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ดนิแดนเยอืกแขง็ มอสโควแหง่ตะวนัออก เทศกาลแกะสลักน า้แขง็  
ชมหมูบ่า้นหมิะแรกงดงามราวเทพนิยาย สนกุสนานสกีรสีอรท์ 

 

 
 

 

 

 

 
 
ก ำหนดเดินทำง  :      วันที่ 28 ธันวำคม 2562 - 2 มกรำคม 2563        

วันที่แรก     ( 28/12/2562)          กรุงเทพฯ – กวำงเจำ – เมืองฮำร์บิน   

06.00 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 (เกาะ U 3-7)  
สายการบินไชนา่เซ้าเธิร์นแอร์ไลน์ (CZ)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น  

08.40  น. ออกเดินทางสู ่เมืองกวางเจา โดยเท่ียวบินท่ี CZ362 
12.25  น. ถึงสนามบินนานาชาตินครกวางเจา หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้ว  

น าทา่นเดินทางสูอ่าคารภายในประเทศ เพื่อบินตอ่สู ่เมืองฮาร์บิน้ 
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13.55 น.  น าทา่นเหิรฟ้าสู ่ เมืองฮำร์บิน   โดยเท่ียวบินท่ี CZ3623  

18.10 น. ถึง เมืองฮำร์บิน   ฮาร์บิน หรือส าเนียงจีนกลางวา่ ฮาเอ่อร์
ปิน เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง   ทางตะวนัออก เฉียง
เหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตัง้อยูท่างฝ่ังใต้ของแม่น า้ซง
หวั ฮาร์บินเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ก าลงัเติบโต และยงัเป็น
ศนูย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ 
วฒันธรรม และการสือ่สารคมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียง เหนือของจีน จึงถือได้วา่เป็นเมืองส าคญั
เมืองหนึง่ของจีนและของเอเชียด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ      

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
        พกัฮาร์บิน้  哈尔滨松北美居酒店 Mercure Hotel Harbin New District ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที่สอง    (29/12/2562)    เมืองฮำร์บิน – อุทยำนภมูิศำสตร์จิง้ป๋อห ู– น ำ้ตกเตีย้วสุ่ยโหลว     

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ อุทยำนภมูิศำสตร์จิง้ป๋อห ู镜泊湖 (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เป็นช่ือของทะเลสาบท่ีมี
ลกัษณะพิเศษทางภมิูศาสตร์กายภาพ ท่ีมีช่ือเรียกเฉพาะวา่ 
หรงหยานเอีย้นไซห่ ู เกิดจากการอุดตนัของชัน้หินลาวา 
ภายหลงัการระเบิดของ กลุม่ภเูขาไฟจิง้ป๋อห ู จ านวน 12 ลกู 
บนสองฝ่ังมาบธารน า้หมู่ตานเจียง บนพรมแดนระหวา่ง
มณฑลจ๋ีหลนิกบัมณฑลเฮย์หลงเจียงทางภาคอีสานของจีนหลายครัง้หลายคราว เม่ือกวา่ 10,000 ปีท่ี
ผา่นมา  จากปรากฏการณ์ดงักลา่ว เป็นผลท าให้เกิดผืนน า้ใหญ่ ขนาดเนือ้ท่ีกวา่ 95 ตารางกิโลเมตร มี
ความลกึเฉลีย่ 40 เมตร จุดลกึท่ีสดุวดัได้ 62 เมตร เก็บกกัน า้ในฤดนู า้หลากได้มากถึง 1,600 ล้าน
ลกูบาศก์เมตร ทอดตวัอยา่งสงบงาม อยูก่ลางทิวเขาและผืนป่าอันสลบัซบัซ้อน ผืนน า้นีมี้ความใสเป็น
อยา่งยิ่ง เพราะมีชัน้  หินใต้ท้องธารเป็นหินบะซอลต์ จึงได้รับสมญาวา่ “ทะเลสำบกระจกเงำ” อนัเป็น
ทะเลสาบหินลาวาท่ีมีช่ือเสยีง และมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศจีน ท าให้ทะเลสาบจิง้ป๋อห ู
ได้รับการยกยอ่งวา่เป็น “ทะเลสาบซีห ูแหง่จีนอีสาน” 
 
 
 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8B%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8B%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
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เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   

น าทา่นชมน ำ้ตกเตีย้วสุ่ยโหลว 吊水楼瀑布 ท่ีได้รับ
สมญานามวา่ "น า้ตกไนแองการ่าของจีน" เน่ืองจาก
น า้ตก มีความกลว้าง 200 เมตร รูปทรงคล้ายเกือกม้า 
ทอดลงมาในแนวด่ิง 12 เมตร ซึง่เกิดจากการทรุดตวัของ
พืน้ดินเม่ือคราวภเูขาไฟระเบิดในอดีต ดูคล้ายไนแองกา
ร่าฉบบัยอ่สว่น  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
        พกัจิง้ป๋อหู镜泊湖宾馆 Jingpohu Jingpohu Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที่สำม      (30/12/2562)    จิง้ป๋อหู – เสวี่ยเซียง – เมืองหิมะแรกแห่งจนี - ถนน Xueyun 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองหิมะแห่งแรกของจนี 中国第一
雪乡(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ระหวา่งทาง
ไปเยี่ยมชม ระเบียงภำพเขียนสีเงนิ 10 ลี ้  ชมความ
มหศัจรรย์ของหิมะและน ำ้แข็งผสานกบัสถานท่ี 
สวยงามเกินบรรยายถึง ฮาร์บิน้ เป็นเมืองเอก
ของ มณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตัง้อยูท่างฝ่ังใต้ของแม่น า้ซง
หวั ฮาร์บินเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ก าลงัเติบโต และยงั
เป็นศนูย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร์ วฒันธรรม และการสือ่สารคมนาคมของ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน  จึงถือได้วา่เป็นเมือง
ส าคญัเมืองหนึง่ของจีนและของเอเชียด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
ถึง เมืองหิมะแห่งแรกของจีน  หรือเสวี่ยเซยีง เมือง
หิมะท่ีมีความงามดจุไขม่กุสอ่งสวา่งบนโลก มีช่ือเรียกวา่ 
ฟินแลนด์ภาคตะวนัออก เป็นหมู่บ้านท่ีมีช่ือเสยีง 
เก่ียวกบัหิมะเป็นอยา่งมากวา่กนัวา่ ในฤดหูนาวอนั
ยาวนานท าให้หิมะในเมืองแหง่นีมี้ความหนาถึง 2 เมตร 
สงูกวา่ระดบัน า้ทะเล 1,200 เมตร บรรยากาศเหมือน
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อยา่งหมู่บ้ายหิมะในประเทศญ่ีปุ่ น เหมาะส าหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีช่ืนชอบกบัการเลน่สกีและท้าทายความ
หนาวเป็นอยา่งยิ่งผู้คนจ านวนมากนิยมไปชมความงามอนัแปลกตาของหมูบ้่านเท่ียวชม ถนนเสวี่ยยุ่น 

Xueyun ( เสน่ห์ของหิมะ ) เป็นเพียงหนึง่ในถนนสายหลกัท่ีมีความยาวประมาณ 500 เมตรเต็มไปด้วย
ความหลากหลายของสนิค้ามาจากภเูขา ทางด้านตะวนัออกของเขตพืน้ท่ี Snow Township Scenic 

และศนูย์บริการลกูค้า มีร้านอาหารบางแหง่ สดุทางของถนนเป็นรูปตวั Y  ทางหนึง่ไปทาง Changting 
ทิศทางหนึง่ไปยงั เซียนจ่ิงโกวเยี่ยมชมสว่นงานในพืน้ท่ีป่า ชมหมิะเห็ด  บ้ำนในฝัน  ป่าสน ไม้เมเปิล้
เพลดิเพลนิไปกบัเมืองหิมะของทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ชมเมืองหิมะของลกัษณะแบบบงักะโล ให้ความรู้สกึ
อยูใ่นโลกของหิมะ  
 
 

 

 
 
ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

หลังอำหำร ท่ำนสำมำรถออกเที่ยวชม เมืองหิมะในย ำค ่ำคืน โคมไฟสีแดง บนถนนท่ีเต็มไปด้วย
หิมะสขีาวสวยงาม ร่วมวงเต้นรอบกองไฟ ตา่งฯ 

พักเสวี่ยเซียง雪乡雪韵阁大酒店 - Xuexiang Xueyunge Hotel ระดับ 4 ดำว หรือระดับเดียวกัน      
 

 

 

 
 

วันที่ส่ี    (31/12/2562)        เสวี่ยเซียง - ยำปูล่ี สกีรีสอร์ท - สนุกสนำนกับกีฬำสกีน ำ้แข็ง 

  ต่ืนเช้ารับอรุณ สมัผสับรรยากาศหิมะภายในหมู่บ้านหิมะแรก 
อิสระน าทา่นชมบ้ำนในฝัน 夢幻家園 ท่ีเต็มไปด้วยหิมะสี
ขาวสวยงาม ป่าสน ไม้เมเปิล้ ท่ีน่ีจะมีฤดหูนาวท่ียาวนานถึง 
7 เดือน นบัเป็นหนึง่ในเมืองท่ีมีปริมาณหิมะเยอะท่ีสดุของ
ประเทศจีน หิมะมีคณุภาพดี เกลด็หิมะสวยและสมบูรณ์
มาก เพลดิเพลนิไปกบัเมืองหิมะของทิวทศัน์ท่ีสวยงาม มี
ลกัษณะแบบบงักะโล 

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
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เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูส่กีรีสอร์ทยำปูล่ี (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ฮาร์บิน Harbin Yabuli 
Ski Resort ตัง้อยูท่างตะวนัออกของจงัหวดั 
Heilongjiang หา่งจาก เมืองฮาร์บิน 193 กิโลเมตร 

อุณหภมิูต ่าสดุท่ี -44 ℃ อุเฉลีย่ของณหภมิู -10 ℃
ระยะเวลาท่ีมีหิมะ 170 วนัการเลน่สกีเกือบ 150 วนั 
เร่ิมกลางเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมีนาคมของทกุปี เป็นชว่งเวลาการเลน่สกีท่ีดีท่ีสดุท่ีน่ี  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
หลงัอาหารเชิญทา่นเพลดิเพลินกบักิจกรรมตา่งๆ
ภายในรีสอร์ท สกีรีสอร์ทยำปูล่ี ได้เปิดให้บริการอยา่ง
เป็นทางการและสมบูรณ์ท่ีสดุ โดยเฉพาะผู้ ท่ีโปรดปราน
กีฬาสกี น า้แข็ง ซึง่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์สกีมาตรฐาน 
และท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีจดัการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิคฤดู
หนาวเม่ือปี 2008 และสมัผสัสนามสกีท่ีดีท่ีสดุอีกแหง่
ของเอเซีย อีกทัง้การบริการในรูปแบบ All Inclusive ท่ีไม่เหมือนใครโดยลกูค้าสามารถสนกุสนาน เป็นรี
สอร์ทระดบั พรีเม่ียมของคลบัเมดแหง่แรกของเอเซีย ท่ีสามารถรองรับกลุม่ลกูค้าเป็นหมู่คณะโดยจดัห้อง
ประชุมท่ีจไุด้กวา่ 500 คน หรือจะไปกนัเป็นแบบครอบครัวท่ีเน้นการพกัผอ่นแบบท่ีไม่ซ า้ใคร รวมทัง้เป็นรี
สอร์ทท่ีอยูไ่ม่ไกลจากเมืองฮาร์บินและเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีส าหรับเทศกาลน า้แข็งเมืองฮาร์บินท่ีจดัประจ าขึน้
ทกุ ปีช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. ( รวม ไม้กระดำนเล่นสกี สกีไม้ รองเท้ำ เล่นสกี 3 ช่ัวโมง) 
 
 
 
 
 
 
 

  ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ใน Club Med  
 พกัในรีสอร์ท  亚布力亚雪假日酒店 Yaxue Holiday Hotelหรือเทียบเทา่ 
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วันที่ห้ำ      (01/01/2563)   สกีรีสอร์ทยำปูล่ี – เมืองฮำร์บิน – แม่น ำ้ซงฮวำ – ถนนจงหยำง 

                                   - เทศกำลแกะสลักน ำ้แข็ง  Harbin Ice and Snow Festival 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นสูเ่มืองฮำร์บิน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ชัว่โมง) ฮาร์บิน เป็นเมืองเอกของ มณฑลเฮย์หลง
เจียง ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตัง้อยูท่างฝ่ังใต้ของแม่น า้ซงหวั ฮาร์บิน
เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ก าลงัเติบโต และยงัเป็น
ศนูย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร์ วฒันธรรม และการสือ่สารคมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน  จึงถือได้วา่เป็น
เมืองส าคญัเมืองหนึง่ของจีนและของเอเชียด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
จากนัน้น าทา่นชมจะได้เห็นวิวหิมะธรรมชาติท่ีสวยงาม
และกิจกรรมการเลน่สกีบน แม่น ำ้ซงฮวำ ท่ีกลายเป็น
น า้แข็งทัง้สายน า้ พร้อมชมกิจกรรมบนน ำ้แข็งที่แสน
สนุก เช่น บันไดน ำ้แข็ง แคร่เล่ือนหมิะ เป็นต้น น า
ทา่นสู ่ จงหยำงปู้ สิงเจีย หรือ ถนนจงหยำง เป็น
ถนนท่ีปดู้วยหินสเีขียวอ่อนทัง้สาย เป็นถนนยา่นธุรกิจ
และการค้าท่ีขึน้ช่ือของเมืองฮาร์บิน้ อาคารสร้างแบบ
สถาปัตยกรรมแบบยโุรป ลวดลายการตกแตง่แบบบา
รอคและไบแซนไทน์ มีร้านค้าเลก็ๆ แบบรัสเซีย สองฝ่ัง
ถนนสายนีมี้สิง่ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรป 
มากถึง 71 แหง่ ถนนมีความยาวรวม 1,450 เมตร 

กว้าง 21.34 เมตร เป็นถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสดุและยาว
ท่ีสดุในเอเชีย ก่อตัง้ขึน้ในปี 1898 เดิมเรียกวา่ "ถนน
ประเทศจีน." 1925 ได้รับการตัง้ช่ือตาม "ถนนจงหยำง" 
ตอนนีก้ลายเป็นถนนการค้าท่ีคกึคกัมากท่ีสดุในเมือง
ฮาร์บิน้ ทางทิศเหนืออนสุาวรีย์ฝ่ังหง และทิศใต้ยาวถึง
ถนนจินเว้ย ถนนตัง้แตว่นัเปิด วนัหนึง่มีผู้มาเท่ียว
มากกวา่ 200,000 คน ถนนคนเดินเต็ม ไปด้วย
นกัทอ่งเท่ียวสะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางช้อปปิง้บนัเทิงและฟังก์ชัน่  
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  ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูง่าน Harbin Ice and Snow Festival หรือ  นิทรรศกำรและศิลปกรรม
กำรแกะสลักน ำ้แข็งประจ ำปีของฮำร์บิน “ ปิงเสวี่ยต้ำซื่อเจีย้ ” ท่ีเมืองฮาร์บิน้ ซึง่ฤดเูยอืกแข็งท่ี
ยาวนานท าให้ฮาร์บิน้ซึง่อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน า้แข็ง สภาพอากาศเย็น
จดัท าให้แม่น า้ซงฮวักลายเป็นลานน า้แข็งท่ีทัง้หนาและกว้างใหญ่ ท่ีผู้มาร่วมงานใช้เลน่สไลเดอร์ ลาก
เลือ่นและกีฬาตา่งๆ อยา่งฮ็อกกี ้  ,สเก็ต และสกีกนัอยา่งสนกุสนาน มีการน าน า้แข็งก้อนโตมาแกะสลกั
เป็นรูปตา่งๆ 

 
 
 

 

     
        พกัฮาร์บิน้  哈尔滨松北美居酒店 Mercure Hotel Harbin New District ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที่หก     (02/01/2563)   โบสถ์เซ็นโซเฟีย - อนุสำวรีย์ฝ่ังหง – สวนสำธำรณะสตำลิน  – กวำงเจำ -  กรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นถ่ายภาพคกูบั โบสถ์เซน็โซเฟีย (ภำยนอก) ซึง่เป็น 
1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แหง่ ซึง่แสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียท่ีได้เข้า
มามีอิทธิพลในฮาร์บิน้ซึง่โบสถ์เซ็นโซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์
โธด็อกซ์ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ 1907 ภายหลงัจากท่ีทหารรัสเซีย
ต้องประสบกบัความพา่ยแพ้ในสงครามรัสเซีย – ญ่ีปุ่ น       ( 
ค.ศ. 1904 – 1905 ) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แหง่นีข้ึน้
เพื่อเป็นท่ีพกัพิงทางใจ และสร้างก าลงัขวญัแก่กองทหารรัสเซียท่ีเข้ามาประจ าอยู ่ ณ ท่ีนี ้ โบสถ์แหง่นี ้
ได้รับการบูรณะอีกครัง้ในปี ค.ศ. 1923 และหลงัจากท่ีใช้เวลาในการซอ่มแซมตอ่เติมนานถึง 9 ปี โบสถ์
เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นออร์โธด็อกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในภาคพืน้เอเซียตะวนัออกอยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั ตวั
โบสถ์สงู 53 เมตร มีโถงหลกัท่ีมีหลงัคารูปหวัหอม สร้างขึน้ด้วยสถาปัตย   กรรมแบบไบแซนไทม์คล้าย
กบัสถาปัตยกรรมของจตัรัุสแดงในกรุงมอสโคว     
น าทา่นเท่ียวชม อนุสำวรีย์ฝ่ังหง ซึง่ตัง้อยู ่ ณ บริเวณชายฝ่ังแม่น า้ซงฮวั เป็นอนสุรณ์ระลกึถึงความ
พยายามของชาวเมืองฮาร์บินท่ีพยายามตอ่สู้กบัอุทกภยัครัง้ใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957 ซึง่น า้ในแม่น า้ซงฮวั
เจียงสงูกวา่ตวัเมืองฮาร์บิน้ 7 เมตร และเหลอืเพียง 20 เซนติเมตร น า้ก็จะทะลกัเข้ามาในตวัเมือง 
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 จึงได้มีการสร้างเข่ือนให้สงูขึน้อีก 30 เซนติเมตร ตลอดเข่ือน
กวา่ 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วนั จนในท่ีสดุน า้ก็ไม่ไหล
เข้ามาทว่มเมืองฮาร์บิน้ ทัง้ๆท่ีกระแสน า้ในปี ค.ศ. 1998 เป็น
กระแสน า้ท่ีสงูท่ีสดุในรอบ 52 ปี อนสุาวรีย์เป็นเสาทรงกลม
แบบโรมนั สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุม่
กรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนกัศกึษาท่ีร่วมใจร่วม
แรงกนั แสดงถึง  สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในตอนนัน้ ฐานของอนสุาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจนัทร์เสีย้ว 3 
ชัน้ ชัน้ลา่งเป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1932 ท่ีเคยสร้างความเสยีหายให้กบัเมืองฮาร์บิน้เป็นอยา่งมาก สระ
ชัน้ท่ี 2 เป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1957 เทา่กบัระดบัน า้เม่ือ 52 ปีก่อน ซึง่สงูกวา่ระดบัน า้ปี ค.ศ. 1932 ถึง 
0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระขึน้เป็นชัน้ท่ี 3 เพื่อบนัทกึระดบัน า้ ซึง่สงูขึน้อีก 0.75 เซนติเมตร 
ด้านหลงัประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้งแบบโรมนั  ซึง่แสดงถึงความสามคัคีของชาวเมืองฮาร์บิน้ น า
ทา่นเท่ียวชม ซื่อต้าหลนิกงหยวน หรือ สวนสำธำรณะสตำลิน ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1953 เพื่อเป็น
หลกัฐานถึงสมัพนัธภาพอนัดีตอ่กนัในขณะนัน้ระหวา่งสอง
ชาติมหาอ านาจแหง่โลกคอมมิวนิสต์ ซึง่สวนแหง่นีเ้ป็นสวน
พฤกษชาติท่ีถกูจดัวางในสไตล์รัสเซีย และตกแตง่ด้วยต้นไม้, 
แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลกัหิน นอกจากนัน้ยงัเป็นจุดชม
ทศันียภาพของแม่น า้ซงฮวั ซึง่ถือวา่เป็นจุดชมววิท่ีงดงามท่ีสดุ
อีกแหง่หนึง่ด้วย  
ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

13.35 น.     น าทา่นออกเดินทางสูก่วำงเจำ   โดย  เที่ยวบินที่  CZ3906  

18.20 น.     ถึงทา่อากาศยานไป่หยนุ เมืองกวำงเจำ เพื่อรอเปลีย่นเคร่ือง เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึง่เป็น
เมืองใหญ่ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วจากธุรกิจการค้านอกจากนีย้งัมีอาหารและภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
มณฑลนี ้จากนัน้เดินทางสูอ่าคารระหวา่งประเทศ เพื่อกลบักรุงเทพฯ 

20.00 น.           เดินทางกลบั  กรุงเทพฯ  โดย เที่ยวบินที่  CZ361 
21.50 น.     ถึง   ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ   

                    
ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
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อัตรำค่ำบริกำร วันที่ 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563  
  รำคำไม่เข้ำร้ำนช้อปป้ิงรัฐบำล  

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ 20 ท่ำนขึน้ไป      

ผู้ใหญ่ / ท่ำน ( พัก 2 ท่ำน/
ห้อง) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

มัดจ ำก่อน  17 สิงหำคม 2563 39,900.- บำท 5,800.-บำท 
มัดจ ำก่อน  1 ตุลำคม 2563 41,900.- บำท 5,800.-บำท 
มัดจ ำหลัง  1 ตุลำคม 2563 43,900.- บำท 5,800.-บำท 

** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ให้รำคำโปรโมช่ัน แก่ท่ำนที่พร้อมช ำระมัดจ ำก่อน ** 
 
ค่ำบริกำรนีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)      คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)       คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่ปกติ 4 วนัท าการ       บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ
    อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     

 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
 
ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.                                          

   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน              
   คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  
2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีด าห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีด า ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 

 
 


