กาหนดเดินทาง : ...........................
วันแรก

(1) กรุงเทพฯ – เมืองเสิ่ นหยาง

23.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก TERMINAL 1 ชั้น 2 แถว สายการบินนก

วันที่สอง

สกู๊ด(XW) โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสาร
ให้กบั ท่าน
(2) กรุงเทพฯ – เมืองเสิ่นหยาง – พระราชวังโบราณเสิ่ นหยางกู้กง – ถนนโบราณหม่ านชิง
– เส่ าเสว่ยฟู่ – เมืองฮาร์ บิน - โบสถ์ เซ็นต์ โซเฟี ย

02.20 น.
08.35 น.

ออกเดินทางสู่ เสิ่นหยาง โดยเที่ยวบินที่ XW878

ถึงสนามบิน เมืองเสิ่ นหยาง ( Shenyang ) เมืองเอกขนาดใหญ่ที่สุดแห่งอีสานเหนือของจีน อีกทั้งยังเป็ น
ศูนย์กลาง การเมือง เศรษฐกิจ คมนาคมของมณฑล
เหลียวหนิงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักและการแปรรู ป
วัตถุดิบล้วนตั้งอยูใ่ นเสิ่นหยาง ค.ศ. 2006
เมืองเสิ่น
หยางได้เป็ นเจ้าภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติ และยัง
ร่ วมมือกับปั กกิ่งเป็ นหนึ่งในเจ้าภาพร่ วมโอลิมปิ กจัดการ
แข่งขันฟุตบอลสนามแข่งย่อยในมหกรรมโอลิมปิ ก 2008
อีกด้วย เสิ่นหยางเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตามตานานเล่าว่าเมืองใหญ่ทางภาค
อีสานแห่งนี้เคยเป็ นเมืองหลวงมาก่อน ซึ่งต่อมาหัวหน้าเผ่าแมนจูได้ยกทัพเข้าตีปักกิ่ง โค่นล้มราชวงศ์หมิง
สถาปนาเป็ นราชวงศ์ชิงและย้ายเมืองหลวงเดิมจากเสิ่นหยางมาอยูท่ ี่กรุ งปั กกิ่งแทน

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเที่ยวชม
พระราชวังโบราณเสิ่ นหยางกู้กง
โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง
ที่ได้รับการดูแล
รักษาเป็ นอย่างดี และมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันมาก กับ
พระราชวังหลวงที่กรุ งปั กกิ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1625
ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้ เสิ่นหยางเป็ น
ราชธานีประกอบด้วยตาหนักใหญ่นอ้ ยกว่า 300 ห้อง บน
พื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง(ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้
สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้นได้ยา้ ยเมืองหลวงไปอยูท่ ี่กรุ งปั กกิ่ง และใช้เสิ่นหยางเป็ นเมืองหลวงแห่ งที่สอง รวมทั้ง
ใช้พระราชวังแห่งนี้เป็ นที่ประทับขององค์จกั รพรรดิหลายพระองค์ เช่น คังซี , เฉียนหลง, เจียชิ่ง ฯลฯ เมื่อครั้ง
เสด็จเยือนทางเหนือ จากนั้นท่านชมสภานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของตงเป่ ยชวี คือ เส่ าเสว่ย
ฟู่ หรื อ ทาเนียบขุนศึกแห่ งตงเป่ ยจางจวอหลิน อดีตขุนศึกผูเ้ คยมีอิทธิพลเหนือดินแดนตงเป่ ย เหอเป่ ย ซาน
ตง แต่ต่อมาถูกญี่ปุ่นลอบวางระเบิดเสียชีวติ บุตรชายคือ จาง
เสวีย๋ เหลียง (ค.ศ.1901-2001) ได้ข้ นึ มาเป็ นขุนศึกแทน จางเสวีย๋
เหลียงได้วางแผนปฎิบตั ิการ “ เหตุพลิกผันที่ซีอาน ” โดยกักตัว
นายพลเจียงไคเช็คที่อุทยานน้ าพุร้อนฮาวชิงฉือ นครซีอาน เพือ่
เกลี้ยกล่อมให้เจียงไคเช็ค ผูน้ าพรรคก๊กหมินตัง๋ ให้หนั มาร่ วม
มือกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพือ่ ขับไล่จกั รวรรดินิยมญี่ปุ่นที่
กาลังรุ กรานจีนอยูใ่ นเวลานั้น เจียงไคเช็คแสร้งทาเป็ นยอมอ่อน
ข้อด้วย ขุนศึกจางจึงวางใจและได้รับรองความปลอดภัยเจียงไคเช็คด้วยการเป็ นเพือ่ นร่ วมทางกลับสู่ นคร
หนานจิงทว่า เมื่อกลับมาถึงเมืองหลวงขุนศึกจางได้ถูกทหารเจียงไคเช็คควบคุมตัวคุมขัง ตั้งแต่วยั หนุ่มอายุ
36 ปี จนถึงอายุ 60 ปี (ค.ศ.1961) จึงถูกปล่อยตัว นับเป็ นชะตากรรมอันน่าเศร้าของขุนศึกจางเสวี๋ยเหลียง
หนึ่งในผูน้ าหนุ่มที่รักชาติและมากด้วยความรู ้ความสามารถ จากนั้นนาท่านเดินผ่านกาแพงด้านตะวันออก ซึ่ง
เป็ นบ้านของตระกูลจ้าว หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกกันอีกชื่อว่า
หอคุณหนูสี่ (คุณหนูจา้ ว อี้ตี๋) (คุณหนูสี่เป็ นผูร้ ู ้ใจและให้
การสนับสนุนแนวทางรักชาติของนายพลจางเสวีย เหลียน)
เป็ นบ้านสองชั้นสถาปั ตยกรรมจีนผสมยูโรป มีพ้นื ที่ 428
ตารางเมตร การ ก่อสร้างมีความสง่างามที่เงียบสงบ ที่
ตกแต่งอย่างสวยงามและหรู หรา ในปี ค.ศ.2001 เดือน
ตุลาคม ได้รับการซ่อมแซม และเปิ ดให้เข้าชม มี

เที่ยง

16.14 น.
18.42 น.

คา่

ห้องรับแขก ห้องบอลรู มจัดงาน เต้นรา, ห้องอาหาร, ห้องหนังสือ และห้องทางาน จากนั้นนาท่านถ่ายรู ป
ด้านนอกของโบสถ์หนานกวน สร้างขึ้นในช่วงสี่ปี Guangxu (1873) Guangxu 20 ปี (1900) ถูกเผา หลังจาก
นั้นถูกสร้างขึ้นโดยจอห์นเฟรนช์
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ถนนโบราณหม่ านชิง หรื อ ถนน
แมนจู
ในท่ามกลาง บรรยากาศโบราณเสมือน
ย้อน อดีตเมื่อ 300 ปี ที่แล้ว ประกอบไปด้วยร้านค้าที่
นาเสนอสินค้าหลากหลายมากมาย อาทิ เสื้อผ้า
เครื่ องประดับ ฯลฯ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตาม
อัธยาศัย
ได้เวลาอันสมกวรนาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพือ่ โดยสารรถไฟความเร็วสู ง (300km/ชั่วโมง) ซึ่งถือเป็ น
รถไฟชินคันเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว
เดินทางสู่ เมืองฮาร์ บิน ขบวนรถไฟที่ G719
ถึง เมืองฮาร์ บิน ฮาร์บิน หรื อสาเนียงจีนกลางว่า ฮาเอ่อร์ปิน เป็ นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง ทาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยูท่ างฝั่งใต้ของแม่น้ าซงหัว ฮาร์บินเป็ นเมือง
อุตสาหกรรมที่กาลังเติบโต และยังเป็ นศูนย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม
และการสื่อสารคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียง เหนือของจีน จึงถือได้วา่ เป็ นเมืองสาคัญเมืองหนึ่งของจีน
และของเอเชียด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
นาท่านถ่ายภาพคูกบั โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย (ภายนอก) ในยามค่าคืน
ซึ่งเป็ น 1 ในโบสถ์คริ สต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้นซึ่งโบสถ์เซ็น
โซเฟี ยเป็ นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้องประสบกับ
ความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย – ญี่ปนุ่
( ค.ศ. 1904 – 1905 ) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ข้ นึ เพือ่
เป็ นที่พกั พิงทางใจ และสร้างกาลังขวัญแก่กองทหารรัสเซียที่เข้ามา
ประจาอยู่ ณ ที่น้ ี โบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี
ค.ศ.1923 และหลังจากที่ใช้เวลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี
โบสถ์เซนต์โซเฟี ย
ก็ได้กลายเป็ นออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคพื้นเอเซียตะวันออกอย่างที่เห็นในปั จจุบนั ตัวโบสถ์สูง 53
เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารู ปหัวหอม สร้างขึ้นด้วยสถาปั ตย
กรรมแบบไบแซนไทม์คล้ายกับสถาปั ตยกรรมของจัตุรัสแดงในกรุ งมอสโคว
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พัก 哈爾濱雅悅精品酒店 Yarrow Boutique Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

(3) เมืองฮาร์ บิน - ยาปูลี่ สกีรีสอร์ ท - สนุกสนานกับกีฬาสกีนา้ แข็ง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สกีรีสอร์ ท ยาปูลี่ (ใช้เวลานัง่ รถ 4 ชัว่ โมง)
ฮาร์บิน Harbin Yabuli Ski Resort ตั้งอยูท่ างตะวันออกของ
จังหวัด Heilongjiang ห่างจาก เมืองฮาร์บิน 193 กิโลเมตร
อุณหภูมิต่าสุดที่ -44 ℃ อุเฉลี่ยของณหภูมิ -10 ℃ระยะเวลา
ที่มีหิมะ 170 วันการเล่นสกีเกือบ 150 วัน เริ่ มกลางเดือน
พฤศจิกายนถึงปลายเดือนมีนาคมของทุกปี เป็ นช่วงเวลาการ
เล่นสกีที่ดีที่สุดที่นี่
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆภายในรี
สอร์ท สกีรีสอร์ ทยาปูลไี่ ด้เปิ ดให้บริ การอย่างเป็ นทางการและ
สมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะผูท้ ี่โปรดปรานกีฬาสกี น้ าแข็ง ซึ่ง
พร้อมไปด้วยอุปกรณ์สกีมาตรฐาน และที่นี่ยงั เป็ นสถานที่
จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาวเมื่อปี 2008 และสัมผัส
สนามสกีที่ดีที่สุดอีกแห่งของเอเซีย
อีกทั้งการบริ การใน
รู ปแบบ All Inclusive ที่ไม่เหมือนใครโดยลูกค้าสามารถ
สนุกสนาน เป็ นรี สอร์ทระดับพรี เมี่ยมของคลับเมดแห่งแรงของเอเซีย ที่สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าเป็ นหมู่
คณะโดยจัดห้องประชุมที่จุได้กว่า 500 คน หรื อจะไปกันเป็ นแบบครอบครัวที่เน้นการพักผ่อนแบบที่ไม่ซ้ า
ใคร รวมทั้งเป็ นรี สอร์ทที่อยูไ่ ม่ไกลจากเมืองฮาร์บินและเป็ นที่รู้จกั อย่างดีสาหรับเทศกาลน้ าแข็งเมืองฮาร์บิน
ที่จดั ประจาขึ้นทุก ปี ช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. (รวม ไม่ กระดานเล่นสกี สกีไม้ รองเท้า)
 รั บประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พัก 亚布力亚雪宾馆 YaBuLi YaXue Hotel หรือเทียบเท่ า

เที่ยง

คา่
วันที่สี่
เช้า

(4) ยาปูลี่ สกีรีสอร์ ท– เมืองหิมะแห่ งแรกของจีน(จงกั๋วตี่อีเซียะเสี ยง)
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองหิมะแห่ งแรกของจีน 中 国 第 一 雪 乡(ใช้
เวลานัง่ รถ 2.30 ชัว่ โมง) เที่ยวชม ถนน Xueyun เป็ นเพียงหนึ่ง
ในถนนสายหลักที่มีความยาวประมาณ 500 เมตรเต็มไปด้วย
ความหลากหลายของสินค้ามาจากภูเขา ทางด้านตะวันออกของ

เขตพืน้ ที่ Snow Township Scenic และศูนย์บริ การลูกค้า มีร้านอาหารบางแห่ง สุดทางของถนนเป็ นรู ปตัว Y
ทางหนึ่งไปทาง Changting ทิศทางหนึ่งไปยัง เซี ยนจิ่งโกว

เที่ยง

คา่

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เยีย่ มชมส่วนงานในพื้นที่ป่า ชมหิมะเห็ด บ้ านในฝัน โคมไฟสี
แดง บนถนนที่เต็มไปด้วยหิมะสีขาวสวยงาม ป่ าสน ไม้เมเปิ้ ล
เพลิดเพลินไปกับเมืองหิมะของทิวทัศน์ที่สวยงาม ชมเมืองหิมะ
ของลักษณะแบบบังกะโล ให้ความรู ้สึกอยูใ่ นโลกของหิมะ
 รั บประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ 雪乡雪韵阁大酒店 - Xuexiang Xueyunge Hotel หรือเทียบเท่ า

(5) เมืองหิมะแห่ งแรกของจีน – เมืองฮาร์ บิน – แม่ น้าซงฮวา – จงหยางปู้ สิ งเจีย – เมืองเสิ่ นหยาง
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านสู่เมืองฮาร์ บิน(ใช้เวลานัง่ รถ 5 ชัว่ โมง) ฮาร์บิน เป็ นเมือง
เอกของ มณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยูท่ างฝั่งใต้ของแม่น้ าซงหัว ฮาร์บิน
เป็ นเมืองอุตสาหกรรมที่กาลังเติบโต และยังเป็ นศูนย์กลางทางด้าน
การปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสาร
คมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จึงถือได้วา่ เป็ นเมืองสาคัญเมืองหนึ่งของจีนและของเอเชีย
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชมจะได้เห็นวิวหิมะธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบน แม่ น้าซงฮวา ที่กลายเป็ น
น้ าแข็งทั้งสายน้ า พร้อมชมกิจกรรมบนน้ าแข็งทีแ่ สนสนุก เช่น บันไดน้ าแข็ง แคร่ เลื่อนหิมะ เป็ นต้นแวะชม

17.05 น.
19.21 น.
คา่

หัวรถจักรไอน้าโบราณ ที่หลงเหลือมาจากยุคอาณานิคม นาท่านช้
อปปิ้ ง ถนนกัว่ เกอลี่ ท่านจะได้พบกับร้านค้าต่างๆ สองข้างทาง
นาท่านสู่ จงหยางปู้ สิ งเจีย หรือ ถนนจงหยาง เป็ นถนนที่ปูดว้ ย
หินสีเขียวอ่อนทั้งสาย เป็ นถนนย่านธุรกิจและการค้าที่ข้ นึ ชื่อของ
เมืองฮาร์บิ้น อาคารสร้างแบบสถาปั ตยกรรมแบบยุโรป ลวดลาย
การตกแต่งแบบบารอคและไบแซนไทน์ มีร้านค้าเล็กๆ แบบ
รัสเซี ย สองฝั่งถนนสายนี้มีสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรื อนสไตล์ยโุ รป มากถึง 71 แห่ง ถนนมีความยาวรวม
1,450 เมตร กว้าง 21.34 เมตร เป็ นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดและยาวที่สุดในเอเชีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 เดิม
เรี ยกว่า "ถนนประเทศจีน." 1925 ได้รับการตั้งชื่อตาม "ถนนจงหยาง" ตอนนี้กลายเป็ นถนนการค้าที่คึกคัก
มากที่สุดในเมืองฮาร์บิน ทางทิศเหนืออนุสาวรี ยฝ์ ั่งหง และทิศใต้ยาวถึงถนนจินเว้ย ถนนตั้งแต่วนั เปิ ด วัน
หนึ่งมีผมู ้ าเที่ยวมากกว่า 200,000 คน ถนนคนเดินเต็ม ไปด้วยนักท่องเที่ยวสะท้อนให้เห็นถึงการเดินทาง
ช้อปปิ้ งบันเทิงและฟังก์ชนั่ จากนั้นนาท่านสู่สถานีรถไฟเมืองฮาร์ บนิ้
เดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง ขบวนรถไฟที่ G726
ถึงเมืองเสิ่นหยาง ( Shenyang ) เมืองเอกขนาดใหญ่ที่สุดแห่งอีสานเหนือของจีน อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลาง
การเมือง เศรษฐกิจ คมนาคมของมณฑลเหลียวหนิง
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักเมืองเสิ่ นหยาง 龙之梦大酒店或同级 หรื อระดับเทียบเท่า

วันที่หก

(6) เมืองเสิ่นหยาง – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เสิ่นหยาง โดยเที่ยวบินที่ XW877
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

10.05 น.
14.40 น.

ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

