
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ก าหนดเดนิทาง  :       

วันที่แรก            (1)  กรุงเทพฯ – เมืองเส่ินหยาง – เส่าเสว่ยฟู่ – อุทยานเป่ยหลิง  

                            เมืองต้าเหลียน  – เมืองฮาร์บิน  - โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย 

06.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 (เกาะ U 3-7)  
สายการบินไชน่าเซา้เธิร์นแอร์ไลน์ (CZ)  โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

08.40  น. ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ362 
12.25  น. ถึงสนามบินนานาชาตินครกวางเจา หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรแลว้  

น าท่านเดินทางสู่อาคารภายในประเทศ เพือ่บินสู่ เมืองตา้เหลียน 



13.55 น.  น าท่านเหิรฟ้าสู่  เมืองฮาร์บิน   โดยเที่ยวบินที่ CZ3905  
18.05 น. ถึง เมืองฮาร์บิน   ฮาร์บิน หรือส าเนียงจีนกลางวา่ ฮาเอ่อร์

ปิน เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮยห์ลงเจียง   ทางตะวนัออก เฉียง
เหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยูท่างฝ่ังใตข้องแม่น ้ าซง
หวั ฮาร์บินเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ก  าลงัเติบโต และยงัเป็น
ศูนยก์ลางทางดา้นการปกครอง เศรษฐกิจ วทิยาศาสตร์ 
วฒันธรรม และการส่ือสารคมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียง เหนือของจีน จึงถือไดว้า่เป็นเมืองส าคญัเมือง
หน่ึงของจีนและของเอเชียดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ      

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
น าท่านถ่ายภาพคูกบั โบสถเ์ซ็นโซเฟีย (ชมภายนอก) ใน

ยามค ่าคืน ซ่ึงเป็น 1 ในโบสถค์ริสต ์ 17 แห่ง ซ่ึงแสดงถึง

วฒันธรรมรัสเซียที่ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลในฮาร์บิ้นซ่ึงโบสถ์

เซ็นโซเฟียเป็นโบสถนิ์กายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี 

ค.ศ 1907 ภายหลงัจากที่ทหารรัสเซียตอ้งประสบกบัความ

พา่ยแพใ้นสงครามรัสเซีย – ญี่ปุ่ น       ( ค.ศ. 1904 – 1905 ) โดยชาวรัสเซียไดส้ร้างโบสถแ์ห่งน้ีขึ้นเพือ่

เป็นที่พกัพงิทางใจ และสร้างก าลงัขวญัแก่กองทหารรัสเซียที่เขา้มาประจ าอยู ่ ณ ที่น้ี โบสถแ์ห่งน้ีไดรั้บ

การบูรณะอีกคร้ังในปี ค.ศ.1923 และหลงัจากทีใ่ชเ้วลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี โบสถเ์ซนต์

โซเฟีย ก็ไดก้ลายเป็นออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวนัออกอยา่งที่เห็นในปัจจุบนั ตวัโบสถ์

สูง 53 เมตร มีโถงหลกัที่มีหลงัคารูปหวัหอม สร้างขึ้นดว้ยสถาปัตย   กรรมแบบไบแซนไทมค์ลา้ยกบั

สถาปัตยกรรมของจตัุรัสแดงในกรุงมอสโคว  

        พักฮาร์บิน้   哈爾濱雅悅精品酒店  Yarrow Boutique Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง              (2)   เมืองฮาร์บิน - ยาปูลี่ สกีรีสอร์ท - สนุกสนานกับกีฬาสกีน า้แข็ง 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่สกีรีสอร์ท ยาปูลี่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 
ชัว่โมง) ฮาร์บิน Harbin Yabuli Ski Resort ตั้งอยูท่างตะวนัออก
ของจงัหวดั Heilongjiang ห่างจาก เมืองฮาร์บิน 193 กิโลเมตร 
อุณหภูมิต  ่าสุดที่ -44 ℃ อุเฉล่ียของณหภูมิ -10 ℃ระยะเวลาที่มี
หิมะ 170 วนัการเล่นสกีเกือบ 150 วนั เร่ิมกลางเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมีนาคมของทกุปี เป็น
ช่วงเวลาการเล่นสกีที่ดีที่สุดที่น่ี  

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
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


เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
หลงัอาหารเชิญท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆภายในรีสอร์ท 

สกีรีสอร์ทยาปูลีไ่ดเ้ปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการและสมบูรณ์
ที่สุด โดยเฉพาะผูท้ี่โปรดปรานกีฬาสกี น ้ าแขง็ ซ่ึงพร้อมไปดว้ย
อุปกรณ์สกีมาตรฐาน และที่น่ียงัเป็นสถานที่จดัการแข่งขนักีฬา
โอลิมปิคฤดูหนาวเม่ือปี 2008 และสมัผสัสนามสกีที่ดีที่สุดอีก
แห่งของเอเซีย อีกทั้งการบริการในรูปแบบ All Inclusive ที่ไม่
เหมือนใครโดยลูกคา้สามารถสนุกสนาน เป็นรีสอร์ทระดบั 
 พรีเม่ียมของคลบัเมดแห่งแรกของเอเซีย ที่สามารถรองรับ
กลุ่มลูกคา้เป็นหมู่คณะโดยจดัหอ้งประชุมที่จุไดก้วา่ 500 คน 
หรือจะไปกนัเป็นแบบครอบครัวที่เนน้การพกัผอ่นแบบที่ไม่
ซ ้ า 
ใคร รวมทั้งเป็นรีสอร์ทที่อยูไ่ม่ไกลจากเมืองฮาร์บินและเป็นที่รู้จกัอยา่งดีส าหรับเทศกาลน ้ าแขง็เมืองฮาร์
บินที่จดัประจ าขึ้นทุก ปีช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. ( รวม ไม้กระดานเล่นสกี สกีไม้ รองเท้า เล่นสกี 2 ช่ัวโมง) 

  ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ใน Club Med 
พักที่รีสอร์ท    Club Med YaBuLi  หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

วันที่สาม                 (3)   ยาปูลี่ สกีรีสอร์ท - สนุกสนานกับกีฬาสกีน า้แข็ง  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  ใหท้่านอิสระเพลิดเพลิน กบักิจกรรมต่างๆใน Clubmed Yabuli   อาทิเช่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลิดเพลินกบัการเล่นสกี  Alpine skiing 

เล่นสโนวบ์อร์ด 

กีฬาโลดโผน กบัครูฝึกมืออาชีพ 

เรียน ฟิตเนส / โยคะ 



 
    รับประทานอาหารทุกม้ือในรีสอร์ท 
 
 
 
 

พกัที่รีสอร์ท    Club Med YaBuLi  หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี              (4)   ยาปูลี่ สกีรีสอร์ท– เมืองหิมะแห่งแรกของจีน(จงกั๋วตี่อีเสวียเซียง)  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองหิมะแห่งแรกของจีน 中国第一雪乡(ใช้
เวลานัง่รถ 2.30 ชัว่โมง)   เที่ยวชม ถนน Xueyun เป็นเพยีงหน่ึง
ในถนนสายหลกัที่มีความยาวประมาณ 500 เมตรเตม็ไปดว้ย
ความหลากหลายของสินคา้มาจากภูเขา ทางดา้นตะวนัออกของ
เขตพื้นที่ Snow Township Scenic และศูนยบ์ริการลูกคา้ มี
ร้านอาหารบางแห่ง สุดทางของถนนเป็นรูปตวั Y  ทางหน่ึงไป
ทาง Changting ทิศทางหน่ึงไปยงั เซียนจ่ิงโกว 
 

 

  
 
 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
เยีย่มชมส่วนงานในพื้นที่ป่า ชมหิมะเห็ด  บ้านในฝัน  โคมไฟสีแดง 
บนถนนที่เตม็ไปดว้ยหิมะสีขาวสวยงาม ป่าสน ไมเ้มเป้ิลเพลิดเพลิน
ไปกบัเมืองหิมะของทิวทศัน์ที่สวยงาม ชมเมืองหิมะของลกัษณะ
แบบบงักะโล ใหค้วามรู้สึกอยูใ่นโลกของหิมะ  

  ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่เสวี่ยเซียง 雪乡雪韵阁大酒店 - Xuexiang Xueyunge Hotel  หรือเทียบเท่า  

 
 
 

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


 
 

วันที่ห้า   (5)   เมืองหิมะแห่งแรกของจีน – เมืองฮาร์บิน – แม่น ้าซงฮวา – จงหยางปู้สิงเจีย –       

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านสู่เมืองฮาร์บิน(ใชเ้วลานัง่รถ 5 ชัว่โมง)  ฮาร์บิน เป็นเมือง
เอกของ มณฑลเฮยห์ลงเจียง ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยูท่างฝ่ังใตข้องแม่น ้ าซงหวั ฮาร์บิน
เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ก  าลงัเติบโต และยงัเป็นศูนยก์ลางทางดา้น
การปกครอง เศรษฐกิจ วทิยาศาสตร์ วฒันธรรม และการส่ือสาร
คมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน  จึงถือไดว้า่เป็นเมือง
ส าคญัเมืองหน่ึงของจีนและของเอเชียดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นน าท่านชมจะไดเ้ห็นววิหิมะธรรมชาติที่สวยงามและ
กิจกรรมการเล่นสกีบน แม่น ้าซงฮวา ที่กลายเป็นน ้ าแขง็ทั้งสายน ้ า 
พร้อมชมกิจกรรมบนน ้ าแขง็ที่แสนสนุก เช่น บนัไดน ้ าแขง็ แคร่
เล่ือนหิมะ เป็นตน้แวะชม หัวรถจักรไอน ้าโบราณ  ที่หลงเหลือมา
จากยคุอาณานิคม 

  ค า่         รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่งาน Harbin Ice and Snow Festival หรือ  นิทรรศการและศิลปกรรมการ
แกะสลักน ้าแข็งประจ าปีของฮาร์บิน “ ปิงเสวี่ยต้าซ่ือเจ้ีย ” ที่เมืองฮาร์บิ้น ซ่ึงฤดูเยอืกแขง็ที่ยาวนานท าให้
ฮาร์บิ้นซ่ึงอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน ้ าแขง็ สภาพอากาศเยน็จดัท าใหแ้ม่น ้ าซงฮวั
กลายเป็นลานน ้ าแขง็ที่ทั้งหนาและกวา้งใหญ่ ที่ผูม้าร่วมงานใชเ้ล่นสไลเดอร์ ลากเล่ือนและกีฬาต่างๆ 
อยา่งฮ็อกก้ี  ,สเก็ต และสกีกนัอยา่งสนุกสนาน มีการน าน ้ าแขง็กอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรูปต่างๆ 

 
 
 

 

     พกัที่ฮาร์บิ้น   哈爾濱雅悅精品酒店(Yarrow Boutique Hotel)  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

วันที่หก               (6)   จงหยางปู้สิงเจีย – กวางเจา -  กรุงเทพฯ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ 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


น าท่านสู่  จงหยางปู้สิงเจีย หรือ ถนนจงหยาง เป็นถนนที่ปูดว้ยหินสี
เขียวอ่อนทั้งสาย เป็นถนนยา่นธุรกิจและการคา้ที่ขึ้นช่ือของเมืองฮาร์
บิ้น อาคารสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบยโุรป ลวดลายการตกแต่ง
แบบบารอคและไบแซนไทน์ มีร้านคา้เลก็ๆ แบบรัสเซีย สองฝ่ังถนน
สายน้ีมีส่ิงก่อสร้างอาคารบา้นเรือนสไตลย์โุรป มากถึง 71 แห่ง ถนน
มีความยาวรวม 1,450 เมตร กวา้ง 21.34 เมตร เป็นถนนคนเดินที่ใหญ่
ที่สุดและยาวที่สุดในเอเชีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 เดิมเรียกวา่ "ถนนประเทศจีน." 1925 ไดรั้บการตั้งช่ือตาม 
"ถนนจงหยาง" ตอนน้ีกลายเป็นถนนการคา้ที่คกึคกัมากที่สุดในเมืองฮาร์บิน  ทางทิศเหนืออนุสาวรียฝ่ั์ง
หง และทิศใตย้าวถึงถนนจินเวย้ ถนนตั้งแต่วนัเปิด วนัหน่ึงมีผูม้าเที่ยวมากกวา่ 200,000 คน ถนนคนเดิน
เตม็ ไปดว้ยนกัท่องเที่ยวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเดินทางชอ้ปป้ิงบนัเทิงและฟังกช์ัน่   
น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

13.55 น.     น าท่านออกเดินทางสู่กวางเจา   โดย  เที่ยวบินที ่ CZ3616  

18.05 น.     ถึงท่าอากาศยานไป่หยนุ เมืองกวางเจา เพือ่รอเปล่ียนเคร่ือง เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซ่ึงเป็นเมือง
ใหญ่ที่เติบโตอยา่งรวดเร็วจากธุรกิจการคา้นอกจากน้ียงัมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลน้ี 
จากนั้นเดินทางสู่อาคารระหวา่งประเทศ เพือ่กลบักรุงเทพฯ 

20.00 น.           เดินทางกลบั  กรุงเทพฯ  โดย เที่ยวบินที ่ CZ361 
21.50 น.     ถึง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ   

                    
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 


