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ประเพณจีบัปลาทะเลสาบชากนัหู   อาบน า้แรท่า่มกลางแมค่ะนึง๊  อุทยานภเูขาฉางไป๋ซาน 
ชมหมูบ่า้นหมิะแรกของจนี งดงามราวเทพนยิาย  

ดนิแดนเยอืกแขง็มอสโควแหง่ตะวนัออก เทศกาลแกะสลกัน า้แขง็ 1ปีมคีรัง้ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
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 คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น  
จากนัน้น าทา่น   รับประทานอาหารรอบดกึ (ข้าวต้ม)   แล้วน าทา่น เข้าโรงแรมท่ีพกั 
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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  

น าทา่นเดินทางสูอ่าคารภายในประเทศเพื่อบินสูเ่มืองเมืองฉางชุน   
08.05 น.     น าทา่นเหิรฟ้าสูเ่มืองฉางชุน  โดยเท่ียวบินท่ี CZ6342 
11.55 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางชุน 長 春  เดิมเป็นศนูย์กลาง

อ านาจของเผา่แมนจ ูเม่ือครัง้ท่ีญ่ีปุ่ นเข้ายดึครองเขต แมน
จูเลยี (ค.ศ.1933-1945) แล้วสถาปนาเป็นรัฐแมนจูกวั 
และได้ประกาศตัง้ฉางชุนเป็นเมืองหลวง หลงัญ่ีปุ่ นแพ้
สงครามสิน้อ านาจลง เมืองฉางชุนยงัคงเป็นเมืองหลวง
ของมณฑลจ๋ีหลนิ ตอ่มาค.ศ.1950 จีนได้รับความ
ช่วยเหลอืจากรัสเซียตัง้โรงงานผลติรถยนต์แหง่แรกขึน้ท่ีน่ี รถรุ่นแรกท่ีผลติได้ช่ือเจียฟาง ขนาด 95 แรงม้า 
จากนัน้ก็พฒันาผลติรถลมีซูีนธงแดงและรถยนต์อ่ืนๆ ปัจจุบนัฉางชุนกลายเป็นแหลง่ อุตสาหกรรมรถยนต์ 
มีโรงงานผลิตรถท่ีมีช่ือเสยีง เช่น โฟล์คสวาเกน เซี่ยงไฮ้-GM          

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางสู ่พระราชวังจอมปลอม  
长 春 虚 伪 皇 宫   ซึง่เป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิปยูี 
จกัรพรรดิองค์สดุท้ายแหง่ราชวงศ์ชิง ประทบัอยูใ่นช่วงปี 
ค.ศ.1949 ซึง่ญ่ีปุ่ นยดึครองแผน่ดินจีนและเพื่อลดแรง
เสยีดทานจากประชาชน จึงก่อตัง้แมนจูกวัและยกฐานะ
ให้ปยูีขึน้มาเป็นจกัรพรรดิกงัซีแหง่แมนจูท่ีปกครองเวย่
หวงักง ชมห้องตา่งๆท่ีปยูีเคยใช้นอน, นัง่สบูบุหร่ี, อ่าน
หนงัสอื มีรูปภาพและจดหมายให้เห็นภาพในช่วงนัน้ และ
จดัเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงชีวิตความเป็นอยูใ่นวงั ในช่วง
ปลายทศวรรษท่ี 50 ปยูีได้รับอนญุาตให้ท างานท่ี
มหาวิทยาลยัในปักก่ิง ก่อนจบชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี 
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 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองจี๋หลิน 吉 林 (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  เป็นเมืองท่ีมีประวติัยาวนานตัง้แต่
สมยัราชวงศ์หมิง เดิมคือป้อมปราการ เรียกวา่ ฉวงฉ่าง
มณฑลจ๋ีหลนิ ตัง้อยูท่างตอนกลางของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ มีชายแดนติดตอ่กบั
มณฑลตา่งๆ ทางใต้ติดกบัเหลยีวหนิง ตะวนัตกติดกบั
มองโกเลยีใน เหนือติดกบัเฮยหลงเจียง และตะวนัออกติดตอ่กบัรัสเซียและคาบสมทุรเกาหลโีดยมีแม่
น า้ยาลูว์่เจียงเป็นเส้นเขตแดน เมืองนีมี้ความอุดมสมบูรณ์เป็นอนัดบั 1 ใน 6 ของเมืองจีน ท่ีซึง่ไม่เคยขาด
น า้เพราะมีแม่น า้ซงฮวัเจียงไหลผา่นกลางเมืองซึง่อยูใ่นวงล้อมของขนุเขา มี 1 ใน 4 สิง่มหศัจรรย์ของจีน 
คือ “อู้  ซง” คือหมอกควนัท่ีกระทบอากาศเย็นจดัจนจบัตวัเป็นผลกึตามก่ิงก้านต้นหลวิ ต้นสนและต้นหยาง
มีสเีงินระยิบระยบัแตเ่ปราะบาง เมืองนีย้งัเป็นแหลง่ก าเนิดของชาวแมนจูอีกด้วย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นเดินทางสู ่ สวนสาธารณะเป่ยซาน 北山公园 เป็น
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสยีงในเมืองจ๋ีหลนิ ตัง้อยูใ่นบริเวณ
คา่ยเรือของเมืองจ๋ีหลนิ ซึง่เป็นสวนท่ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม มีเขา
สงูสามารถขึน้ไปชมวิวในมมุสงูได้ จุดสงูสดุหลกัอยูท่ี่ระดบั
ความสงู 270 เมตรจากระดบัน า้ทะเล พืน้ดิน อาคาร ก่ิงไม้เต็ม
ไปด้วยหิมะ ซึง่มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม บนยอดเขายงัมีวดัทีกราบ
ไหว้นมสัการอนัศกัด์ิสทิธ์ิ ดงันัน้สวนนีจ้ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
แก่การพกัผอ่นอยา่งแท้จริง ผา่นชมถนนซงเจยีง 松江中路 
ทา่นจะได้เพลดิเพลินกบับรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติอยา่ง
ยิ่ง ชมแม่คะนิง้(ขึน้อยูท่ี่สภาพอากาศ)เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติในช่วงฤดหูนาว ซึง่เกิดจากไอเย็นกระทบกบั หมอก
ควนัจบัตวัเป็นแม่คะนิง้ เกาะอยูบ่นต้นไม้ตา่งๆ อาทิ ต้นสน ต้นหลวิ ฯลฯ ก  
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 ารเกิดแม่คะนิง้นัน้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศท่ีต้องเอือ้อ านวย  ชมโบสถ์คริสจักรจี๋หลิน 天 主 教 堂(
ภายนอก)   สถาปัตถกรรมการก่อสร้างทางภาคเหนือของฝร่ังเศส  ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี 
ห้องโถงโบสต์มี 16 เสาหินขนาดใหญ่กลม ขนาดสงู 28.5 ม. กระเบีย้งโมเสครูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็น
เอกลกัษณ์ ซึง่เป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในมณฑลจ๋ีหลนิ 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่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 า้แร่ฉางไป๋ซาน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน長白山 เป็นภเูขาไฟในอดีตกาลซึง่ผา่นการระเบิดมาแล้ว
กวา่ 3 ครัง้ ในช่วงสมยัหลายหม่ืนปีท่ีผา่นมา เลยท าให้ปัจจุบนัอุทยานฉางไป๋ซานเป็นภเูขาท่ีมีลกัษณะ
พิเศษและมีความงดงามยิ่งนกัเกินกวา่จะบรรยาย จนมีกวจีีนต้องน าไปแตง่เป็นบทกลอนช่ืนชมความงาม
ของฉางไป่ซาน 
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 น าทา่นชม สระเทวดาใหญ่และสระเทวดา

น้อย 大 小 天 池  เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากการ
ระเบิดของภเูขาไฟและยงัเป็นทะเลสาบท่ีตัง้อยู่
ปากปลอ่งภเูขาไฟ มีหมอก  ปกคลมุตลอดทัง้ปี 
บรรยากาศคล้ายสวิตเซอร์แลนด์น้อย เป็นต้น
ก าเนิดแม่น า้ท่ีเรียกได้วา่เป็นสายเลอืดของ
ดินแดนอีสานมงักรทัง้ 3 สาย แม่น า้ซงฮวัเจียง ถู
เหมินเจียงและยาลูเ่จียง มีความสงู 2,150 เมตร กว้าง 3370 เมตรและลกึกวา่ 204 เมตร ริมสระเทวดาทัง้
สองจะประกอบด้วยหินรูปร่างตา่งๆสตีา่งๆ อาทิเช่น ฟ้า ชมพ ู เขียว ด า โอปอทะเลสาบนีติ้ดกบัเข ตแดน
เกาหลเีหนือดงันัน้ทา่นจะสงัเกตเห็นชาวเกาหลเีหนือเข้ามาเท่ียวอุทยานแหง่ชาตินีเ้ป็นจ านวนมาก 
 
 

 

 
 

 

 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นชมน า้ตกฉางไป๋ซาน 長白 瀑布冰柱 สงูกวา่ 
60 เมตร เป็นต้นก าเนิดของแม่น า้ซงฮวาเจียงใกล้กบั
ทะเลสาบเทวดา ลกัษณะน า้ตกดงัเช่น  พญามงักร
สองตวัโจนทะยานลงมาสูส่ายน า้เบือ้งลา่งปรากฎเป็น
ภาพละอองน า้ท่ีแตกกระจายกลายเป็นไอหมอกปก
คลมุทัว่ทิศและสา 

ยน า้กระโจนสงูกวา่ 10 เมตร คล้ายภาพดอกไม้น า้ท่ี
ปรากฏอยูริ่มสระ จากนัน้น าทา่นสูบ่่อน า้แร่ฉางไป๋
ซาน 聚龍溫泉群  มีมากกวา่ 10 แหง่บอ่น า้แร่พุง่
ทะยานสูท้่องฟ้าเปรียบเสมือนน า้พดุนตรี อุณหภมิูใน
แตล่ะบอ่จะมีองศา  ท่ีตา่งกนัและน า้ท่ีพุง่ขึน้มาจาก
บอ่มีลกัษณะหลากหลายบางบอ่คล้าย  ดอกบวั บาง
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บอ่เหมือนมงักร บางบอ่เสมือนหงส์ ฯลฯโดยเฉพาะบอ่ท่ีใหญ่ท่ีสดุ มีอุณหภมิูสงูท่ีสดุ ชาวบ้านขนานนาม
วา่   “สดุยอดหวัใจแหง่น า้แร่ฉางไป๋ซานเบอร์ 1” ท่ีมีความร้อนสงูสดุ มีคณูประโยชน์ในการรักษาโรคตา่งๆ  

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 ดาว หรือเทียบเทา่ 

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

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า           วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 

                    (4)   ฉางไป๋ซาน – สวนต้นสนนางงาม - จิง้ป๋อหู    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นชมและเก็บภาพท่ี สวนต้นสนนางงาม 美人松
公園 ตัง้อยูใ่นเมือง เอ้อเต้าไป่เหอ ซึง่มีต้นสนมากกวา่ 
1,000 ต้น อายสุนกวา่ 100 ปี มี352  ต้น  มีไอเย็น
กระทบกบัหมอกควนัจบัตวัเป็นแม่คะนิง้อยูบ่นต้นไม้
ตา่งๆ อาทิ ต้นสน ต้นหลวิ ฯลฯ นบัเป็น 1 ใน 4 สิง่
มหศัจรรย์จากธรรมชาติของจีน มองแล้วชวนเพลนิตา
เพลนิใจได้ไม่น้อย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ อุทยานภมูิศาสตร์จิง้ป๋อห ู
鏡泊湖 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ) จดุชมวิว
ท่ีส าคญัแหง่ชาติ จิง้ป๋อหู เป็นช่ือของทะเลสาบท่ีมี
ลกัษณะพิเศษทางภมิูศาสตร์กายภาพ ท่ีมีช่ือเรียก
เฉพาะวา่ หรงหยานเอีย้นไซห่ ู เกิดจากการอุดตนัของ
ชัน้หินลาวา ภายหลงัการระเบิดของ กลุม่ภเูขาไฟจิง้
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ป๋อห ูจ านวน 12 ลกู บนสองฝ่ังมาบธารน า้หมู่ตานเจียง บนพรมแดนระหวา่งมณฑลจ๋ีหลนิกบั  มณฑลเฮย์
หลงเจียงทางภาคอีสานของจีนหลายครัง้หลายคราว เม่ือกวา่ 10,000 ปีท่ีผา่นมา  จากปรากฏการณ์
ดงักลา่ว เป็นผลท าให้เกิดผืนน า้ใหญ่ ขนาดเนือ้ท่ีกวา่ 95 ตารางกิโลเมตร มีความลกึเฉลีย่ 40 เมตร จุดลกึ
ท่ีสดุวดัได้ 62 เมตร เก็บกกัน า้ในฤดนู า้หลากได้มาก
ถึง 1,600 ล้านลกูบาศก์เมตร ทอดตวัอยา่งสงบงาม 
อยูก่ลางทิวเขาและผืน ป่าอนัสลบัซบัซ้อน ผืนน า้นีมี้
ความใสเป็นอยา่งยิ่ง เพราะมีชัน้  หินใต้ท้องธารเป็น
หินบะซอลต์ จึงได้รับสมญาวา่ “ทะเลสาบกระจก
เงา” อนัเป็นทะเลสาบหินลาวาท่ีมีช่ือ เสยีง และมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศจีน ท าให้
ทะเลสาบจิง้ป๋อห ู ได้รับการยกยอ่งวา่เป็น “ทะเลสาบซีห ู แหง่จีน อีสาน”  สนุกสนานกับการน่ังแพยาง 
สไลด์ไปตามทะเลสาบน า้แข็ง 
 
 
 
 
 
 

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 
น าทา่นสูอุ่ทยานภมูิศาสตร์จิง้ป๋อหู สถานท่ีทอ่งเท่ียวระดบั AAAAAอุทยานทางธรณีวิทยาระดบัโลก   
ชมน า้ตกเตีย้วสุ่ยโหลว 吊水楼瀑布 ท่ีได้รับสมญานามวา่ "น า้ตกไนแองการ่าของจีน" เน่ืองจากน า้ตก 
มีความกลว้าง 200เมตร รูปทรงคล้ายเกือกม้า ทอดลงมาในแนวด่ิง 12 เมตร ซึง่เกิดจากการทรุดตวัของ
พืน้ดินเม่ือคราวภเูขาไฟระเบิดในอดีต 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 

น าทา่นเดินทางสูเ่มืองหิมะแห่งแรกของจนี中国第一

雪乡(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ระหวา่งทางไป
เยี่ยมชมความมหศัจรรย์ของหิมะผสานกบัสถานท่ี 
สวยงามเกินบรรยาย ถึงเมืองหิมะ“จงก๋ัวเสวียเซียง” 
หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ “เมืองหิมะ”  ตัง้อยูส่งูจาก
ระดบัน า้ทะเลราว 1,500 เมตร มีพืน้ท่ีกว้างกวา่ 500 
เฮคเตอร์ ภายในเมืองหิมะมีบ้านไม้สดุคลาสสคิราว 20 
หลงั เม่ือยามลมหนาวแหง่เหมนัตฤดพูดัหิมะโปรยปราย 
เมืองหิมะก็ถกูเนรมิตให้กลายเป็นเมืองแหง่ความขาว
บริสทุธ์ิ บรรยากาศงดงามดจุสรวงสวรรค์ น าทา่นเท่ียว
ชม ถนนเสวี่ยหยุ่น 雪鄉 เป็นเพียงหนึง่ในถนนสาย
หลกัท่ีมีความยาวประมาณ 500 เมตรเต็มไปด้วยความหลากหลายของสนิค้ามาจากภเูขา มีร้านอาหาร
บางแหง่ สดุทางของถนนเป็นรูปตวั Y  ทางหนึง่ไปทาง Changting ทิศทางหนึง่ไปยงั เซียนจ่ิงโกวเยี่ยมชม
สว่นงานในพืน้ท่ีป่า 

 
 
 
 
 
 

 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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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
เพลดิเพลนิไปกบัเมืองหิมะของทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ชมเมือง
หิมะของลกัษณะแบบบงักะโล ให้ความรู้สกึอยูใ่นโลกของหิมะ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

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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น าทา่นเข้าสูฮ่าร์บิน้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ระหวา่งทางไปเยี่ยมชม ระเบียงภาพเขียนสี
เงิน 10 ลี ้途觀冰雪十裏畫廊 ชมความมหศัจรรย์ของ
หิมะและน า้แข็งผสานกบัสถานท่ี สวยงามเกินบรรยาย 
ถึง เมืองฮาร์บิน้ เป็นเมืองเอกของ มณฑลเฮย์หลง
เจียง ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ตัง้อยูท่างฝ่ังใต้ของแม่น า้ซงหวั ฮาร์บินเป็นเมือง
อุตสาหกรรมที่ก าลงัเติบโต และยงัเป็นศนูย์กลาง
ทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วฒันธรรม 
และการสือ่สารคมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน  จึงถือได้วา่เป็นเมืองส าคญัเมืองหนึง่ของ
จีนและของเอเชียด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ 

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 
จากนัน้น าทา่นชม แม่น า้ซงฮวา หรือ แม่น า้ซงฮัว

เจียง แม่น า้สายส าคญัของเมืองฮาร์บิน ซึง่ในช่วงฤดู
หนาว แม่น า้สายนีก็้จะกลายเป็นน า้แข็ง กลายเป็น
สถานท่ีพกัผอ่นและเป็นสถานท่ีจดักีฬาหน้าหนาว มีทัง้
การเลน่สกีน า้แข็ง สนุขัลากเลือ่นและท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุก็คื
ดการแขง่ขนักีฬาวา่ยน า้แข็ง เพื่อเป็นการทดสอบความ
แข็งแรงของร่างกาย 
น าทา่นเท่ียวชม อนุสาวรีย์ฝ่ังหง ซึง่ตัง้อยู ่ ณ บริเวณ
ชายฝ่ังแม่น า้ซงฮวั เป็นอนสุรณ์ระลกึถึงความพยายาม
ของชาวเมืองฮาร์บินท่ีพยายามตอ่สู้กบัอุทกภยัครัง้ใหญ่
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เม่ือปี ค.ศ.1957 ซึง่น า้ในแม่น า้ซงฮวัเจียงสงูกวา่ตวัเมืองฮาร์บิน้ 7 เมตร และเหลอืเพียง 20 เซนติเมตร น า้
ก็จะทะลกัเข้ามาในตวัเมือง จึงได้มีการสร้างเข่ือนให้สงูขึน้อีก 30 เซนติเมตร ตลอดเข่ือนกวา่ 140 
กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วนั จนในท่ีสดุน า้ก็ไม่ไหลเข้ามาทว่มเมืองฮาร์บิน้ ทัง้ๆท่ีกระแสน า้ในปี ค.ศ. 1998 
เป็นกระแสน า้ท่ีสงูท่ีสดุในรอบ 52 ปี อนสุาวรีย์เป็นเสาทรง
กลมแบบโรมนั สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกั
กลุม่กรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนกัศกึษาท่ีร่วม
ใจร่วมแรงกนั แสดงถึง  สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในตอนนัน้ 
ฐานของอนสุาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจนัทร์เสีย้ว 3 ชัน้ 
ชัน้ลา่งเป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1932 ท่ีเคยสร้างความ
เสยีหายให้กบัเมืองฮาร์บิน้เป็นอยา่งมาก สระชัน้ท่ี 2 เป็น
ระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1957 เทา่กบัระดบัน า้เม่ือ 52 ปีก่อน ซึง่
สงูกวา่ระดบัน า้ปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 
2001 สร้างสระขึน้เป็นชัน้ท่ี 3 เพื่อบนัทกึระดบัน า้ ซึง่สงูขึน้
อีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลงัประกอบด้วยเสาและระเบียง
โค้งแบบโรมนั  ซึง่แสดงถึงความสามคัคีของชาวเมืองฮาร์บิน้  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นชม ซือ่ต้าหลนิกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตา

ลิน 史 達 林 公 園 ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1953 เพื่อเป็น  
หลกัฐานถึงสมัพนัธภาพอนัดีตอ่กนัในขณะนัน้ระหวา่งสอง
ชาติมหาอ านาจแหง่โลกคอมมิวนิสต์ ซึง่สวนแห่งนีเ้ป็น
สวนพฤกษชาติท่ีถกูจดัวางในสไตล์รัสเซีย และตกแตง่ด้วย
ต้นไม้, แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลกัหิน นอกจากนัน้ยงัเป็น
จุดชมทศันียภาพของแม่น า้ซงฮวั ซึง่ถือวา่เป็นจดุชมวิวท่ี
งดงามท่ีสดุอีกแหง่หนึง่ด้วย 
น าทา่นสู ่ จงหยางปู้ สิงเจีย หรือ ถนนจงหยาง เป็นถนนท่ี
ปดู้วยหินสเีขียวอ่อนทัง้สาย เป็นถนนยา่นธุรกิจและการค้าท่ี
ขึน้ช่ือของเมืองฮาร์บิน้ อาคารสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบ
ยโุรป ลวดลายการตกแตง่แบบบารอคและไบแซนไทน์ มี
ร้านค้าเลก็ๆ แบบรัสเซีย  สองฝ่ังถนนสายนีมี้สิง่ก่อสร้าง 
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 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 

จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูง่าน Harbin Ice and Snow 

Festival  冰雪大世界 หรือ  นิทรรศการและศลิปกรรม
การแกะสลักน า้แข็งประจ าปีของฮาร์บิน “ ปิงเสวี่ยต้า
ซื่อเจีย้ ” ท่ีเมืองฮาร์บิน้ ซึง่ฤดเูยือกแข็งท่ียาวนานท าให้ฮาร์
บิน้ซึง่อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมือง
น า้แข็ง สภาพอากาศเย็นจดัท าให้แม่น า้ซงฮวักลายเป็นลาน
น า้แข็งท่ีทัง้หนาและกว้างใหญ่ ท่ีผู้มาร่วมงานใช้เลน่สไล
เดอร์ ลากเลือ่นและกีฬาตา่งๆ อยา่งฮ็อกกี ้ ,สเก็ต และสกี
กนัอยา่งสนกุสนาน มีการน าน า้แข็งก้อนโตมาแกะสลกัเป็น
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 
น าทา่นถ่ายภาพคกูบั โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ภายนอก) เป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แหง่ ซึง่แสดงถึงวฒันธรรม
รัสเซียท่ีได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิน้ซึง่โบสถ์เซ็นโซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ 
1907  ภายหลงัจากท่ีทหารรัสเซียต้องประสบกบัความพา่ยแพ้ในสงครามรัสเซีย – ญ่ีปุ่ น        
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 ( ค.ศ. 1904 – 1905 ) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แหง่นี ้
ขึน้เพื่อเป็นท่ีพกัพิงทางใจ และสร้างก าลงัขวญัแก่กอง
ทหารรัสเซียท่ีเข้ามาประจ าอยู ่ ณ ท่ีนี ้โบสถ์แหง่นีไ้ด้รับ
การบูรณะอีกครัง้ในปี ค.ศ. 1923 และหลงัจากท่ีใช้เวลา
ในการซอ่มแซมตอ่เติมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็
ได้กลายเป็นออร์โธด็อกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในภาคพืน้เอเซีย
ตะวนัออกอยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั ตวัโบสถ์สงู 53 เมตร มี
โถงหลกัท่ีมีหลงัคารูปหวัหอม สร้างขึน้ด้วยสถาปัตย   กรรมแบบไบแซนไทม์คล้ายกบัสถาปัตยกรรมของ
จตัรัุสแดงในกรุงมอสโคว  
 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

13.25 น.     น าทา่นออกเดินทางสูก่วางเจา   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)      คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)       คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

    คา่วีซา่ปกติ 4 วนัท าการ       บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ
    อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     

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

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

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 15,000  บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  
คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 

2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจ าเต็มจ านวน 

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 



15 
 

 
หมายเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

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

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิ
การจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

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


