
 

  

 

 

ดินแดนเยอืกแขง็ ฮาร์บิน้ มอสโควแห่งตะวนัออก 
เทศกาลแกะสลกัน า้แขง็ 1 ปี มคีร้ังเดยีว ยิง่ใหญ่ระดบัโลก 

 

 

 

 

 
ก าหนดเดนิทาง  :       
วันแรก             (1)  กรุงเทพฯ – เมืองกวางเจา – เมืองเส่ินหยาง        

05.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 (เกาะ U 3-7) สาย
การบินไชน่าเซ้าเธิร์นแอร์ไลน์ (CZ)  โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

08.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ362 
12.20 น. ถึงสนามบินนานาชาตินครกวางเจา หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรแลว้  

น าท่านเดินทางสู่อาคารภายในประเทศเพือ่บินสูเ้มืองเส่ินหยาง   
15.35 น.     น าท่านเหิรฟ้าสู่เมืองเส่ินหยาง  โดยเที่ยวบินที่ CZ6368 
19.15 น. ถึงสนามบิน เมืองเส่ินหยาง   ( Shenyang )    เมืองเอกขนาดใหญ่ที่สุดแห่งอีสานเหนือของจีน   อีกทั้งยงั

เป็นศูนยก์ลาง การเมือง  เศรษฐกิจ  คมนาคมของมณฑลเหลียวหนิงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนกัและการ



แปรรูปวตัถุดิบลว้นตั้งอยูใ่นเส่ินหยาง  ค.ศ. 2006     เมือง
เส่ินหยางไดเ้ป็นเจา้ภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติ   และ
ยงัร่วมมือกบัปักก่ิงเป็นหน่ึงในเจา้ภาพร่วมโอลิมปิก
จดัการแข่งขนัฟุตบอลสนามแข่งยอ่ยในมหกรรมโอลิมปิก 
2008 อีกดว้ย     เส่ินหยางเป็นเมืองที่มีประวติัศาสตร์
ยาวนานกวา่ 2,000 ปี ตามต านานเล่าวา่เมืองใหญ่ทางภาค
อีสานแห่งน้ีเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน ซ่ึงต่อมาหวัหนา้เผา่แมนจูไดย้กทพัเขา้ตีปักก่ิง โค่นลม้ราชวงศห์มิง  
สถาปนาเป็นราชวงศชิ์งและยา้ยเมืองหลวงเดิมจากเส่ินหยางมาอยูท่ี่กรุงปักก่ิงแทน  

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
พัก  沈阳龙之梦大酒店    Shenyang Longemont Hotel   ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง             (2)  พระราชวังโบราณเส่ินหยางกู้กง – ถนนโบราณหม่านชิง – เส่าเสว่ยฟู่ – เมืองฮาร์บิน้  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเที่ยวชม พระราชวังโบราณเส่ินหยางกู้กง 
โบราณสถานจากสมยัตน้ราชวงศชิ์ง ที่ไดรั้บการดูแล
รักษาเป็นอยา่งดี และมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมาก กบั
พระราชวงัหลวงที่กรุงปักก่ิง สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1625 
ภายหลงัจากที่ราชวงศแ์มนจูไดส้ถาปนาให้ เส่ินหยางเป็น
ราชธานีประกอบดว้ยต าหนกัใหญ่นอ้ยกวา่ 300 หอ้ง บน
พื้นที่กวา่ 60,000 ตารางเมตร ภายหลงัจากที่ราชวงศห์มิงถูกโค่นลม้ลง(ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้
สถาปนาราชวงศชิ์งขึ้นไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยูท่ี่กรุงปักก่ิง และใชเ้ส่ินหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง 
รวมทั้งใชพ้ระราชวงัแห่งน้ีเป็นที่ประทบัขององคจ์กัรพรรดิหลายพระองค ์ เช่น คงัซี, เฉียนหลง, เจียช่ิง 
ฯลฯ เม่ือคร้ังเสด็จเยอืนทางเหนือ จากนั้นท่านชมสภานที่ส าคญัทางประวติัศาสตร์อีกแห่งหน่ึงของตงเป่ยช
ว ี  คือ เส่าเสว่ยฟู่ หรือ ท าเนียบขุนศึกแห่งตงเป่ยจางจวอหลนิ 
อดีตขนุศึกผูเ้คยมีอิทธิพลเหนือดินแดนตงเป่ย เหอเป่ย ซานตง 
แต่ต่อมาถูกญี่ปุ่ นลอบวางระเบิดเสียชีวติ บุตรชายคือ จางเสวี๋ย
เหลียง (ค.ศ.1901-2001) ไดข้ึ้นมาเป็นขนุศึกแทน จางเสวี๋ยเหลี
ยงไดว้างแผนปฎิบตัิการ “ เหตุพลิกผนัที่ซีอาน ” โดยกกัตวันาย
พลเจียงไคเช็คที่อุทยานน ้ าพรุ้อนฮาวชิงฉือ นครซีอาน เพือ่เกล้ีย
กล่อมใหเ้จียงไคเช็ค ผูน้ าพรรคก๊กหมินตัง๋ ใหห้ันมาร่วมมือกบั
พรรคคอมมิวนิสตจี์น เพือ่ขบัไล่จกัรวรรดินิยมญี่ปุ่ นที่ก  าลงัรุกรานจีนอยูใ่นเวลานั้น เจียงไคเช็คแสร้งท า
เป็นยอมอ่อนขอ้ดว้ย ขนุศึกจางจึงวางใจและไดรั้บรองความปลอดภยัเจียงไคเช็คดว้ยการเป็นเพือ่นร่วมทาง
กลบัสู่นครหนานจิงทวา่ เม่ือกลบัมาถึงเมืองหลวงขนุศึกจางไดถู้กทหารเจียงไคเช็คควบคุมตวัคุมขงั ตั้งแต่

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZteXThuPWAhXEuY8KHT_aBcYQFghtMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-cn%2Fshenyang-longemont-hotel%2Fhotel%2Fshenyang-cn.html&usg=AOvVaw3tJ8cdPohUIHHqWSkFc43c


วยัหนุ่มอาย ุ36 ปี จนถึงอาย ุ60 ปี (ค.ศ.1961) จึงถูกปล่อยตวั นบัเป็นชะตากรรมอนัน่าเศร้าของขนุศึกจาง
เสวีย๋เหลียง หน่ึงในผูน้ าหนุ่มที่รักชาติและมากดว้ยความรู้ความสามารถ  

จากนั้นน าท่านเดินผา่นก าแพงดา้นตะวนัออก ซ่ึง เป็นบา้นของตระกูลจา้ว หรือที่ชาวบา้นเรียกกนัอีกช่ือวา่ 
หอคุณหนูส่ี (คุณหนูจา้ว อ้ีต๋ี) (คุณหนูส่ีเป็นผูรู้้ใจและใหก้ารสนบัสนุนแนวทางรักชาติของนายพลจางเสวยี 
เหลียน) เป็นบา้นสองชั้นสถาปัตยกรรมจีนผสมยโูรป มีพื้นที่ 428 ตารางเมตร การ ก่อสร้างมีความสง่างาม
ที่เงียบสงบ ที่ตกแต่งอยา่งสวยงามและหรูหรา ในปีค.ศ.
2001 เดือนตุลาคม ไดรั้บการซ่อมแซม และเปิดใหเ้ขา้ชม มี
หอ้งรับแขก หอ้งบอลรูมจดังาน  เตน้ร า, หอ้งอาหาร, หอ้ง
หนงัสือ และหอ้งท างาน จากนั้นน าทา่นถ่ายรูปดา้นนอก
ของโบสถห์นานกวน สร้างขึ้นในช่วงส่ีปี Guangxu (1873)  
Guangxu 20 ปี (1900) ถูกเผา หลงัจากนั้นถูกสร้างขึ้นโดย
จอห์นเฟรนช์  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชอ้ปป้ิง  ณ  ถนนโบราณหม่านชิง  หรือ  ถนนแมนจู           
ในท่ามกลาง บรรยากาศโบราณเสมือนยอ้น อดีตเม่ือ 300 ปี
ที่แลว้  ประกอบไปดว้ยร้านคา้ที่น าเสนอสินคา้หลากหลาย
มากมาย  อาทิ เส้ือผา้  เคร่ืองประดบั ฯลฯ เชิญท่านเลือกซ้ือ
สินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยัไดเ้วลาอนัสมกวรน าท่านเดินทาง
สู่สถานีรถไฟ   เพือ่ โดยสารรถไฟความเร็วสูง (300km/ช่ัวโมง) ซ่ึงถือเป็นรถไฟชินคนัเซ็นเมืองจีนเลย
ทีเดียว  

16.14 น.        เดินทางสู่เมอืงฮาร์บิน้   โดย ขบวนรถไฟที่ G719 
18.42 น. ถึง เมืองฮาร์บิน้   (ฮาร์บิน) หรือส าเนียงจีนกลางวา่ ฮาเอ่อร์

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

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
พัก   哈爾濱雅悅精品酒店  Yarrow Boutique Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม             (3)   เมืองฮาร์บิน - ยาปูลี่ สกีรีสอร์ท - สนุกสนานกับกีฬาสกีน า้แข็ง 

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


เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่สกีรีสอร์ท ยาปูลี่ (ใชเ้วลานัง่รถ 4 ชัว่โมง) ฮาร์
บิน Harbin Yabuli Ski Resort ตั้งอยูท่างตะวนัออกของจงัหวดั 
Heilongjiang ห่างจาก เมืองฮาร์บิน 193 กิโลเมตร อุณหภูมิ
ต  ่าสุดที่ -44 ℃ อุเฉล่ียของณหภูมิ -10 ℃ ระยะเวลาที่มีหิมะ 
170 วนัการเล่นสกีเกือบ 150 วนั เร่ิมกลางเดือนพฤศจิกายนถึง
ปลายเดือนมีนาคมของทกุปี เป็นช่วงเวลาการเล่นสกีที่ดีที่สุด
ที่น่ี  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
หลงัอาหารเชิญท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆภายในรีสอร์ท 

สกีรีสอร์ทยาปูลีไ่ดเ้ปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการและสมบูรณ์
ที่สุด โดยเฉพาะผูท้ี่โปรดปรานกีฬาสกี น ้ าแขง็ ซ่ึงพร้อมไป
ดว้ยอุปกรณ์สกีมาตรฐาน และที่น่ียงัเป็นสถานทีจ่ดัการแข่งขนั
กีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวเม่ือปี 2008 และสมัผสัสนามสกีที่ดีที่สุด
อีกแห่งของเอเซีย อีกทั้งการบริการในรูปแบบ All Inclusive ที่
ไม่เหมือนใครโดยลูกคา้สามารถสนุกสนาน เป็นรีสอร์ทระ
ดบัพรีเม่ียมของคลบัเมดแห่งแรงของเอเซีย ที่สามารถรองรับ
กลุ่มลูกคา้เป็นหมู่คณะโดยจดัหอ้งประชุมที่จุไดก้วา่ 500 คน 
หรือจะไปกนัเป็นแบบครอบครัวที่เนน้การพกัผอ่นแบบที่ไม่ซ ้ าใคร รวมทั้งเป็นรีสอร์ทที่อยูไ่ม่ไกลจาก
เมืองฮาร์บินและเป็นที่รู้จกัอยา่งดีส าหรับเทศกาลน ้ าแขง็เมืองฮาร์บินที่จดัประจ าขึ้นทุกปีช่วงเดือน  
ม.ค.- ก.พ. (รวม ไม่กระดานเล่นสกี สกีไม้ รองเท้า) 

  ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
พัก 亚布力亚雪宾馆   YaBuLi YaXue Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี             (4)   ยาปูลี่ สกีรีสอร์ท– เมืองหิมะแห่งแรกของจีน(จงกั๋วตี่อีเซียะเสียง)  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองหิมะแห่งแรกของจีน 中国第一雪乡(ใชเ้วลา
นัง่รถ 2.30 ชัว่โมง)   เที่ยวชม ถนน Xueyun เป็นเพยีงหน่ึงในถนน
สายหลกัที่มีความยาวประมาณ 500 เมตรเตม็ไปดว้ยความ
หลากหลายของสินคา้มาจากภูเขา ทางดา้นตะวนัออกของเขตพื้นที่ 
Snow Township Scenic และศูนยบ์ริการลูกคา้ มีร้านอาหารบางแห่ง 
สุดทางของถนนเป็นรูปตวั Y  ทางหน่ึงไปทาง Changting ทิศทางหน่ึงไปยงั เซียนจ่ิงโกว 



 

  
 
 
 
 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

เยีย่มชมส่วนงานในพื้นที่ป่า ชมหิมะเห็ด  บ้านในฝัน  โคมไฟสี
แดง บนถนนที่เตม็ไปดว้ยหิมะสีขาวสวยงาม ป่าสน ไมเ้มเป้ิล
เพลิดเพลินไปกบัเมืองหิมะของทิวทศัน์ที่สวยงาม ชมเมือง
หิมะของลกัษณะแบบบงักะโล ใหค้วามรู้สึกอยูใ่นโลกของ
หิมะ  

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

 
 
 
 
 

วันที่ห้า             (5)   เมืองหิมะแห่งแรกของจีน – เมืองฮาร์บิน – แม่น ้าซงฮวา – ถนนกัว่เกอลี่   - นิทรรศการแกะสลกัน ้าแข็ง 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านสู่เมืองฮาร์บิน(ใชเ้วลานัง่รถ 5 ชัว่โมง)  ฮาร์บิน เป็นเมือง
เอกของ มณฑลเฮยห์ลงเจียง ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยูท่างฝ่ังใตข้องแม่น ้ าซงหวั ฮาร์บิน
เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ก  าลงัเติบโต และยงัเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นการปกครอง เศรษฐกิจ วทิยาศาสตร์ วฒันธรรม และการ
ส่ือสารคมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน  จึงถือไดว้า่
เป็นเมืองส าคญัเมืองหน่ึงของจีนและของเอเชียดา้น
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นน าท่านชมจะไดเ้ห็นววิหิมะธรรมชาติที่สวยงามและ
กิจกรรมการเล่นสกีบน แม่น ้าซงฮวา ที่กลายเป็นน ้ าแขง็ทั้งสายน ้ า 

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


พร้อมชมกิจกรรมบนน ้ าแขง็ที่แสนสนุก เช่น บนัไดน ้ าแขง็ แคร่เล่ือนหิมะ เป็นตน้แวะชม หัวรถจักรไอน ้า
โบราณ  ที่หลงเหลือมาจากยคุอาณานิคม น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนกั่วเกอลี่  ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ต่างๆ สอง
ขา้งทาง น าท่านถ่ายภาพคูกบั โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ภายนอน) ในยามค ่าคืน ซ่ึงเป็น 1 ในโบสถค์ริสต ์17 แห่ง 
ซ่ึงแสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียที่ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลในฮาร์บิ้นซ่ึงโบสถเ์ซ็นโซเฟียเป็นโบสถนิ์กายออร์โธด็
อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 ภายหลงัจากที่ทหารรัสเซียตอ้งประสบกบัความพา่ยแพใ้นสงครามรัสเซีย – 
ญี่ปุ่ น       ( ค.ศ. 1904 – 1905 ) โดยชาวรัสเซียไดส้ร้างโบสถแ์ห่งน้ีขึ้นเพือ่เป็นที่พกัพงิทางใจ และสร้าง
ก าลงัขวญัแก่กองทหารรัสเซียที่เขา้มาประจ าอยู ่ณ ที่น้ี โบสถแ์ห่งน้ีไดรั้บการบูรณะอีกคร้ังในปี ค.ศ.1923 
และหลงัจากที่ใชเ้วลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ก็ไดก้ลายเป็นออร์โธด็อกซ์ที่
ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวนัออกอยา่งที่เห็นในปัจจุบนั ตวัโบสถสู์ง 53 เมตร มีโถงหลกัที่มีหลงัคารูป
หวัหอม สร้างขึ้นดว้ยสถาปัตย   กรรมแบบไบแซนไทมค์ลา้ยกบัสถาปัตยกรรมของจตุัรัสแดงในกรุงมอส
โคว    น าท่านสู่  จงหยางปู้สิงเจีย หรือ ถนนจงหยาง เป็นถนนที่ปูดว้ยหินสีเขียวอ่อนทั้งสาย เป็นถนนยา่น
ธุรกิจและการคา้ที่ขึ้นช่ือของเมืองฮาร์บิ้น อาคารสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบยโุรป ลวดลายการตกแต่ง
แบบบารอคและไบแซนไทน์ มีร้านคา้เล็กๆ แบบรัสเซีย สองฝ่ังถนนสายน้ีมีส่ิงก่อสร้างอาคารบา้นเรือน
สไตลย์โุรป มากถึง 71 แห่ง ถนนมีความยาวรวม 1,450 เมตร กวา้ง 21.34 เมตร เป็นถนนคนเดินที่ใหญ่
ที่สุดและยาวที่สุดในเอเชีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 เดิมเรียกวา่ "ถนนประเทศจีน." 1925 ไดรั้บการตั้งช่ือตาม 
"ถนนจงหยาง" ตอนน้ีกลายเป็นถนนการคา้ที่คึกคกัมากที่สุดในเมืองฮาร์บิน  ทางทิศเหนืออนุสาวรียฝ่ั์งหง 
และทิศใตย้าวถึงถนนจินเวย้ ถนนตั้งแต่วนัเปิด วนัหน่ึงมีผูม้าเที่ยวมากกวา่ 200,000 คน ถนนคนเดินเตม็ 
ไปดว้ยนกัท่องเที่ยวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเดินทางชอ้ปป้ิงบนัเทิงและฟังกช์ัน่  

        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 อยา่ง
ฮ็อกก้ี  ,สเก็ต และสกีกนัอยา่งสนุกสนาน มีการน าน ้ าแขง็กอ้นโตมาแกะสลกัเป็นรูปต่างๆ 

 
 

 

 

 พกัที่   哈爾濱雅悅精品酒店   Yarrow Boutique Hotel  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

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


วันที่หก             (6)   เมืองฮาร์บิน้ – เมืองกวางเจา – กรุงเทพฯ 

05.00    น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  รับประทานอาหารเชา้ ณ ....... 
08.15 น.           น าท่านออกเดินทางสู่เมืองกวางเจา โดย เที่ยวบนิที่  CZ3624 
12.50 น.     ถึงท่าอากาศยานไป่หยนุ เมืองกวางเจา เพือ่รอ

เปล่ียนเคร่ือง เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซ่ึง
เป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอยา่งรวดเร็วจากธุรกิจ
การคา้นอกจากน้ียงัมีอาหารและภาษาที่เป็น
เอกลกัษณ์ของมณฑลน้ี จากนั้นเดินทางสู่อาคาร
ระหวา่งประเทศ เพือ่กลบักรุงเทพฯ  

16.00 น.           เดินทางกลบั  กรุงเทพฯ  โดย เที่ยวบินที ่ CZ363 
17.55 น.     ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ   

                    
                     ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 


