
  

 

ดินแดนเยอืกแขง็ ฮาร์บิน้ มอสโควแห่งตะวนัออก 
เทศกาลแกะสลกัน า้แขง็ 1 ปี มคีร้ังเดยีว ยิง่ใหญ่ระดบัโลก 

  

 

 

 

 

ก าหนดเดินทาง  :   วันที่ .......  มกราคม   
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 CZ3605 



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 
 พกัท่ี ฉางชุน Changchun High-tech benefits Tianfu Peng Sheraton ระดบั 5 ดาวหนือเทียบเทา่    

วันที่สอง    (2)  เมืองฉางชุน -เมืองจี๋หลิน – ชมแม่คะนิง้เกาะอู้ซง – ถนนซงเจียง - โบสต์จี๋หลิน - เมืองฉางไป๋ซาน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองจี๋หลิน เป็นเมืองท่ีมีประวติั
ยาวนานตัง้แตส่มยัราชวงศ์หมิง เดิมคือป้อม
ปราการ เรียกวา่ ฉวงฉ่างมณฑลจ๋ีหลนิ ตัง้อยูท่าง
ตอนกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ มีชายแดนติดตอ่กบัมณฑลตา่งๆ ทางใต้
ติดกบัเหลยีวหนิง ตะวนัตกติดกบัมองโกเลยีใน 
เหนือติดกบัเฮยหลงเจียง และตะวนัออกติดต่อกบัรัสเซียและคาบสมทุรเกาหลโีดยมีแม่น า้ยาลูว์่เจียงเป็น
เส้นเขตแดน เมืองนีมี้ความอุดมสมบูรณ์เป็นอนัดบั 1 ใน 6 ของเมืองจีน ท่ีซึง่ไม่เคยขาดน า้เพราะมีแม่น า้  
ซงฮวัเจียงไหลผา่นกลางเมืองซึง่อยูใ่นวงล้อมของขนุเขา มี 1 
ใน 4 สิง่มหศัจรรย์ของจีน คือ “อู้   ซง” คือหมอกควนัท่ี
กระทบอากาศเย็นจดัจนจบัตวัเป็นผลกึตามก่ิงก้านต้นหลวิ 
ต้นสนและต้นหยางมีสเีงินระยิบระยบัแตเ่ปราะบาง เมืองนี ้
ยงัเป็นแหลง่ก าเนิดของชาวแมนจูอีกด้วย น าทา่นเดินทาง

สู ่เกาะอู้ซง（ 雾 凇 岛 ）   เป็นเกาะท่ีอยูบ่นแม่น า้ 
Songhua เป็นพืน้ท่ีท่ีมีอู้ซงหรือแม่คะนิง้มากท่ีสดุ  เป็นสถานท่ีเหมาะส าหรับการชม และเก็บภาพท่ีดี
ท่ีสดุ ฤดชูมทิวทศัน์ท่ีดีท่ีสดุส าหรับเกาะอู้ทรง คือช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนกมุภาพนัธ์ของทกุ
ปี เวลาการถ่ายภาพหมอกท่ีดีท่ีสดุในแตล่ะวนัอยูร่ะหวา่ง 
10: 00-11: 30   

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ผา่นถนนซงเจียง  ทา่นจะได้เพลดิเพลินกบั
บรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติอยา่งยิ่ง ชมแม่คะนิง้เป็น



ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในช่วงฤดหูนาว ซึง่เกิดจากไอเย็น
กระทบกบั หมอกควนัจบัตวัเป็นแม่คะนิง้ เกาะอยูบ่นต้นไม้
ตา่งๆ อาทิ ต้นสน ต้นหลวิ ฯลฯ การเกิดแม่คะนิง้นัน้ขึน้อยูก่บั
สภาพอากาศท่ีต้องเอือ้อ านวย  ผา่นชมโบสต์จี๋หลิน   สถาปัต
ถกรรมการก่อสร้างทางภาคเหนือของฝร่ังเศส  ใช้ระยะเวลาใน
การก่อสร้างถึง 10 ปี ห้องโถงโบสต์มี 16 เสาหินขนาดใหญ่
กลม ขนาดสงู 28.5 ม. กระเบีย้งโมเสครูปแบบสถาปัตยกรรม
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์   
ผา่นชม จตรัุสซื่อจีว้า่งฉ่าง (世纪广场 )  ใจกลางจตรัุสมีสิง่ก่อสร้างเรียกวา่"เรือศตวรรษ" ซึง่มี 12 ชัน้ 
ความยาวความกว้าง ความสงู มี 50 เมตร สร้างเพื่อการเฉลมิฉลองครบรอบ 50 ปีของก่อตัง้ประเทศ   
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองฉางไป๋ซาน 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พักที่ฉางไป๋ซาน Changbai Paradise Resort 长白山长白天地度假酒店 ระดับ 5 ดาวหนือเทียบเท่า    

   
วันที่สาม             (3)   อุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน – สระเทวดาใหญ่-น้อย – น า้ตกฉางไป๋ซาน  

                              - บ่อน า้แร่ฉางไป๋ซาน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ อุทยานแห่งชาตฉิางไป๋ซาน เป็นภเูขาไฟในอดีตกาลซึง่ผา่นการระเบิดมาแล้วกวา่ 3 
ครัง้ ในช่วงสมยัหลายหม่ืนปีท่ีผา่นมา เลยท าให้ปัจจุบนัอุทยานฉางไป๋ซานเป็นภเูขาท่ีมีลกัษณะพิเศษและ
มีความงดงามยิ่งนกัเกินกวา่จะบรรยาย จนมีกวีจีนต้องน าไปแตง่เป็นบทกลอนช่ืนชมความงามของฉางไป่
ซาน น าทา่นชม สระเทวดาใหญ่และสระเทวดา

น้อย  เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟและยงั
เป็นทะเลสาบท่ีตัง้อยูป่ากปลอ่งภเูขาไฟ มีหมอกปกคลมุ
ตลอดทัง้ปี บรรยากาศคล้ายสวิตเซอร์แลนด์น้อย เป็นต้น
ก าเนิดแม่น า้ท่ีเรียกได้วา่เป็นสายเลอืดของดินแดนอีสาน
มงักรทัง้ 3 สาย แม่น า้ซงฮวัเจียง ถเูหมินเจียงและยาลูเ่จียง 
มีความสงู 2,150 เมตร กว้าง 3370 เมตรและลกึกวา่ 204 
เมตร ริมสระเทวดาทัง้สองจะประกอบด้วยหินรูปร่างตา่งๆสี
ตา่งๆ อาทิเช่น ฟ้า ชมพ ูเขียว ด า โอปอทะเลสาบนีติ้ดกบัเข 

ตแดนเกาหลเีหนือดงันัน้ทา่นจะสงัเกตเห็นชาวเกาหลเีหนือ
เข้ามาเท่ียวอุทยานแหง่ชาตินีเ้ป็นจ านวนมาก 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   



 น าทา่นชมน า้ตกฉางไป๋ซาน สงูกวา่ 60 เมตร เป็นต้น
ก าเนิดของแม่น า้ซงฮวาเจียงใกล้กบัทะเลสาบเทวดา 
ลกัษณะน า้ตกดงัเช่น  พญามงักรสองตวัโจนทะยานลงมาสู่
สายน า้เบือ้งลา่งปรากฎเป็นภาพละอองน า้ท่ีแตกกระจาย
กลายเป็นไอหมอกปกคลมุทัว่ทิศและสายน า้กระโจนสงูกวา่ 
10 เมตร คล้ายภาพดอกไม้น า้ท่ีปรากฏอยูริ่มสระ จากนัน้
น าทา่นสูบ่่อน า้แร่ฉางไป๋ซาน มีมากกวา่ 10 แหง่บอ่น า้แร่
พุง่ทะยานสูท้่องฟ้าเปรียบเสมือนน า้พดุนตรี อณุหภมิูในแต่
ละบอ่จะมีองศา  ท่ีตา่งกนัและน า้ท่ีพุง่ขึน้มาจากบอ่มี
ลกัษณะหลากหลายบางบอ่คล้าย  ดอกบวั บางบอ่เหมือน
มงักร บางบอ่เสมือนหงส์ ฯลฯโดยเฉพาะบอ่ท่ีใหญ่ท่ีสดุ มี
อุณหภมิูสงูท่ีสดุ ชาวบ้านขนานนามว่า   “สดุยอดหวัใจแหง่
น า้แร่ฉางไป๋ซานเบอร์ 1” ท่ีมีความร้อนสงูสดุ มีคณูประโยชน์ในการรักษาโรคตา่งๆ  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พักที่ฉางไป๋ซาน Changbai Paradise Resort 长白山长白天地度假酒店 ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า    

วันที่ส่ี             (4)   ฉางไป๋ซาน – สวนต้นสนนางงาม -  "โลกปีศาจ" -เมืองตุนฮ่ัว    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นชมและเก็บภาพท่ี สวนต้นสนนางงาม ตัง้อยูใ่น
เมือง Erdaobaihe ซึง่มีต้นสนมากกวา่ 1,000 ต้น อายสุน
กวา่ 100 ปี มี352  ต้น  มีไอเย็นกระทบกบัหมอกควนัจบัตวั
เป็นแม่คะนิง้อยูบ่นต้นไม้ตา่งๆ อาทิ ต้นสน ต้นหลวิ ฯลฯ 
นบัเป็น 1 ใน 4 สิง่มหศัจรรย์จากธรรมชาติของจีน มองแล้ว
ชวนเพลนิตาเพลินใจได้ไม่น้อย 

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 าทา่นเดินทางสูเ่มืองตุนฮ่ัว (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ตัง้อยูใ่นภเูขาทางตะวนัออกของ
มณฑลจ๋ี  กลา่ววา่เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ถงั กวา่พนัปี  ในปี พ.ศ. 2560 เมืองตนุฮัว่ ได้รับเลอืกให้เป็น
เมืองท่ีมีอารยธรรมแหง่ชาติของครัง้ท่ีห้า  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่ ตุนฮ่ัว  万豪国际大酒店(敦化市) - Wanhao International Hotel  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า    
 
 
 
 
 
 

วันที่ห้า            (5)   ตุนฮ่ัว – อุทยานภมูิศาสตร์จิง้ป๋อห ู– น า้ตกเตีย้วสุ่ยโหลว – จับปลาในฤดูหนาว   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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 
ขนาดเนือ้ท่ีกวา่ 95 ตารางกิโลเมตร มีความลกึเฉลีย่ 40 เมตร จุด
ลกึท่ีสดุวดัได้ 62 เมตร เก็บกกัน า้ในฤดนู า้หลากได้มากถึง 1,600 
ล้านลกูบาศก์เมตร ทอดตวัอยา่งสงบงาม อยูก่ลางทิวเขาและผืน
ป่าอนัสลบัซบัซ้อน ผืนน า้นีมี้ความใสเป็นอยา่งยิ่ง เพราะมีชัน้  
หินใต้ท้องธารเป็นหินบะซอลต์ จึงได้รับสมญาวา่ “ทะเลสาบ

กระจกเงา” อนัเป็นทะเลสาบหินลาวาท่ีมีช่ือเสยีง และมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศจีน ท าให้
ทะเลสาบจิง้ป๋อห ู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

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXxYjBgZ3YAhUEuI8KHWxVBuUQFghPMAQ&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1152389-d2703477-Reviews-Wanhao_International_Hotel-Dunhua_Jilin.html&usg=AOvVaw3nkMMCG-D9VEiyrkQdfXEk


จากการทรุดตวัของพืน้ดินเม่ือคราวภเูขาไฟระเบิดในอดีต ดคูล้ายไนแองการ่าฉบบัยอ่สว่น  
ชมการจับปลาในฤดหูนาว สถิติการจบัปลาท่ีสงูท่ีสดุใน
ทะเลสาบจิง้ป๋อห ูท่ีบนัทกึไว้ยงัคงไม่มีท่ีไหนมากกวา่นีไ้ด้   

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักที่ จิง้ป๋อ 镜泊湖宾馆(牡丹江市) - Jingbo 

Lake Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า    
 

วันที่หก           (6)   จิง้ป๋อ – เสวี่ยเซียง – เมืองหิมะแรกแห่งจีน   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองหิมะแห่งแรกของจนี中国第一雪乡 เท่ียวชม ถนน Xueyun เป็นเพียงหนึง่ในถนน
สายหลกัท่ีมีความยาวประมาณ 500 เมตรเต็มไปด้วยความหลากหลายของสนิค้ามาจากภเูขา ทางด้าน
ตะวนัออกของเขตพืน้ท่ี Snow Township Scenic และศนูย์บริการลกูค้า มีร้านอาหารบางแหง่ สดุทางของ
ถนนเป็นรูปตวั Y  ทางหนึง่ไปทาง Changting ทิศทางหนึง่ไปยงั เซียนจ่ิงโกว 
 

 
 
  

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

เยี่ยมชมสว่นงานในพืน้ท่ีป่า ชมหิมะเห็ด  บ้านในฝัน  โคมไฟสี
แดง บนถนนท่ีเต็มไปด้วยหิมะสขีาวสวยงาม ป่าสน ไม้เมเปิล้
เพลดิเพลนิไปกบัเมืองหิมะของทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ชมเมืองหิมะของ
ลกัษณะแบบบงักะโล ให้ความรู้สกึอยูใ่นโลกของหิมะ  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักที่เสวี่ยเซียง雪乡雪韵阁大酒店 - Xuexiang Xueyunge Hotel  หรือเทียบเท่า 
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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 – สกีรีสอร์ทยาปูล่ี   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเข้าสูส่กีรีสอร์ทยาปูล่ี  ระหวา่งทางไปเยี่ยมชม   
ระเบียงภาพเขียนสีเงิน 10 ลี ้ ชมความมหศัจรรย์ของหมิะ
และน า้แข็งผสานกบัสถานท่ี สวยงามเกินบรรยาย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
เข้าสู ่สกีรีสอร์ทยาปูล่ี  ให้ทา่นเพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆ
ภายในรีสอร์ท สกีรีสอร์ทยาปูล่ีได้เปิดให้บริการอยา่งเป็นทางการและสมบูรณ์ท่ีสดุ โดยเฉพาะผู้ ท่ีโปรด
ปรานกีฬาสกี น า้แข็ง ซึง่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์สกีมาตรฐาน 
และท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีจดัการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิคฤดหูนาว
เม่ือปี 2008 และสมัผสัสนามสกีท่ีดีท่ีสดุอีกแหง่ของเอเซีย อีก
ทัง้การบริการในรูปแบบ All Inclusive ท่ีไม่เหมือนใครโดย
ลกูค้าสามารถสนกุสนาน เป็นรีสอร์ทระดบัพรีเม่ียมของคลบั
เมดแหง่แรงของเอเซีย ท่ีสามารถรองรับกลุม่ลกูค้าเป็นหมู่คณะโดยจดัห้องประชุมท่ีจุได้กว่า 500 คน หรือ
จะไปกนัเป็นแบบครอบครัวท่ีเน้นการพกัผอ่นแบบท่ีไม่ซ า้ใคร รวมทัง้เป็นรีสอร์ทท่ีอยูไ่ม่ไกลจากเมืองฮาร์
บินและเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีส าหรับเทศกาลน า้แข็งเมืองฮาร์บินท่ีจดัประจ าขึน้ทกุปีชว่งเดือน ม.ค.- ก.พ. (รวม
ค่าผ่านประตู ไม่รวมเคร่ืองเล่น ต่าง ฯ) 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักที่ยาปูล่ี YaBuLi Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่แปด         (8)   ยาปูล่ี – คฤหาสน์วอลการ์ (VOLGA MANOR ) - โบสถ์จ าลองSt. Nicholas - ฮาร์บิน้   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นสูค่ฤหาสน์วอลการ์ (VOLGA MANOR ) 伏尔

加庄园(ใช้เวลานัง่รถ 2 ชัว่โมง)เป็นสถานท่ีเท่ียวแหง่ใหม่
ของเมืองฮาร์บิน ท่ีมีความส าคญัไม่น้อยกวา่เทศกาลปิง
เสวี่ยต้าซื่อเจีย้ งานแกะสลกัน า้แข็งบนเกาะพระอาทิตย์ 
(ไทห่ยางเตา่) เทศกาลโคมไฟที่สวนสาธารณะเจ้าหลนิ   
คฤหาสน์วอลการ์ มีพืน้ท่ี 6 แสนกวา่ตารางเมตร ใช้ทนุ
สร้างหนึง่ร้อยห้าสบิกวา่ล้านหยวน  



น าทา่นชมโบสถ์จ าลอง St. Nicholas ซึง่เป็นโบสถ์ท่ีมีช่ือเสยีง
ท่ีสดุในประวติัศาสตร์ของเมืองฮาร์บิน (สร้างในปีค.ศ. 1899 และ
ถกูท าลายในสงความปฏิวติัวฒันธรรมปี ค.ศ.1966) และยงัมี
สถาปัตยกรรมรัสเซียอีกมากมาย ท าให้รู้สกึเหมือนได้  
ไปเท่ียวประเทศรัสเซีย ภายในคฤหาสน์วอลการ์ มีห้องพกัรับรอง
นกัทอ่งเท่ียวได้ถึง 800 คน มีร้านอาหารท่ีรับลกูค้าได้ 2,000 
คน มีห้องประชุมท่ีจุได้ 400 คน แล้วยงัมีกิจกรรมตา่งๆท่ี
เก่ียวข้องกบัวฒันธรรมของรัสเซียอีกมากมาย  
ชมปราสาท Pavlov Castle 巴普洛夫城堡 เป็นหนึง่ใน
อาคารท่ีนา่สนใจที่สดุในคฤหาสน์และ เป็นสถานท่ีท่ีจดังาน
แตง่งานมากท่ีสดุ  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้อิสระให้ทา่นได้เลน่สกี ณ ลานสกีภายในคฤหาสน์วอลการ์ สกีของท่ีน่ีจะแตกตา่งจากท่ีอ่ืนเลน่
งา่ยกวา่เป็นสกีท่ีผกูติดกบัรองเท้าท าให้ผู้ ท่ีไม่มีประสบการณ์ในการเลน่มาก่อนก็สามารถลองเลน่ดไูด้ หรือ
ทา่นอาจเลอืกถ่ายรูป ความงดงามของสถานท่ีท่องเท่ียวตามอธัยาศยั 
ท่านจะได้ร่วมเล่นกิจกรรมวาดภาพ ตุ๊กตา D.I.Y. ด้วยฝีมือของท่านเอง พร้อมสามารถน า
ภาพวาดนัน้ กลับมาเป็นที่ระลึกได้ 
ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นสูเ่มืองฮาร์บิน้ (ใช้เวลานัง่รถ 1 
ชัว่โมง)  ฮาร์บิน้ เป็นเมืองเอกของ มณฑลเฮย์หลงเจียง ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตัง้อยูท่างฝ่ัง
ใต้ของแม่น า้ซงหวั ฮาร์บินเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ก าลงัเติบโต 
และยงัเป็นศนูย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร์ วฒันธรรม และการสือ่สารคมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน  จึงถือได้วา่เป็น
เมืองส าคญัเมืองหนึง่ของจีนและของเอเชียด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักที่ฮาร์บิน้ 哈爾濱雅悅精品酒店(Yarrow Boutique Hotel)  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เก้า       (9)    สวนเสือไซบเีรียน - โรงละครฮาร์บิน (ภายนอก) - เทศกาลแกะสลักน า้แข็ง   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

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


จากนัน้น าชม สวนเสือไซบีเรียน (สตัว์อนรัุกษ์ท่ีมีคา่ชนิดหนึง่
ของประเทศจีน) สวนเสอืตัง้อยูท่างเหนือของแม่น า้ซงฮวั มีพืน้ท่ี 
196.53 เอเคอร์ และมีเสอืไซบีเรียน สตัว์อนรัุกษ์ท่ีมีความ
สวยงาม นา่รัก และเป็นเสอืท่ีไม่ดรุ้ายอาศยัอยูก่วา่ 100 ตวั  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นชมโรงละครฮาร์บิน (ภายนอก) ตัง้อยูใ่นศนูย์กลางทาง
วฒันธรรมของเขตซงเป่ย และเป็นสถานท่ีส าคญัของเมืองฮาร์
บิน  ในเดือนกมุภาพนัธ์ปี 2016 ได้รับเลอืกให้เป็น  "อาคาร
การออกแบบสถาปัตยกรรมทางวฒันธรรมที่ดีท่ีสดุของโลกปี 
2015"   

จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูง่าน Harbin Ice and 

Snow Festival หรือ  นิทรรศการและศิลปกรรม
การแกะสลักน า้แข็งประจ าปีของฮาร์บิน้ “ ปิง
เสวี่ยต้าซื่อเจีย้ ” ท่ีเมืองฮาร์บิน้ ซึง่ฤดเูยือกแข็งท่ี
ยาวนานท าให้ฮาร์บิน้ซึง่อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของจีนกลายเป็นเมืองน า้แข็ง สภาพอากาศเย็นจดัท า
ให้แม่น า้ซงฮวักลายเป็นลานน า้แข็งท่ีทัง้หนาและกว้างใหญ่ ท่ีผู้มาร่วมงานใช้เลน่สไลเดอร์ ลากเลือ่นและ
กีฬาตา่งๆ อยา่งฮ็อกกี ้ ,สเก็ต และสกีกนัอยา่งสนกุสนาน มีการน าน า้แข็งก้อนโตมาแกะสลกัเป็นรูปตา่งๆ 

 
 
 

 

 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  พกัท่ีฮาร์บิน้ 哈爾濱雅悅精品酒店(Yarrow Boutique Hotel)  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

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


 

วันที่สิบ      (10)   เกาะพระอาทิตย์ - หมู่บ้านรัสเซีย - นิทรรศการแกะสลักน า้แข็ง รอบที่2 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ เกาะพระอาทิตย์ ( Sun Island)      ไท่
หยางต่าว (เกาะพระอาทิตย)์ เกาะขนาดใหญ่ซ่ึง
ตั้งอยูท่างตอนเหนือของแม่น ้ าซงฮวัเจียง มีเน้ือที่
ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พกัฟ้ืน
ของกรรมกรใชแ้รงงานเมืองฮาร์บิ้น บริเวณทางเขา้
มีป้ายหินเขียนวา่ ไท่หยางเต่า เป็นสถานที่หน่ึงในการจดัเทศกาลแกะสลกัหิมะน ้ าแขง็ ไม่วา่จะเป็น
พระราชวงั ก าแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน และอ่ืนๆ อีกมากมาย และที่โดนเด่นที่สุดคงจะเป็น ลานน ้ าแขง็
อนักวา้งใหญ่ของแม่น ้ าซงฮวัเจียง ที่ดึงดูดสายตาทุกคนดว้ยการโชวก์ารกระโดดน ้ าและวา่ยน ้ า ของเหล่า
ผูสู้งอายทุี่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  ไท่หยางต่าว (เกาะพระอาทิตย)์ สถานที่สวยงามร่มร่ืน ชมความงาม
ของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนตเ์สน่ห์ นบัเป็นสถานที่อาบแดดที่วเิศษสุด นอกจากนั้นยงัมีเรือ , 
จกัรยาน และรถมา้ลากสไตลย์โุรปไวบ้ริการให้เช่าอีกดว้ย ( ราคาทวัร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ) ส่วน
ในช่วงฤดูหนาวเม่ือเกาะแห่งน้ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะ ก็จะกลายเป็นสถานหยอ่นใจในอุดมคติ ที่เหมาะอยา่งยิง่
กบักิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน ้ าแขง็ อาทเิช่น สเก็ตน ้ าแขง็ , เล่ือนหิมะ , และ ชมนิทรรศการและ
ศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจ าปีของฮาร์บิ้น เกาะสุริยนัถือเป็นสถานที่จดัแสดงการแกะสลกัหิมะน ้ าแขง็ที่
ใหญ่ที่สุดของ ประเทศจีนที่โด่งดงัไปทัว่โลก ซ่ึงปัจจุบนัน้ีท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลกัหิมะ
น ้ าแขง็ในอาคารของเกาะ สุริยนัน้ีได ้ ชมการแกะสลกัน ้ าแขง็ก าแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลาย
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกบัท่านไดอ้ยูใ่น
นิทรรศการแกะสลกัหิมะน ้ าแขง็อยา่งแทจ้ริง อยา่งที่เห็นในปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นชมหมู่บ้านรัสเซีย ข้างในบรรยากาศทกุอยา่ง
ตกแตง่สไตล์รัสเซีย สามารถเดินเลน่ถ่ายรูป ชมวิวทิวทศัน์
สวยๆ ทา่มกลางบรรยากาศหนาวเหน็บ ทา่นจะได้ภาพถ่าย
ในมมุมองสวยๆ 



ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูง่าน Harbin Ice and Snow Festival หรือ  นิทรรศการและศลิปกรรมการ
แกะสลักน า้แข็งประจ าปีของฮาร์บิน้ “ ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจีย้ ”  รอบที่2  
 
 
 
 
 
 
พัก ฮาร์บิน้哈爾濱雅悅精品酒店(Yarrow Boutique Hotel)  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สิบเอ็ด      (11)   แม่น า้ซงฮวา – ถนนก่ัวเกอล่ี  -โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ภายนอก)  - อนุสาวรีย์ฝ่ังหง 

                                     - ช้อปป้ิง ถนนจงหยาง                    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทา่นชม แม่น า้ซงฮัว หรือ แม่น า้ซงฮัวเจียง แม่น า้
สายส าคญัของเมืองฮาร์บิน ซึง่ในช่วงฤดหูนาว แม่น า้สายนีก็้จะ
กลายเป็นน า้แข็ง กลายเป็นสถานท่ีพกัผอ่นและเป็นสถานท่ีจดั
กีฬาหน้าหนาว มีทัง้การเลน่สกีน า้แข็ง สนุขัลากเลือ่นและท่ีขึน้
ช่ือท่ีสดุก็คืดการแขง่ขนักีฬาวา่ยน า้แข็ง เพื่อเป็นการทดสอบ
ความแข็งแรงของร่างกาย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นถ่ายภาพคกูบั โบสถ์เซน็โซเฟีย (ภายนอก) เป็น 1 ใน
โบสถ์คริสต์ 17 แหง่ ซึง่แสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียท่ีได้เข้ามามี
อิทธิพลในฮาร์บิน้ซึง่โบสถ์เซ็นโซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์
ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ 1907 ภายหลงัจากท่ีทหารรัสเซียต้องประสบ
กบัความพา่ยแพ้ในสงครามรัสเซีย – ญ่ีปุ่ น       ( ค.ศ. 1904 – 
1905 ) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แหง่นีข้ึน้เพื่อเป็นท่ีพกัพิงทาง
ใจ และสร้างก าลงัขวญัแก่กองทหารรัสเซียท่ีเข้ามาประจ าอยู ่ ณ 
ท่ีนี ้ โบสถ์แหง่นีไ้ด้รับการบูรณะอีกครัง้ในปี ค.ศ. 1923 และ
หลงัจากท่ีใช้เวลาในการซอ่มแซมตอ่เติมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์
โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นออร์โธด็อกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในภาคพืน้เอเซียตะวนัออกอยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั ตวัโบสถ์สงู 
53 เมตร มีโถงหลกัท่ีมีหลงัคารูปหวัหอม สร้างขึน้ด้วยสถาปัตย   กรรมแบบไบแซนไทม์คล้ายกบั
สถาปัตยกรรมของจตัรัุสแดงในกรุงมอสโคว    น าทา่นเท่ียวชม อนุสาวรีย์ฝ่ังหง ซึง่ตัง้อยู ่ณ บริเวณ 

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


ชายฝ่ังแม่น า้ซงฮวั เป็นอนสุรณ์ระลกึถึงความพยายามของ
ชาวเมืองฮาร์บินท่ีพยายามตอ่สู้กบัอุทกภยัครัง้ใหญ่เม่ือปี 
ค.ศ.1957 ซึง่น า้ในแม่น า้ซงฮวัเจียงสงูกวา่ตวัเมืองฮาร์บิน้ 7 
เมตร และเหลอืเพียง 20 เซนติเมตร น า้ก็จะทะลกัเข้ามาในตวั
เมือง จึงได้มีการสร้างเข่ือนให้สงูขึน้อีก 30 เซนติเมตร ตลอด
เข่ือนกวา่ 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วนั จนในท่ีสดุน า้ก็ไม่
ไหลเข้ามาทว่มเมืองฮาร์บิน้ ทัง้ๆท่ีกระแสน า้ในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน า้ท่ีสงูท่ีสดุในรอบ 52 ปี 
อนสุาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมนั สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุม่กรรมกรชาวนา ทหาร 
ข้าราชการ และนกัศกึษาท่ีร่วมใจร่วมแรงกนั แสดงถึง  สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในตอนนัน้ ฐานของอนสุาวรีย์
สร้างเป็นสระรูปพระจนัทร์เสีย้ว 3 ชัน้ ชัน้ลา่งเป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1932 ท่ีเคยสร้างความเสยีหายให้กบั
เมืองฮาร์บิน้เป็นอยา่งมาก สระชัน้ท่ี 2 เป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1957 เทา่กบัระดบัน า้เม่ือ 52 ปีก่อน ซึง่สงู
กวา่ระดบัน า้ปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระขึน้เป็นชัน้ท่ี 3 เพื่อบนัทกึระดบัน า้ 
ซึง่สงูขึน้อีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลงัประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้งแบบโรมนั  ซึง่แสดงถึงความสามคัคี
ของชาวเมืองฮาร์บิน้ น าทา่นเท่ียวชม ซือ่ต้าหลนิกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลิน ท่ีสร้างขึน้ในปี 
ค.ศ.1953 เพื่อเป็นหลกัฐานถึงสมัพนัธภาพอนัดีตอ่กนัในขณะนัน้ระหวา่งสองชาติมหาอ านาจแหง่โลก
คอมมิวนิสต์ ซึง่สวนแหง่นีเ้ป็นสวนพฤกษชาติท่ีถกูจดัวางในสไตล์รัสเซีย 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 

พัก ฮาร์บิน้ 哈爾濱雅悅精品酒店(Yarrow Boutique Hotel)  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที่สิบสอง      (12)   เมืองฮาร์บิน้ – เมืองกวางเจา – กรุงเทพฯ 

05.00 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน   รับประทานอาหารเช้า ณ ....... 
08.15 น.           น าทา่นออกเดินทางสูเ่มืองกวางเจา โดย เที่ยวบินที่  CZ3624 
12.50 น.     ถึงทา่อากาศยานไป่หยนุ เมืองกวางเจา เพื่อรอเปลีย่น

เคร่ือง เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึง่เป็นเมืองใหญ่ท่ี
เติบโตอยา่งรวดเร็วจากธุรกิจการค้านอกจากนีย้งัมี
อาหารและภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลนี ้ จากนัน้
เดินทางสูอ่าคารระหวา่งประเทศ เพื่อกลบักรุงเทพฯ  

16.05 น.           เดินทางกลบั  กรุงเทพฯ  โดย เที่ยวบินที่  CZ363 

17.55น.     ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ   
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 


