
 

  

 

 

ประเพณจีับปลาทะเลสาบชากนัหู
อาบนํ�าแร่ท่ามกลางแม่คะนึ�ง 

ชมหมู่บ้านหิมะแรกของจีนงดงามราวเทพนิยาย 
ดนิแดนเยอืกแข็งมอสโควแห่งตะวันออกเทศกาลแกะสลกันํ�าแขง็ 

 

 

 
 

 
 

 
พเิศษ  1 ! ทกุการจอง แถมรองเท้าบทู 
พเิศษ 2 !  มัดจาํก่อน 
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ประเพณจีับปลาทะเลสาบชากนัหู 
ท่ามกลางแม่คะนึ�ง อุทยานภูเขาฉางไป๋ซาน

ชมหมู่บ้านหิมะแรกของจีนงดงามราวเทพนิยาย 
มอสโควแห่งตะวันออกเทศกาลแกะสลกันํ�าแขง็ 

 

 

 
 

 
 

 

ทกุการจอง แถมรองเท้าบทู กนัหนาว ตะลุยหมิะ
มัดจาํก่อน 30 สงิหาคม นี ( ลดทนัท ี4,000บาท

อุทยานภูเขาฉางไป๋ซาน 
ชมหมู่บ้านหิมะแรกของจีนงดงามราวเทพนิยาย  

มอสโควแห่งตะวันออกเทศกาลแกะสลกันํ�าแขง็ 1ปีมคีรั�ง 

ตะลุยหมิะ 
บาท/ท่าน 
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กาํหนดเดนิทาง  :  วันที- 31ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563 
 
วันแรก (1)  กรุงเทพฯ – เมืองเสิ-นหยาง– พระราชวงัโบราณเสิ-นหยางกู้กง–ถนนแมนจู 

第一天              （1）曼谷-沈阳-沈阳故宫-满清一条街 

02.00 น. �พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั (น 4 (U) สาย

การบนิไชน่าเซ้าเธิร์นแอร์ไลน์ (CZ)  โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่น  
04.30 น. �ออกเดินทางสูเ่มืองเสิ-นหยางโดยเที�ยวบินที� CZ8358 

11.00 น. ถึงสนามบินเมืองเสิ-นหยางเมืองเอกขนาดใหญ่ที�สดุแหง่อีสานเหนือของจีน   หลงัผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและด่านศลุกากรแล้วนําท่านสูภ่ัตตาคาร 
�รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  
นําท่านเที�ยวชม พระราชวังโบราณเสิ-นหยางกู้กง(วันจันทร์

ปิด) โบราณสถานจากสมยัต้นราชวงศ์ชิงที�ได้รับการดแูล  รักษา
เป็นอยา่งดี และมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัมากกบัพระราชวงัหลวง
ที�กรุงปักกิ�ง สร้างขึ 5นเมื�อปี ค.ศ.1625 ภายหลงัจากที�ราชวงศ์
แมนจไูด้สถาปนาให้เสิ�นหยางเป็นราชธานีประกอบด้วยตําหนกั
ใหญ่น้อยกวา่ 300 ห้อง บนพื 5นที�กว่า 60,000 ตารางเมตร 
ภายหลงัจากที�ราชวงศ์หมิงถกูโค่นล้มลง(ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจก็ูได้      สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ 5นได้
ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที�กรุงปักกิ�งและใช้เสิ�นหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที�สองรวมทั 5งใช้พระราชวงัแหง่นี 5เป็นที�
ประทบัขององค์จกัรพรรดิหลายพระองค์ เช่น คงัซี, เฉียนหลง, 
เจียชิ�ง ฯลฯ เมื�อครั 5งเสด็จเยือนทางเหนือจากนั 5นนําท่านช้อปปิ5ง  
ณ  ถนนโบราณหม่านชิง  หรือ  ถนนแมนจู           ใน
ทา่มกลาง บรรยากาศโบราณเสมือนย้อน อดีตเมื�อ 300 ปีที�
แล้ว  ประกอบไปด้วยร้านค้าที�นําเสนอสินค้าหลากหลาย
มากมาย  อาทิเสื 5อผ้า  เครื�องประดบั ฯลฯเชิญท่านเลือกซื 5อ
สนิค้าต่างๆ ตามอธัยาศยั 

 คํ�า  �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
�พักเมืองเสิ-นหยาง沈阳新都绿城喜来登酒店(Sheraton Shenyang South City Hotel)หรือเทยีบเท่า 
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วันที-สอง(2)  เมืองเสิ-นหยาง– เมืองทงฮั-ว–สวนยู๋หวงซาน–เมืองซงเจียงเหอ(ฉางไป๋ซาน) 

第二天     （2）   沈阳-通化 (大概 3 小时) – 玉皇山 – 通化- 长白山(大概 4 小时) 

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั 5นทา่นเดินทางสูเ่มืองทงฮั-ว (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั�วโมง)ระหว่างทางจากฉางไป๋ซานไปเมืองถงฮั�ว 
ทา่นจะได้เห็นวิวธรรมชาติตามภเูขาสวยงามมาก รถวิ�งผ่านเทือกเขาฉางไป๋ซานตลอดเวลา และอยูใ่นป่า
ไม้ตลอดเส้นทาง เมืองถงฮั�วเป็นเมืองเลก็ อยู่ริบเทือกเขาฉางไป๋ซาน เมืองนี 5เป็นแม่นํ 5าและด้านข้างๆเป็น
ภเูขาที�สวยงาม 

เที-ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเที�ยวชมสวนยู๋หวงซาน ตั 5งอยู่ที�เมืองทงฮั�วเป็น
สวนสาธารณะ ที�มีความสวยงาม  ตรงกลางมีศาลายู่หวงเก๋อ ซึ�ง
มีประวตัิความเป็นยาวนาน บริเวณรอบๆมีต้นไม้เขียวชอุ่ม และ
ยงัมีดอกไม้สวยงามให้น่าชม เวลาที�ท่านมาเที�ยวที�นี� ความรู้สกึ
จะเหมือนว่าเป็นการเดินเที�ยวที�ผ่อนคลายและสะดวกสบาย

เยี�ยมชมยอดเขา ศาลายี-หวงเก๋อ ซึ�งเป็นจดุที�วิวสวยงาม และ
เป็นจดุที�ชมวิวด้วย จากนั 5นนําทา่นเดินทางสูเ่มืองซงเจียงเหอ

松 江 河  (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั�วโมง)หลงัจากนั 5น เดินทางสู่
หมู่บ้านซ้งเจียงเหอ หรือซ้งเจียงเซยีง เชิงเขาฉางไป๋ซาน เขตการ
ปกครองของเมืองจี�หลนิ  ซึ�งมีประชากร 105,000 คน และ
ประชากรต่างถิ�งกว่า 30000 คน ครอบคลมุพื 5นที� 500 ตาราง
กิโลเมตร เป็นชดุที�ที�สองของครองการนําร่องเมืองใหม่ และที�นี 5
ยงัเป็นเมืองทอ่งเที�ยวที�ยอดเยี�ยมของจีน ระวา่งทางผ่านชม 
สวนต้นสนนางงาม จะได้ชมต้นสนนางงามสวยงามฉางไป๋

ซาน หรือ ภขูาวนิรันดร์ เป็นแหล่งมรดกโลกและทอ่งเที�ยวระดบั 
5A ของจีน ตั 5งอยูบ่นรอยต่อของเขตมณฑลจีJหลิน กบัมณฑล
เรียวกงั ของประเทศเกาหลีเหนือ มีเนื 5อที�ประมาณ 45,000 ตร.
กม. โดยอยู่ในดงภเูขาไฟจํานวน 16 ลกู (ฝั�งจีน 9 ลกู เกาหลี
เหนือ 7 ลกู) โดยเกาหลีเหนือเรียก เพ็คตซูาน Paektushanหรือภเูขาสีขาว เป็นแหลง่ท่องเที�ยวยอดนิยม
เช่นกัน 
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คํ�า  �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
� พักฉางไป๋ซาน 长白山温泉皇冠假日酒店 Crowne Plaza Resort Changbaishan Hot Spring 

ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
อิสระ ให้ท่านผ่อนคลายกบัการอาบนํ 5าแร่ทา่มกลางธรรมชาต ิในอากาศหนาว ท่านจะได้แช่นํ 5าแร่พร้อม
ชม หิมะ แม่คะนึ 5งเกาะตามต้นไม้ใบหญ้า 

 

วันที-สาม(3)  อุทยานแห่งชาตฉิางไป๋ซาน – สระเทวดาใหญ่-น้อย – นํ (าตกฉางไป๋ซาน–บ่อนํ (าแร่ฉางไป๋ซาน 

第三天  （3）長白山風景區、環保車+倒站車、大小天池、長白 瀑布冰柱、聚龍溫泉群 

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาตฉิางไป๋ซาน長白山 เป็นภเูขาไฟในอดีตกาลซึ�งผ่านการระเบิดมาแล้ว
กวา่ 3 ครั 5งในช่วงสมยัหลายหมื�นปีที�ผา่นมาเลยทําให้ปัจจบุนัอทุยานฉางไป๋ซานเป็นภเูขาที�มีลกัษณะ
พิเศษและมีความงดงามยิ�งนกัเกินกว่าจะบรรยาย
จนมีกวีจีนต้องนําไปแต่งเป็นบทกลอนชื�นชมความ
งามของฉางไป่ซานนําท่านชมสระเทวดาใหญ่

และสระเทวดาน้อย 大小天池 เป็นทะเลสาบที�
เกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟและยงัเป็น
ทะเลสาบที�ตั 5งอยู่ปากปล่องภเูขาไฟมีหมอกปก
คลมุตลอดทั 5งปี บรรยากาศคล้ายสวติเซอร์แลนด์
น้อยเป็นต้นกําเนิดแม่นํ 5าที�เรียกได้ว่าเป็นสายเลือดของดินแดนอีสานมังกรทั 5ง 3 สายแม่นํ 5าซงฮวัเจียง ถเูห
มินเจียงและยาลูเ่จียง มีความสงู 2,150 เมตร กว้าง 3370 เมตรและลกึกว่า 204 เมตร ริมสระเทวดาทั 5ง
สองจะประกอบด้วยหินรูปร่างต่างๆสีต่างๆอาทิเช่น ฟ้า ชมพ ูเขียว ดําโอปอทะเลสาบนี 5ติดกบัเขตแดน
เกาหลีเหนือดงันั 5นทา่นจะสงัเกตเห็นชาวเกาหลีเหนือเข้ามาเที�ยวอทุยานแหง่ชาตนีิ 5เป็นจํานวนมาก 
 
 

 

 
 

 
 
 

เที-ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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นําท่านชมนํ (าตกฉางไป๋ซาน長白瀑布冰柱 สงูกว่า 60 เมตร 
เป็นต้นกําเนิดของแม่นํ 5าซงฮวาเจียงใกล้กบัทะเลสาบเทวดา
ลกัษณะนํ 5าตกดงัเช่น  พญามงักรสองตวัโจนทะยานลงมาสู่
สายนํ 5าเบื 5องล่างปรากฎเป็นภาพละอองนํ 5าที�แตกกระจาย
กลายเป็นไอหมอกปกคลมุทั�วทิศและสา 

ยนํ 5ากระโจนสงูกว่า 10 เมตร คล้ายภาพดอกไม้นํ 5าที�ปรากฏ
อยูริ่มสระ จากนั 5นนําท่านสู่บ่อนํ (าแร่ฉางไป๋ซาน聚龍溫泉群

มีมากกว่า 10 แหง่บ่อนํ 5าแร่พุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าเปรียบเสมือน
นํ 5าพดุนตรีอณุหภมิูในแต่ละบ่อจะมีองศา ที�ต่างกนัและนํ 5าที�
พุ่งขึ 5นมาจากบ่อมีลกัษณะหลากหลายบางบ่อคล้าย ดอกบวั
บางบ่อเหมือนมังกร บางบ่อเสมือนหงส์ ฯลฯโดยเฉพาะบ่อที�
ใหญ่ที�สดุมีอณุหภมิูสงูที�สดุ ชาวบ้านขนานนามวา่   “สดุยอดหวัใจแห่งนํ 5าแร่ฉางไป๋ซานเบอร์ 1” ที�มีความ
ร้อนสงูสดุ มีคณูประโยชน์ในการรักษาโรคตา่งๆ  

 

 
 
 
 

 

 
คํ-า  �รับประทานอาหารคํ-า ณ ภัตตาคาร 

� พกัที�ฉางไป๋ซาน
长白山温泉皇冠假日度假酒店 Crowne Plaza Resort Changbaishan Hot Spring 

ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
อิสระ ให้ท่านผ่อนคลายกบัการอาบนํ 5าแร่ทา่มกลางธรรมชาต ิในอากาศหนาว ท่านจะได้แช่นํ 5าแร่พร้อม
ชม หิมะ แม่คะนึ 5งเกาะตามต้นไม้ใบหญ้า 

 

 
 
 

 

 



6 

 

วันที-สี-  (4)   ฉางไป๋ซาน – สวนต้นสนนางงาม –จิ (งป๋อหู 

第四天  (4)   长白山 美人松公園 - 鏡泊湖 

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านชมและเก็บภาพที� สวนต้นสนนางงาม 美人松公園

ตั 5งอยู่ในเมืองเอ้อเต้าไป่เหอซึ�งมีต้นสนมากกวา่ 1,000 ต้น 
อายสุนกวา่ 100 ปี มี352  ต้น มีไอเยน็กระทบกบัหมอกควนั
จบัตวัเป็นแม่คะนิ 5งอยู่บนต้นไม้ตา่งๆ อาท ิ ต้นสน ต้นหลิว 
ฯลฯ นบัเป็น 1 ใน 4 สิ�งมหศัจรรย์จากธรรมชาตขิองจีน มอง
แล้วชวนเพลนิตาเพลนิใจได้ไม่น้อย 

เที-ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั 5นนําท่านเดินทางสูอุ่ทยานภูมิศาสตร์จิ (งป๋อหู鏡泊湖( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั�วโมง )จดุชม
วิวที�สําคญัแห่งชาติจิ (งป๋อหู เป็นชื�อของทะเลสาบที�มีลกัษณะพิเศษทางภมูิศาสตร์กายภาพ ที�มีชื�อเรียก
เฉพาะว่า หรงหยานเอี 5ยนไซ่หเูกิดจากการอดุตนัของชั 5นหินลาวา ภายหลงัการระเบิดของ กลุม่ภเูขาไฟจิ 5ง
ป๋อห ู จํานวน 12 ลกู บนสองฝั�งมาบธารนํ 5าหมู่ตานเจียง บนพรมแดนระหว่างมณฑลจีJหลนิกบัมณฑลเฮย์
หลงเจียงทางภาคอีสานของจีนหลายครั 5งหลายคราว เมื�อกวา่ 10,000 ปีที�ผา่นมา  จากปรากฏการณ์
ดงักลา่วเป็นผลทําให้เกิดผืนนํ 5าใหญ่ ขนาดเนื 5อที�กว่า 95 ตารางกิโลเมตรมีความลกึเฉลี�ย 40 เมตร จดุลกึ
ที�สดุวดัได้ 62 เมตรเก็บกักนํ 5าในฤดนํู 5าหลากได้มากถึง 1,600 ล้านลกูบาศก์เมตร ทอดตวัอย่างสงบงาม 
อยูก่ลางทิวเขาและผืน ป่าอนัสลบัซบัซ้อน ผืนนํ 5านี 5มี
ความใสเป็นอย่างยิ�ง เพราะมีชั 5น หินใต้ท้องธารเป็น
หนิบะซอลต์ จึงได้รับสมญาว่า “ทะเลสาบกระจก
เงา”อนัเป็นทะเลสาบหินลาวาที�มีชื�อเสียง และมี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหนึ�งของประเทศจีน ทําให้
ทะเลสาบจิ 5งป๋อห ู ได้รับการยกยอ่งว่าเป็น 
“ทะเลสาบซีห ูแห่งจีนอีสาน” 

คํ-า  �รับประทานอาหารคํ-า ณ ภัตตาคาร 

�พักที-จิ (งป๋อหู镜泊湖宾馆(牡丹江市) - Jingbo Lake Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
วันที-ห้า(5)  อุทยานภูมิศาสตร์จิ (งป๋อหู – นํ (าตกเตี (ยวสุ่ยโหลว – เมืองหมิะเสวี-ยเซียง–เมืองหมิะยาํคํ-าคืน 

第五天  （5）鏡泊湖風景區（電瓶車）、吊水樓瀑布、中國第一雪鄉、雪鄉夜景 

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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นําท่านสูอุ่ทยานภูมิศาสตร์จิ (งป๋อหูสถานที�ทอ่งเที�ยวระดบั AAAAAอทุยานทางธรณีวทิยาระดบัโลก  
ชมนํ (าตกเตี (ยวสุ่ยโหลว 吊水楼瀑布 ที�ได้รับสมญานามว่า "นํ 5าตกไนแองการ่าของจีน" เนื�องจากนํ 5าตก 
มีความกลว้าง 200เมตร รูปทรงคล้ายเกือกม้า ทอดลงมาในแนวดิ�ง 12 เมตร ซึ�งเกิดจากการทรุดตวัของ
พื 5นดนิเมื�อคราวภเูขาไฟระเบิดในอดีต ดคูล้ายไนแองการ่าฉบบัย่อสว่น 
 

 
 

 
 
 
 

เที-ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสูเ่มืองหมิะแห่งแรกของจีน中国第一雪乡(
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั�วโมง) ระหว่างทางไปเยี�ยมชม
ความมหศัจรรย์ของหิมะผสานกบัสถานที� สวยงามเกิน
บรรยายถึงเมืองหมิะ“จงกัY วเสวียเซียง” หรือที�รู้จกักนัในนาม
ของ “เมืองหิมะ”  ตั 5งอยู่สงูจากระดบันํ 5าทะเลราว 1,500 เมตร
มีพื 5นที�กว้างกว่า 500 เฮคเตอร์ ภายในเมืองหมิะมีบ้านไม้สดุ
คลาสสคิราว 20 หลงั เมื�อยามลมหนาวแห่งเหมนัตฤดพูัดหิมะ
โปรยปราย เมืองหิมะก็ถกูเนรมิตให้กลายเป็นเมืองแห่งความ
ขาวบริสทุธิk บรรยากาศงดงามดจุสรวงสวรรค์นําท่านเที�ยวชม 
ถนนเสวี-ยหยุ่น 雪鄉 เป็นเพียงหนึ�งในถนนสายหลกัที�มีความ
ยาวประมาณ 500 เมตรเต็มไปด้วยความหลากหลายของ
สนิค้ามาจากภเูขา มีร้านอาหารบางแห่ง สดุทางของถนนเป็นรูปตวั Y  ทางหนึ�งไปทาง Changtingทิศทาง
หนึ�งไปยงั เซียนจิ�งโกวเยี�ยมชมสว่นงานในพื 5นที�ป่า 
 
 

 
 
 
 
 
คํ-า  �รับประทานอาหารคํ-า ณ ภัตตาคาร 
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หลังอาหาร ท่านสามารถออกเที-ยวชม เมืองหมิะในยําคํ-าคืน โคมไฟสีแดง บนถนนที�เตม็ไปด้วย
หมิะสขีาวสวยงามร่วมวงเต้นรอบกองไฟ ต่างฯ 
 
 
 
 
 
�พกัเสวี�ยเซียง雪乡雪韵阁大酒店 -XuexiangXueyunge Hotelระดบั 4 ดาว หรือหรือเทียบเทา่  

 

วันที-หก(6)    เสวี-ยเซียง – เมืองหมิะแรกแห่งจีน – ฮาร์บิ (น 

第六天  （6）雪乡风景区（环保車）、梦幻家园、雪韵大街、途观冰雪十裏畫廊– 哈尔滨 

ตื�นเช้ารับอรุณ สมัผสับรรยากาศหมิะภายในหมู่บ้านหิมะแรก 
เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 ชมหมิะเหด็บ้านในฝัน夢幻家園 หิมะเห็ด โคมไฟสีแดง บน
ถนนที�เต็มไปด้วยหมิะสีขาวสวยงามป่าสน ไม้เมเปิ5ล
เพลดิเพลนิไปกบัเมืองหิมะของทวิทศัน์ที�สวยงาม ชมเมือง
หมิะของลกัษณะแบบบงักะโล ให้ความรู้สกึอยู่ในโลกของหิมะ  
 

 
 

 
 
 

 
 
เที-ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเข้าสูฮ่าร์บิ (น (ใช้เวลานั�งรถ 5 ชั�วโมง) ระหว่างทาง
ไปเยี�ยมชม ระเบียงภาพเขียนสีเงิน 10 ลี (途觀冰雪十

裏畫廊 ชมความมหศัจรรย์ของหมิะและนํ (าแข็งผสาน
กบัสถานที� สวยงามเกินบรรยาย 
ถึง เมืองฮาร์บิ (น เป็นเมืองเอกของ มณฑลเฮย์หลง
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เจียง ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ตั 5งอยูท่างฝั�งใต้ของแม่นํ 5าซงหวั ฮาร์บินเป็นเมือง
อตุสาหกรรมที�กําลงัเตบิโต และยงัเป็นศนูย์กลางทางด้าน
การปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วฒันธรรม และการ
สื�อสารคมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน  จึง
ถือได้ว่าเป็นเมืองสําคัญเมืองหนึ�งของจีนและของเอเชีย
ด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ 

คํ-า  �รับประทานอาหารคํ-า ณ ภัตตาคาร 
 �พกั 哈尔滨 JW 万豪酒店 JW Marriott Hotel Harbin River North  ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที-เจด็(7)   แม่นํ (าซงฮวา –อนุสาวรีย์ฝั- งหง - ช้อปปิ(ง ถนนจงหยาง - นิทรรศการแกะสลักนํ (าแข็ง  

第七天  （7）哈尔滨市内游  防洪紀念塔、中央大街、史達林公園、 冰雪大世 

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั 5นนําท่านชมแม่นํ (าซงฮวา หรือ แม่นํ (าซงฮัว

เจียง แม่นํ 5าสายสําคญัของเมืองฮาร์บิน ซึ�งในช่วงฤดู
หนาว แม่นํ 5าสายนี 5ก็จะกลายเป็นนํ 5าแข็ง กลายเป็น
สถานที�พกัผ่อนและเป็นสถานที�จดักีฬาหน้าหนาว มีทั 5ง
การเลน่สกีนํ 5าแข็ง สนุัขลากเลื�อนและที�ขึ 5นชื�อที�สดุก็คื
ดการแข่งขนักีฬาว่ายนํ 5าแข็ง เพื�อเป็นการทดสอบความ
แขง็แรงของร่างกาย 
นําท่านเที�ยวชม อนุสาวรีย์ฝั- งหง ซึ�งตั 5งอยู่ ณ บริเวณ
ชายฝั�งแม่นํ 5าซงฮวั เป็นอนสุรณ์ระลกึถงึความพยายาม
ของชาวเมืองฮาร์บินที�พยายามตอ่สู้กบัอทุกภัยครั 5งใหญ่
เมื�อปี ค.ศ.1957 ซึ�งนํ 5าในแม่นํ 5าซงฮวัเจียงสงูกว่าตวั
เมืองฮาร์บิ 5น 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร นํ 5าก็จะ
ทะลกัเข้ามาในตวัเมือง จงึได้มีการสร้างเขื�อนให้สงูขึ 5นอีก 
30 เซนติเมตร ตลอดเขื�อนกว่า 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 
วนั จนในที�สดุนํ 5าก็ไม่ไหลเข้ามาท่วมเมืองฮาร์บิ 5น ทั 5งๆที�
กระแสนํ 5าในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสนํ 5าที�สงูที�สดุในรอบ 
52 ปี อนสุาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมนั สงู 13 เมตร บน
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ยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุม่กรรมกรชาวนา ทหาร 
ข้าราชการ และนกัศกึษาที�ร่วมใจร่วมแรงกนั แสดงถึง  
สถานการณ์ที�เกิดขึ 5นในตอนนั 5น ฐานของอนสุาวรีย์สร้าง
เป็นสระรูปพระจนัทร์เสี 5ยว 3 ชั 5น ชั 5นลา่งเป็นระดบันํ 5าในปี 
ค.ศ. 1932 ที�เคยสร้างความเสยีหายให้กบัเมืองฮาร์บิ 5นเป็นอยา่งมาก สระชั 5นที� 2 เป็นระดบันํ 5าในปี ค.ศ. 
1957 เท่ากบัระดบันํ 5าเมื�อ 52 ปีก่อน ซึ�งสงูกว่าระดบันํ 5าปี 
ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระ
ขึ 5นเป็นชั 5นที� 3 เพื�อบนัทกึระดบันํ 5า ซึ�งสงูขึ 5นอีก 0.75 
เซนติเมตร ด้านหลงัประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้ง
แบบโรมนั  ซึ�งแสดงถึงความสามคัคีของชาวเมืองฮาร์บิ 5น  

เที-ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นําท่านชม ซื�อต้าหลนิกงหยวน หรือ สวนสาธารณะส

ตาลิน 史達林公園 ที�สร้างขึ 5นในปี ค.ศ.1953 เพื�อเป็น
หลกัฐานถึงสมัพนัธภาพอนัดีต่อกนัในขณะนั 5นระหว่างสอง
ชาติมหาอํานาจแหง่โลกคอมมิวนิสต์ ซึ�งสวนแห่งนี 5เป็นสวน
พฤกษชาติที�ถกูจดัวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งด้วยต้นไม้
, แปลงดอกไม้ และชดุรูปสลกัหิน นอกจากนั 5นยังเป็นจดุชม
ทศันียภาพของแม่นํ 5าซงฮวั ซึ�งถือว่าเป็นจดุชมวิวที�งดงาม
ที�สดุอีกแห่งหนึ�งด้วย 
นําท่านสู่ จงหยางปู้สิงเจีย หรือถนนจงหยาง เป็นถนนที�
ปดู้วยหินสีเขียวอ่อนทั 5งสาย เป็นถนนย่านธุรกิจและการค้าที�
ขึ 5นชื�อของเมืองฮาร์บิ 5น อาคารสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบ
ยโุรป ลวดลายการตกแต่งแบบบารอคและไบแซนไทน์ มี
ร้านค้าเลก็ๆ แบบรัสเซีย สองฝั�งถนนสายนี 5มีสิ�งก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนสไตล์ยโุรป มากถึง 71 แหง่ ถนนมีความ
ยาวรวม 1,450 เมตร กว้าง 21.34 เมตร เป็นถนนคนเดินที�ใหญ่ที�สดุและยาวที�สดุในเอเชีย ก่อตั 5งขึ 5นในปี 
1898 เดิมเรียกวา่ "ถนนประเทศจีน." 1925 ได้รับการตั 5งชื�อ
ตาม "ถนนจงหยาง"  

        คํ-า �รับประทานอาหารคํ-า ณ ภัตตาคาร 
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จากนั 5นนําท่านเดินทางเข้าสู่งาน Harbin Ice and Snow 

Festival冰雪大世界 หรือ นิทรรศการและศิลปกรรมการ

แกะสลักนํ (าแข็งประจาํปีของฮาร์บิน“ ปิงเสวี-ยต้าซื-อเจี (ย ”ที�
เมืองฮาร์บิ 5น ซึ�งฤดเูยือกแข็งที�ยาวนานทําให้ฮาร์บิ 5นซึ�งอยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองนํ 5าแข็ง สภาพ
อากาศเยน็จดัทําให้แม่นํ 5าซงฮวักลายเป็นลานนํ 5าแข็งที�ทั 5งหนา
และกว้างใหญ่ ที�ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื�อนและกีฬาต่างๆ อยา่งฮ็อกกี 5  ,สเก็ต และสกีกนั
อยา่งสนกุสนาน มีการนํานํ 5าแข็งก้อนโตมาแกะสลกัเป็นรูปตา่งๆ 
 

 
 
 
 
�พกั 哈尔滨 JW 万豪酒店 JW Marriott Hotel Harbin River North  ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที-แปด     (8)   เมืองฮาร์บิ (น – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – เมืองกวางเจา – กรุงเทพฯ 

第八天 （8） 圣索非亚教堂广场 （外观）、哈尔滨  广州 – 曼谷 

  �รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านถ่ายภาพคกูบัโบสถ์เซ็นโซเฟีย (ภายนอก) เป็น 1 
ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ�งแสดงถงึวฒันธรรมรัสเซียที�ได้เข้า
มามีอทิธิพลในฮาร์บิ 5นซึ�งโบสถ์เซน็โซเฟียเป็นโบสถ์นิกาย
ออร์โธด็อกซ์ที�สร้างขึ 5นในปี ค.ศ 1907 ภายหลงัจากที�ทหาร
รัสเซยีต้องประสบกบัความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย – 
ญี�ปุ่ น       ( ค.ศ. 1904 – 1905 ) โดยชาวรัสเซียได้สร้าง
โบสถ์แห่งนี 5ขึ 5นเพื�อเป็นที�พกัพิงทางใจ และสร้างกําลงัขวญัแก่กองทหารรัสเซียที�เข้ามาประจําอยู ่ ณ ที�นี 5 
โบสถ์แห่งนี 5ได้รับการบูรณะอีกครั 5งในปี ค.ศ.1923 และหลงัจากที�ใช้เวลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 
ปี โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นออร์โธดอ็กซ์ที�ใหญ่ที�สดุในภาคพื 5นเอเซียตะวนัออกอย่างที�เห็นใน
ปัจจบุนั ตวัโบสถ์สงู 53 เมตร มีโถงหลกัที�มีหลงัคารูปหวัหอม สร้างขึ 5นด้วยสถาปัตย  กรรมแบบไบแซน
ไทม์คล้ายกบัสถาปัตยกรรมของจตัรัุสแดงในกรุงมอสโคว  

13.35น.     นําท่านออกเดินทางสูก่วางเจา   โดย  เที-ยวบินที-  CZ3906 



12 

 

18.20น.     ถึงท่าอากาศยานไป่หยนุ เมืองกวางเจาเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ ง ซึ�งเป็นเมือง
ใหญ่ที�เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้านอกจากนี 5ยงัมีอาหารและภาษาที�เป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลนี 5
จากนั 5นเดินทางสูอ่าคารระหว่างประเทศ เพื�อกลบักรุงเทพฯ 

20.00 น.           เดินทางกลบั  กรุงเทพฯ  โดย เที-ยวบนิที-  CZ361 
21.50น.     ถึง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ   

������ขอบคุณท่านที-ใช้บริการ������ 
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อัตราค่าบริการ  
ราคาไม่เข้าร้านช้อปปิ(งรัฐบาล  

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ (นไป 

ผู้ใหญ่ / ท่าน ( พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี-ยวเพิ-ม 

มัดจาํก่อน  1 ตุลาคม 2563 51,900.- บาท 8,900.-บาท 
มัดจาํหลัง  1 ตุลาคม 2563 53,900.- บาท 8,900.-บาท 

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิl ให้ราคาโปรโมชั-น แก่ท่านที-พร้อมชาํระมัดจาํก่อน ** 
 
ค่าบริการนี (รวม�ค่าตัJวเครื�องบินไปกลบั (ตัJวกรุ๊ป)   �   ค่านํ 5าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

�ค่าที�พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    � ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง  
  � ค่าวีซ่าปกต ิ4 วนัทําการ    �   บตัรเข้าชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามรายการ
  �อาหารครบทกุมื 5อตามรายการ    

� ค่าประกนัอบุตัเิหตทุกุที�นั�งๆ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
 
ค่าบริการนี (ไม่รวม �ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกรายการ  เป็นต้น. 

�ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ�น 
�ค่านํ 5าหนกัเกิน 20  ก.ก.  
�ค่าภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที�ยว   ( ถ้ามี ) 

เงื-อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั 5งแรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั 5งหมด สว่นที�เหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  
2. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสทิธิk ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั 5งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุใน

รายการเดนิทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิkที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั 5งสิ 5น  
หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขั 5นตํ�าผู้ใหญ่ 20ทา่นขึ 5นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธิkที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี 5 เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาํคญั 
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4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ 5นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย
, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 5งสิ 5นหากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยดุงาน,การก่อ
จลาจล หรือกรณีที�ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั 5งจาก
ไทย และต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั 5งสิ 5นแต่ทั 5งนี 5ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิk

การจดัหานี 5โดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 5งสิ 5น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื 5อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 5งสิ 5น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเที�ยวเอง 
11. เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั 5งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที�ได้ระบไุว้แล้วทั 5งหมด 

13.ในกรณีที�ลกูค้าต้องออกตัJวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯก่อนทกุครั 5ง  มิฉะนั 5นทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั 5งสิ 5น 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามปั{มการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสี�ยงถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนังสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนังสือเดินทาง ในหนงัสือเดนิทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั 5น การขีดเขียนหรือประทบัเครื�องหมาย 
     อื�นใดในหนงัสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึ 5นบญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนั 5นอีก   
 


