่าน ขึน้ไป  68,800 บาท/ท่าน 8,900 บาท/ท่าน 

ผู้ใหญ่ เดินทาง  12 ท่าน ขึน้ไป  65,800 บาท/ท่าน 8,900 บาท/ท่าน 

ผู้ใหญ่ เดินทาง  14 ท่าน ขึน้ไป  62,800 บาท/ท่าน 8,900 บาท/ท่าน 

ผู้ใหญ่ เดินทาง  16 ท่าน ขึน้ไป  59,900 บาท/ท่าน 8,900 บาท/ท่าน 

 
ค่าบริการนีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั       คา่น า้หนกักระเป๋าทา่นละ 1 ใบ นน.ไม่เกิน 23  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่กรุ๊ป กรณีมีวีซา่แล้ว ลด 1,000 บาท /ทา่น 
    บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.                                          

   ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น                
   คา่น า้หนกัเกินตามท่ีสายการบินก าหนด 
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   ราคานี ้ไม่มีแจกกระเป๋าเดินทาง  

เอกสารประกอบการขอวีซ่าจีน  
- ส าเนาหนังสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) มีอายุเหลือใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน    

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  -บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิ

ท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่

เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้

ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขและความรับผดิชอบ - บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจ
รับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ 
หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  

-  การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


