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อาบน า้แร่ท่ามกลางแม่คะนึ๊ง  อุทยานภูเขาฉางไป๋ซาน 
ชมหมู่บ้านหิมะแรกของจีน งดงามราวเทพนิยาย  

ดนิแดนเยอืกแข็งมอสโควแห่งตะวนัออก เทศกาลแกะสลกัน ้าแข็ง 1ปีมีคร้ัง 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
พิเศษ   ! ทุกการจอง แถมรองเท้าบูท กันหนาว ตะลุยหมิะ 

ก าหนดเดนิทาง  :     30 ธันวาคม 2562 -  7 มกราคม 2563 
    
วันแรก            วันจนัทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 

                    (1)  กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมูิ 

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

การบินไชน่าเซ้าเธิร์นแอร์ไลน์ (CZ)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่น  
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วันที่สอง       วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 

       (2)   กรุงเทพฯ – เมืองกวางเจา – เมืองฉางชุน  – พระราชวังจอมปลอม 

02.10 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกวางเจา โดยเท่ียวบินท่ี CZ3036 
06.00 น. ถึงสนามบินนานาชาตินครกวางเจา หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้ว  

นําทา่นเดินทางสูอ่าคารภายในประเทศเพื่อบินสูเ่มืองเมืองฉางชุน   
08.05 น.     นําทา่นเหิรฟ้าสูเ่มืองฉางชุน  โดยเท่ียวบินท่ี CZ6342 
11.55 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางชุน 長春  เดิมเป็นศนูย์กลางอํานาจของเผา่แมนจ ูเม่ือครัง้ท่ีญ่ีปุ่ นเข้ายดึครองเขต 

แมนจูเลยี (ค.ศ.1933-1945) แล้วสถาปนาเป็นรัฐแมนจูกวั และได้ประกาศตัง้ฉางชุนเป็นเมืองหลวง หลงั
ญ่ีปุ่ นแพ้สงครามสิน้อํานาจลง เมืองฉางชุนยงัคงเป็นเมืองหลวงของมณฑลจ๋ีหลนิ ตอ่มาค.ศ.1950 จีน
ได้รับความช่วยเหลอืจากรัสเซียตัง้โรงงานผลติรถยนต์แหง่แรกขึน้ท่ีน่ี รถรุ่นแรกท่ีผลติได้ช่ือเจียฟาง ขนาด 
95 แรงม้า จากนัน้ก็พฒันาผลติรถลมีซูีนธงแดงและรถยนต์อ่ืนๆ ปัจจุบนัฉางชุนกลายเป็นแหลง่ 
อุตสาหกรรมรถยนต์ มีโรงงานผลติรถท่ีมีช่ือเสยีง เช่น โฟล์คสวาเกน เซี่ยงไฮ้-GM         

  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร นําทา่นเดินทางสู ่พระราชวังจอมปลอม  
长春虚伪皇宫   ซึง่เป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิปยูี 
จกัรพรรดิองค์สดุท้ายแหง่ราชวงศ์ชิง ประทบัอยูใ่นช่วงปี 
ค.ศ.1949 ซึง่ญ่ีปุ่ นยดึครองแผน่ดินจีนและเพื่อลดแรง
เสยีดทานจากประชาชน จึงก่อตัง้แมนจูกวัและยกฐานะ
ให้ปยูีขึน้มาเป็นจกัรพรรดิกงัซีแหง่แมนจูท่ีปกครองเวย่
หวงักง ชมห้องตา่งๆท่ีปยูีเคยใช้นอน, นัง่สบูบุหร่ี, อ่าน
หนงัสอื มีรูปภาพแล 

ะจดหมายให้เห็นภาพในช่วงนัน้ และจดัเป็นพิพิธภณัฑ์
แสดงชีวิตความเป็นอยูใ่นวงั ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 50 
ปยูีได้รับอนญุาตให้ทํางานท่ีมหาวิทยาลยัในปักก่ิง ก่อน
จบชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี ค.ศ. 1967 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัท่ีฉางชุน福朋喜來登酒店 Four Points by Sheraton ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 
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วันที่สาม      วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 

        (3)   เมืองฉางชุน   – เมืองจี๋หลิน  – สวนสาธารณะเป่ยซาน - ถนนซงเจียง - โบสต์จี๋หลิน        

                - เมืองฉางไป๋ซาน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองจี๋หลิน 吉 林 (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  เป็นเมืองท่ีมีประวติัยาวนาน
ตัง้แตส่มยัราชวงศ์หมิง เดิมคือป้อมปราการ เรียกวา่ ฉวง
ฉ่างมณฑลจ๋ีหลนิ ตัง้อยูท่างตอนกลางของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ มีชายแดนติดตอ่กบั
มณฑลตา่งๆ ทางใต้ติดกบัเหลยีวหนิง ตะวนัตกติดกบั
มองโกเลยีใน เหนือติดกบัเฮยหลงเจียง และตะวนัออกติดตอ่กบัรัสเซียและคาบสมทุรเกาหลโีดยมีแม่
นํา้ยาลูว์่เจียงเป็นเส้นเขตแดน เมืองนีมี้ความอุดมสมบูรณ์เป็นอนัดบั 1 ใน 6 ของเมืองจีน ท่ีซึง่ไม่เคยขาด
นํา้เพราะมีแม่นํา้ซงฮวัเจียงไหลผา่นกลางเมืองซึง่อยูใ่นวงล้อมของขนุเขา มี 1 ใน 4 สิง่มหศัจรรย์ของจีน 
คือ “อู้  ซง” คือหมอกควนัท่ีกระทบอากาศเยน็จดัจนจบัตวัเป็นผลกึตามก่ิงก้านต้นหลวิ ต้นสนและต้น
หยางมีสเีงินระยิบระยบัแตเ่ปราะบาง เมืองนีย้งัเป็นแหลง่กําเนิดของชาวแมนจูอีกด้วย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นเดินทางสู ่ สวนสาธารณะเป่ยซาน 北山公园 เป็น
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสยีงในเมืองจ๋ีหลนิ ตัง้อยูใ่นบริเวณ
คา่ยเรือของเมืองจ๋ีหลนิ ซึง่เป็นสวนท่ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม มีเขา
สงูสามารถขึน้ไปชมวิวในมมุสงูได้ จุดสงูสดุหลกัอยูท่ี่ระดบั
ความสงู 270 เมตรจากระดบันํา้ทะเล พืน้ดิน อาคาร ก่ิงไม้
เต็มไปด้วยหิมะ ซึง่มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม บนยอดเขายงัมีวดัที
กราบไหว้นมสัการอนัศกัด์ิสทิธ์ิ ดงันัน้สวนนีจ้ึงเป็นสถานท่ีท่ี
เหมาะแก่การพกัผอ่นอยา่งแท้จริง ผา่นชมถนนซงเจียง 松江

中路 ทา่นจะได้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติอยา่ง
ยิ่ง ชมแม่คะนิง้(ขึน้อยูท่ี่สภาพอากาศ)เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติในช่วงฤดหูนาว ซึง่เกิดจากไอเย็กระทบกบั หมอก
ควนัจบัตวัเป็นแม่คะนิง้ เกาะอยูบ่นต้นไม้ตา่งๆ อาทิ ต้นสน ต้นหลวิ ฯลฯ ก  

 ารเกิดแม่คะนิง้นัน้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศท่ีต้องเอือ้อํานวย  ชมโบสถ์คริสจักรจี๋หลิน 天 主 教 堂(
ภายนอก)   สถาปัตถกรรมการก่อสร้างทางภาคเหนือของฝร่ังเศส  ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี 
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ห้องโถงโบสต์มี 16 เสาหินขนาดใหญ่กลม ขนาดสงู 28.5 ม. กระเบีย้งโมเสครูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็น
เอกลกัษณ์ ซึง่เป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในมณฑลจ๋ีหลนิ 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่เมืองฉางไป๋ซาน  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 พกัท่ีฉางไป๋ซาน长白山温泉皇冠假日度假酒店 Crowne Plaza Resort Changbaishan Hot Spring  
ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้ ส าหรับอาบน า้แร่ท่ามกลางธรรมชาติ  ในอากาศหนาว ท่านจะได้แช่
น า้แร่ผ่อนคลายความเมื่อยล้า พร้อมชม หมิะ แม่คะนึง้เกาะตามต้นไม้ใบหญ้า   

 

 

 

 

 

วันที่ ส่ี         วันพฤหสับดีที่ 2 มกราคม 2563 

                  (3)   อุทยานแห่งชาตฉิางไป๋ซาน – สระเทวดาใหญ่-น้อย – น า้ตกฉางไป๋ซาน - บ่อน า้แร่ฉางไป๋

ซาน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน
長白山 เป็นภเูขาไฟในอดีตกาลซึง่ผา่นการระเบิด
มาแล้วกวา่ 3 ครัง้ ในช่วงสมยัหลายหม่ืนปีท่ีผา่น
มา เลยทําให้ปัจจุบนัอุทยานฉางไป๋ซานเป็นภเูขา
ท่ีมีลกัษณะพิเศษและมีความงดงามยิ่งนกัเกิน
กวา่จะบรรยาย จนมีกวีจีนต้องนําไปแตง่เป็นบท



5 
 

กลอนช่ืนชมความงามของฉางไป่ซาน 
นําทา่นชม สระเทวดาใหญ่และสระเทวดาน้อย 大小天池 เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากการระเบิดของภเูขา
ไฟและยงัเป็นทะเลสาบท่ีตัง้อยูป่ากปลอ่งภเูขาไฟ มีหมอก  ปกคลมุตลอดทัง้ปี บรรยากาศคล้าย 

สวิตเซอร์แลนด์น้อย เป็นต้นกําเนิดแม่นํา้ท่ีเรียกได้วา่เป็นสายเลอืดของดินแดนอีสานมงักรทัง้ 3 สาย แม่
นํา้ซงฮวัเจียง ถเูหมินเจียงและยาลูเ่จียง มีความสงู 2,150 เมตร กว้าง 3370 เมตรและลกึกวา่ 204 เมตร 
ริมสระเทวดาทัง้สองจะประกอบด้วยหินรูปร่างตา่งๆสตีา่งๆ อาทิเช่น ฟ้า ชมพ ูเขียว ดํา โอปอทะเลสาบนี ้
ติดกบัเข ตแดนเกาหลเีหนือดงันัน้ทา่นจะสงัเกตเห็นชาวเกาหลเีหนือเข้ามาเท่ียวอุทยานแหง่ชาตินีเ้ป็น
จํานวนมาก 
 
 

 

 
 

 

 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นชมน า้ตกฉางไป๋ซาน 長白 瀑布冰柱 สงูกวา่ 
60 เมตร เป็นต้นกําเนิดของแม่นํา้ซงฮวาเจียงใกล้กบั
ทะเลสาบเทวดา ลกัษณะนํา้ตกดงัเช่น  พญามงักร
สองตวัโจนทะยานลงมาสูส่ายนํา้เบือ้งลา่งปรา 

กฎเป็นภาพละอองนํา้ท่ีแตกกระจายกลายเป็นไอ
หมอกปกคลมุทัว่ทิศและสา 

ยนํา้กระโจนสงูกวา่ 10 เมตร คล้ายภาพดอกไม้นํา้ท่ี
ปรากฏอยูริ่มสระ จากนัน้นําทา่นสูบ่่อน า้แร่ฉางไป๋
ซาน 聚龍溫泉群  มีมากกวา่ 10 แหง่บอ่นํา้แร่พุง่
ทะยานสูท้่องฟ้าเปรียบเสมือนนํา้พดุนตรี อุณหภมิูใน
แตล่ะบอ่จะมีองศา  ท่ีตา่งกนัและนํา้ท่ีพุง่ขึน้มาจาก
บอ่มีลกัษณะหลากหลายบางบอ่คล้าย  ดอกบวั บาง
บอ่เหมือนมงักร บางบอ่เสมือนหงส์ ฯลฯโดยเฉพาะบอ่ท่ีใหญ่ท่ีสดุ มีอุณหภมิูสงูท่ีสดุ ชาวบ้านขนานนาม
วา่   “สดุยอดหวัใจแหง่นํา้แร่ฉางไป๋ซานเบอร์ 1” ท่ีมีความร้อนสงูสดุ มีคณูประโยชน์ในการรักษาโรคตา่งๆ  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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 พกัท่ีฉางไป๋ซาน长白山温泉皇冠假日度假酒店 Crowne Plaza Resort Changbaishan Hot Spring 
ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้ ส าหรับอาบน า้แร่ท่ามกลางธรรมชาติ  ในอากาศหนาว ท่านจะได้แช่
น า้แร่ผ่อนคลายความเมื่อยล้า พร้อมชม หมิะ แม่คะนึง้เกาะตามต้นไม้ใบหญ้า   
** คืนนี ้กรุณาจัดกระเป๋าเล็กแยก ส าหรับใส่ เสือ้ผ้า 2 ชุด และสัมภาระส่วนตัว ** 

( กระเป๋าเล็กใช้ส าหรับ พักที่จิง้ป๋อหู 1 คืน  และ ที่หมู่บ้านหมิะ 1 คืน ) 

 

 

 

 

 

  

วันที่ห้า           วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 

                    (4)   ฉางไป๋ซาน – สวนต้นสนนางงาม - จิง้ป๋อหู    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ อุทยานภมูิศาสตร์จิง้ป๋อหู 鏡泊湖 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ) 
ระหวา่งทางนําทา่นชมและเก็บภาพท่ี สวนต้นสนนางงาม 美人松公園 ตัง้อยูใ่นเมือง เอ้อเต้าไป่เหอ ซึง่
มีต้นสนมากกวา่ 1,000 ต้น อายสุนกวา่ 100 ปี มี352  ต้น  มีไอเย็นกระทบกบัหมอกควนัจบัตวัเป็นแม่
คะนิง้อยูบ่นต้นไม้ตา่งๆ อาทิ ต้นสน ต้นหลวิ ฯลฯ นบัเป็น 1 ใน 4 สิง่มหศัจรรย์จากธรรมชาติของจีน มอง
แล้วชวนเพลนิตาเพลินใจได้ไม่น้อย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นสูจุ่ดชมวิวท่ีสาํคญัอุทยานแหง่ชาติ จิง้ป๋อห ู
เป็นช่ือของทะเลสาบท่ีมีลกัษณะพิเศษทางภมิูศาสตร์
กายภาพ ท่ีมีช่ือเรียกเฉพาะวา่ หรงหยานเอีย้นไซห่ ู
เกิดจากการอุดตนัของชัน้หินลาวา ภายหลงัการระเบิด
ของ กลุม่ภเูขาไฟจิง้ป๋อห ู จํานวน 12 ลกู บนสองฝ่ัง

มาบธารนํา้หมู่ตานเจียง บนพรมแดนระหวา่งมณฑลจ๋ี
หลนิกบั มณฑลเฮย์หลงเจียงทางภาคอีสานของจีน
หลายครัง้หลายคราว เม่ือกวา่ 10,000 ปีท่ีผา่นมา  
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จากปรากฏการณ์ดงักลา่ว เป็นผลทําให้เกิดผืนนํา้ใหญ่ ขนาดเนือ้ท่ีกวา่ 95 ตารางกิโลเมตร มีความลกึ
เฉลีย่ 40 เมตร จุดลกึท่ีสดุวดัได้ 62 เมตร เก็บกกันํา้ในฤดนํูา้หลากได้มากถึง 1,600 ล้านลกูบาศก์เมตร 
ทอดตวัอยา่งสงบงาม อยูก่ลางทิวเขาและผืน ป่าอนัสลบัซบัซ้อน ผืนนํา้นีมี้ความใสเป็นอยา่งยิ่ง เพราะมี
ชัน้  หินใต้ท้องธารเป็นหินบะซอลต์ จึงได้รับสมญาวา่ “ทะเลสาบกระจกเงา” อนัเป็นทะเลสาบหินลาวาท่ี
มีช่ือ เสยีง และมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศจีน ทําให้ทะเลสาบจิง้ป๋อห ู ได้รับการยกยอ่งวา่
เป็น “ทะเลสาบซีห ูแหง่จีน อีสาน”  สนุกสนานกับการน่ังแพยาง สไลด์ไปตามทะเลสาบนํา้แข็ง 
 
 
 
 
 
 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ีจิง้ป๋อห ู镜泊湖宾馆(牡丹江市) - Jingbo Lake Hotel   ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่   
  

วันที่หก        วันเสาร์ที่  4 มกราคม 2563 

                  (5) อุทยานภมูิศาสตร์จิง้ป๋อห ู– น า้ตกเตีย้วสุ่ยโหลว – เมืองหิมะเสวี่ยเซียง - เมืองหิมะย าค ่าคืน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นชม อุทยานภมูิศาสตร์จิง้ป๋อหู สถานท่ีทอ่งเท่ียวระดบั AAAAAอุทยานทางธรณีวิทยาระดบัโลก   
ชมน า้ตกเตีย้วสุ่ยโหลว 吊水楼瀑布 ท่ีได้รับสมญานามวา่ "นํา้ตกไนแองการ่าของจีน" เน่ืองจากนํา้ตก 
มีความกลว้าง 200เมตร รูปทรงคล้ายเกือกม้า ทอดลงมาในแนวด่ิง 
12 เมตร ซึง่เกิดจากการทรุดตวัของพืน้ดินเม่ือคราวภเูขาไฟระเบิด
ในอดีต ดคูล้ายไนแองการ่าฉบบัยอ่สว่น  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองหิมะแห่งแรกของจนี中国第一雪乡(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ระหวา่ง
ทางไปเยี่ยมชมความมหศัจรรย์ของหิมะผสานกบัสถานท่ี สวยงามเกินบรรยาย ถึงเมืองหิมะ“จงก๋ัวเสวี
ยเซียง” หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ “เมืองหิมะ”  ตัง้อยูส่งูจากระดบันํา้ทะเลราว 1,500 เมตร มีพืน้ท่ีกว้าง
กวา่ 500 เฮคเตอร์ ภายในเมืองหิมะมีบ้านไม้สดุคลาสสิคราว 20 หลงั เม่ือยามลมหนาวแหง่เหมนัตฤดพูดั
หิมะโปรยปราย เมืองหิมะก็ถกูเนรมิตให้กลายเป็นเมืองแหง่ความขาวบริสทุธ์ิ บรรยากาศงดงามดจุสรวง
สวรรค์ นําทา่นเท่ียวชม ถนนเสวี่ยหยุ่น 雪鄉 เป็นเพียงหนึง่ในถนนสายหลกัท่ีมีความยาวประมาณ 500 
เมตรเต็มไปด้วยความหลากหลายของสนิค้ามาจากภเูขา  

 
 
 
 
 
 

 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหาร ท่านสามารถออกเที่ยวชม เมืองหิมะในย าค ่าคืน โคมไฟสีแดง บนถนนท่ีเต็มไปด้วย
หิมะสขีาวสวยงาม ร่วมวงเต้นรอบกองไฟ ตา่งฯ 
 
 
 
 
 

 

 พกัเสวี่ยเซียง雪乡雪韵阁大酒店 - Xuexiang Xueyunge Hotel ระดบั 4 ดาว หรือหรือเทียบเทา่   

วันที่เจ็ด          วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563  

                  (6)    เสวี่ยเซียง เมืองหมิะแรกแห่งจีน – ระเบียงภาพเขียนสีเงนิ  10 ลี ้– ฮาร์บิน้     

ต่ืนเช้ารับอรุณ สมัผสับรรยากาศหิมะภายในหมู่บ้านหิมะแรก 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 ชมหิมะเห็ด  บ้านในฝัน 夢幻家園  หิมะเห็ด  โคมไฟสแีดง 
บนถนนท่ีเต็มไปด้วยหิมะสขีาวสวยงาม ป่าสน ไม้เมเปิล้

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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เพลดิเพลนิไปกบัเมืองหิมะของทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ชมเมืองหิมะของลกัษณะแบบบงักะโล ให้ความรู้สกึอยู่
ในโลกของหิมะ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นเข้าสูฮ่าร์บิน้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 
ชัว่โมง) ระหวา่งทางไปเยี่ยมชม ระเบียงภาพเขียนสี
เงิน 10 ลี ้途觀冰雪十裏畫廊 ชมความมหศัจรรย์
ของหิมะและน า้แข็งผสานกบัสถานท่ี สวยงามเกิน
บรรยาย 
ถึง เมืองฮาร์บิน้ เป็นเมืองเอกของ มณฑลเฮย์หลง
เจียง ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตัง้อยูท่างฝ่ังใต้ของแม่นํา้ซงหวั ฮาร์บินเป็น
เมืองอุตสาหกรรมที่กําลงัเติบโต และยงัเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ 
วฒันธรรม และการสือ่สารคมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน  จึงถือได้วา่เป็นเมืองสาํคญั
เมืองหนึง่ของจีนและของเอเชียด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัฮาร์บิน้ 哈尔滨 JW万豪酒店 JW Marriott Hotel Harbin River North  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่    

วันที่แปด     วันจันทร์ที 6 มกราคม 2563 

                 (7)   แม่น า้ซงฮวา – อนุสาวรีย์ฝ่ังหง – สวนสาธารณะสตาลิน – ช้อปป้ิง ถนนจงหยาง 

                       - นิทรรศการแกะสลักน า้แข็ง   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้นําทา่นชม แม่น า้ซงฮวา หรือ แม่น า้ซงฮัว

เจียง แม่นํา้สายสาํคญัของเมืองฮาร์บิน ซึง่ในช่วงฤดู
หนาว แม่นํา้สายนีก็้จะกลายเป็นนํา้แข็ง กลายเป็น
สถานท่ีพกัผอ่นและเป็นสถานท่ีจดักีฬาหน้าหนาว มีทัง้
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การเลน่สกีนํา้แข็ง สนุขัลากเลือ่นและท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุก็คื
ดการแขง่ขนักีฬาวา่ยนํา้แข็ง เพื่อเป็นการทดสอบความ
แข็งแรงของร่างกาย 
นําทา่นเท่ียวชม อนุสาวรีย์ฝ่ังหง ซึง่ตัง้อยู ่ ณ บริเวณ
ชายฝ่ังแม่นํา้ซงฮวั เป็นอนสุรณ์ระลกึถึงความพยายาม

ของชาวเมืองฮาร์บินท่ีพยายามตอ่สู้กบัอุทกภยัครัง้ใหญ่
เม่ือปี ค.ศ.1957 ซึง่นํา้ในแม่นํา้ซงฮวัเจียงสงูกวา่ตวัเมือง
ฮาร์บิน้ 7 เมตร และเหลอืเพียง 20 เซนติเมตร นํา้ก็จะ
ทะลกัเข้ามาในตวัเมือง จึงได้มีการสร้างเข่ือนให้สงูขึน้อีก 

30 เซนติเมตร ตลอดเข่ือนกวา่ 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 
28 วนั จนในท่ีสดุนํา้ก็ไม่ไหลเข้ามาทว่มเมืองฮาร์บิน้ ทัง้ๆ
ท่ีกระแสนํา้ในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสนํา้ท่ีสงูท่ีสดุใน
รอบ 52 ปี อนสุาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมนั สงู 13 
เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุม่กรรมกรชาวนา 
ทหาร ข้าราชการ และนกัศกึษาท่ีร่วมใจร่วมแรงกนั แสดง
ถึง  สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในตอนนัน้ ฐานของอนสุาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจนัทร์เสีย้ว 3 ชัน้ ชัน้ลา่งเป็น
ระดบันํา้ในปี ค.ศ. 1932 ท่ีเคยสร้างความเสยีหายให้กบัเมืองฮาร์บิน้เป็นอยา่งมาก สระชัน้ท่ี 2 เป็นระดบั
นํา้ในปี ค.ศ. 1957 เทา่กบัระดบันํา้เม่ือ 52 ปีก่อน ซึง่สงูกวา่ระดบันํา้ปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี 
ค.ศ. 2001 สร้างสระขึน้เป็นชัน้ท่ี 3 เพื่อบนัทกึระดบันํา้ ซึง่สงูขึน้อีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลงั
ประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้งแบบโรมนั  ซึง่แสดงถึงความสามคัคีของชาวเมืองฮาร์บิน้  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นชม ซือ่ต้าหลนิกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลิน

史達林公園 ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1953 เพื่อเป็น  หลกัฐานถึง
สมัพนัธภาพอนัดีตอ่กนัในขณะนัน้ระหวา่งสองชาติ
มหาอํานาจแหง่โลกคอมมิวนิสต์ ซึง่สวนแหง่นีเ้ป็นสวน
พฤกษชาติท่ีถกูจดัวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งด้วยต้นไม้, 
แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลกัหิน นอกจากนัน้ยงัเป็นจุดชม
ทศันียภาพของแม่นํา้ซงฮวั ซึง่ถือวา่เป็นจุดชมววิท่ีงดงาม
ท่ีสดุอีกแหง่หนึง่ด้วย 
นําทา่นสู ่  จงหยางปู้ สิงเจีย หรือ ถนนจงหยาง เป็นถนนท่ี
ปดู้วยหินสเีขียวอ่อนทัง้สาย เป็นถนนยา่นธุรกิจและการค้าท่ี
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ขึน้ช่ือของเมืองฮาร์บิน้ อาคารสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบยโุรป ลวดลายการตกแตง่แบบบารอคและไบ
แซนไทน์ มีร้านค้าเลก็ๆ แบบรัสเซีย  สองฝ่ังถนนสายนีมี้สิง่ก่อสร้าง 
 อาคารบ้านเรือนสไตล์ยโุรป มากถึง 71 แหง่ ถนนมีความ
ยาวรวม 1,450 เมตร กว้าง 21.34 เมตร เป็นถนนคนเดินท่ี
ใหญ่ท่ีสดุและยาวท่ีสดุในเอเชีย ก่อตัง้ขึน้ในปี 1898 เดิม
เรียกวา่ "ถนนประเทศจีน." 1925 ได้รับการตัง้ช่ือตาม "ถนน
จงหยาง"  

        ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําทา่นเดินทางเข้าสูง่าน Harbin Ice and Snow 

Festival  冰雪大世界 หรือ  นิทรรศการและศลิปกรรม
การแกะสลักน า้แข็งประจ าปีของฮาร์บิน “ ปิงเสวี่ยต้า
ซื่อเจีย้ ” ท่ีเมืองฮาร์บิน้ ซึง่ฤดเูยือกแข็งท่ียาวนานทําให้ฮาร์
บิน้ซึง่อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมือง
นํา้แข็ง สภาพอากาศเย็นจดัทําให้แม่นํา้ซงฮวักลายเป็นลาน
นํา้แข็งท่ีทัง้หนาและกว้างใหญ่ ท่ีผู้มาร่วมงานใช้เลน่สไล
เดอร์ ลากเลือ่นและกีฬาตา่งๆ อยา่งฮ็อกกี ้ ,สเก็ต และสกี
กนัอยา่งสนกุสนาน มีการนํานํา้แข็งก้อนโตมาแกะสลกัเป็น
รูปตา่งๆ 
 
 
 
 
 

 พกัฮาร์บิน้ 哈尔滨 JW万豪酒店 JW Marriott Hotel Harbin River North  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่    
วันที่เก้า    วันอังคาร 7 มกราคม 2563 

                   (8)   เมืองฮาร์บิน้ – โบสถ์เซน็โซเฟีย – เมืองกวางเจา  – กรุงเทพฯ 

 เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําทา่นถ่ายภาพคกูบั โบสถ์เซน็โซเฟีย (ภายนอก) เป็น 1 
ในโบสถ์คริสต์ 17 แหง่ ซึง่แสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียท่ีได้เข้า
มามีอิทธิพลในฮาร์บิน้ซึง่โบสถ์เซ็นโซเฟียเป็นโบสถ์นิกาย
ออร์โธด็อกซ์ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ 1907  ภายหลงัจากท่ีทหาร
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รัสเซียต้องประสบกบัความพา่ยแพ้ในสงครามรัสเซีย – ญ่ีปุ่ น    ( ค.ศ. 1904 – 1905 ) โดยชาวรัสเซียได้
สร้างโบสถ์แหง่นีข้ึน้เพื่อเป็นท่ีพกัพิงทางใจ และสร้างกําลงัขวญัแก่กองทหารรัสเซียท่ีเข้ามาประจําอยู ่ ณ 
ท่ีนี ้ โบสถ์แหง่นีไ้ด้รับการบูรณะอีกครัง้ในปี ค.ศ. 1923 และหลงัจากท่ีใช้เวลาในการซอ่มแซมตอ่เติมนาน
ถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นออร์โธด็อกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในภาคพืน้เอเซียตะวนัออกอยา่งท่ีเห็นใน
ปัจจุบนั ตวัโบสถ์สงู 53 เมตร มีโถงหลกัท่ีมีหลงัคารูปหวัหอม สร้างขึน้ด้วยสถาปัตย   กรรมแบบไบแซน
ไทม์คล้ายกบัสถาปัตยกรรมของจตัรัุสแดงในกรุงมอสโคว  ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

13.25 น.     นําทา่นออกเดินทางสูก่วางเจา   โดย  เที่ยวบินที่  CZ3616  

18.15 น.     ถึงทา่อากาศยานไป่หยนุ เมืองกวางเจา เพื่อรอเปลีย่นเคร่ือง เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึง่เป็นเมือง
ใหญ่ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วจากธุรกิจการค้านอกจากนีย้งัมีอาหารและภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลนี  ้

จากนัน้เดินทางสูอ่าคารระหวา่งประเทศ เพื่อกลบักรุงเทพฯ 

19.55 น.           เดินทางกลบั  กรุงเทพฯ  โดย เที่ยวบินที่  CZ361 
21.50 น.     ถึง   ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ   

                   ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ    

ฉางชุน – ฮาร์บิน้  30 ธันวาคม 2562 – 7 มกราคม 2563 
   

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ / ท่าน ( พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเด่ียวเพิ่ม 
ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป      49,900.- บาท 8,900.-บาท 

ค่าบริการนีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)      คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)       คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

    คา่วีซา่ปกติ 4 วนัทําการ       บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ
    อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     

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

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

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 15,000  บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจําเต็มจํานวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 
หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
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3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 


