ประเอณฝจบั ปลาทะเลสาบชากันหม ธาบนา้ แริทาิ มกลานแมิใะนพน๊ ธภ ทฬานภมเขาฉานโปา ซาน
ชมหมม บิ าำ นหผมะแรกขธนจฝน นดนามราทเทอนผฬาฬ
ดผนแดนเฬฟธกแข็นมธสฌใทแหินตะทันธธก เทถกาลแกะสลักนา้ แข็น 1ปฝ มใฝ รัน้

พิเศษ ! ทุกการจอง แถมรองเท้ าบูท กันหนาว ตะลุยหิมะ
กาหนดเดินทาง :
วันแรก

25 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
(1) กรุงเทพฯ – เมืองกวางเจา – เมืองฉางชุน

06.00 น.

08.40 น.
12.20 น.

พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้ 4 (U) สาย
การบินไชน่ าเซ้ าเธิร์นแอร์ ไลน์ (CZ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ น
ออกเดินทางสูเ่ มืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ362
ถึงสนามบินนานาชาตินครกวางเจา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและด่านศุลกากรแล้ ว
นําท่านเดินทางสูอ่ าคารภายในประเทศเพื่อบินสูเ่ มืองเมืองฉางชุน
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16.40 น.
20.45 น.

วันที่สอง

 นําท่านเหิรฟ้าสูเ่ มืองฉางชุน โดยเที่ยวบินที่ CZ3606
ถึงสนามบิน เมืองฉางชุน เดิมเป็ นศูนย์กลางอํานาจของ
เผ่าแมนจู เมื่อครัง้ ที่ญี่ปนุ่ เข้ ายึดครองเขต แมนจูเลีย
(ค.ศ.1933-1945) แล้ วสถาปนาเป็ นรัฐแมนจูกวั และได้
ประกาศตังฉางชุ
้
นเป็ นเมืองหลวง หลังญี่ปนุ่ แพ้ สงคราม
สิ ้นอํานาจลง เมืองฉางชุนยังคงเป็ นเมืองหลวงของมณฑล
จี๋หลิน ต่อมาค.ศ.1950 จีนได้ รับความช่วยเหลือจาก
รัสเซียตังโรงงานผลิ
้
ตรถยนต์แห่งแรกขึ ้นที่นี่ รถรุ่นแรกที่ผลิตได้ ชื่อเจียฟาง ขนาด 95 แรงม้ า จากนันก็
้
พัฒนาผลิตรถลีมซู ีนธงแดงและรถยนต์อื่นๆ ปั จจุบนั ฉางชุนกลายเป็ นแหล่ง อุตสาหกรรมรถยนต์ มี
โรงงานผลิตรถที่มีชื่อเสียง เช่น โฟล์คสวาเกน เซี่ยงไฮ้ -GM
จากนันนํ
้ าท่าน รับประทานอาหารรอบดึก (ข้ าวต้ ม) แล้ วนําท่าน เข้ าโรงแรมที่พกั
 พักทีฉ่ างชุน 福朋喜来登 Changchun High-tech benefits Tianfu Peng Sheraton
ระดับ 5 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันพฤหัสบดีท่ ี 26 ธันวาคม 2562
(2) เมืองฉางชุน – เมืองจี๋หลิน – สวนสาธารณะเป่ ยซาน - ถนนซงเจียง - โบสต์ จ๋หี ลิน
- เมืองฉางไป๋ซาน

เช้ า

เที่ยง

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองจี๋หลิน 吉 林 (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่มีประวัติยาวนาน
ตังแต่
้ สมัยราชวงศ์หมิง เดิมคือป้อมปราการ เรียกว่า ฉวง
ฉ่างมณฑลจี๋หลิน ตังอยู
้ ท่ างตอนกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีชายแดนติดต่อกับ
มณฑลต่างๆ ทางใต้ ติดกับเหลียวหนิง ตะวันตกติดกับ
มองโกเลียใน เหนือติดกับเฮยหลงเจียง และตะวันออกติดต่อกับรัสเซียและคาบสมุทรเกาหลีโดยมีแม่
นํ ้ายาลูว่ ์เจียงเป็ นเส้ นเขตแดน เมืองนี ้มีความอุดมสมบูรณ์เป็ นอันดับ 1 ใน 6 ของเมืองจีน ที่ซงึ่ ไม่เคยขาด
นํ ้าเพราะมีแม่นํ ้าซงฮัวเจียงไหลผ่านกลางเมืองซึง่ อยูใ่ นวงล้ อมของขุนเขา มี 1 ใน 4 สิง่ มหัศจรรย์ของจีน
คือ “อู้ ซง” คือหมอกควันที่กระทบอากาศเย็นจัดจนจับตัวเป็ นผลึกตามกิ่งก้ านต้ นหลิว ต้ นสนและต้ น
หยางมีสเี งินระยิบระยับแต่เปราะบาง เมืองนี ้ยังเป็ นแหล่งกําเนิดของชาวแมนจูอีกด้ วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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ค่า

วันที่สาม

นําท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะเป่ ยซาน 北 山 公 园 เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเมืองจี๋หลิน
ตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณค่ายเรื อของเมืองจี๋หลิน ซึง่ เป็ นสวนที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีเขาสูงสามารถขึ ้นไปชมวิวใน
มุมสูงได้ จุดสูงสุดหลักอยูท่ ี่ระดับความสูง 270 เมตรจากระดับนํ ้าทะเล พื ้นดิน อาคาร กิ่งไม้ เต็มไปด้ วย
หิมะ ซึง่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม บนยอดเขายังมีวดั ทีกราบไหว้ นมัสการอันศักดิ์สทิ ธิ์ ดังนั ้นสวนนี ้จึงเป็ น
สถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้ จริ ง
ผ่านชมถนนซงเจียง 松江中路 ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศที่เป็ นธรรมชาติอย่างยิ่ง ชมแม่คะนิ ้ง(ขึ ้นอยูท่ ี่
สภาพอากาศ)เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในช่วงฤดูหนาว
ซึง่ เกิดจากไอเย็นกระทบกับ หมอกควันจับตัวเป็ นแม่คะนิ ้ง
เกาะอยูบ่ นต้ นไม้ ตา่ งๆ อาทิ ต้ นสน ต้ นหลิว ฯลฯ ก
ารเกิดแม่คะนิ ้งนันขึ
้ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศที่ต้องเอื ้ออํานวย
ชมโบสถ์ คริสจักรจี๋หลิน 天主教堂(ภายนอก) สถาปั ตถกร
รมการก่อสร้ างทางภาคเหนือของฝรั่งเศส ใช้ ระยะเวลาใน
การก่อสร้ างถึง 10 ปี ห้ องโถงโบสต์มี 16 เสาหินขนาดใหญ่
กลม ขนาดสูง 28.5 ม. กระเบี ้ยงโมเสครูปแบบสถาปั ตยกรรม
ที่เป็ นเอกลักษณ์ ซึง่ เป็ นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สดุ ในมณฑลจี๋หลิน
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองฉางไป๋ซาน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ฉางไป๋ ซาน 长白山温泉皇冠假日度假酒店 Crowne Plaza Resort Changbaishan Hot Spring
ระดับ 5 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันศุกร์ ท่ ี 27 ธันวาคม 2562
(3)

อุทยานแห่ งชาติฉางไป๋ซาน – สระเทวดาใหญ่ -น้ อย – นา้ ตกฉางไป๋ซาน - บ่ อนา้ แร่ ฉางไป๋

ซาน
เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติฉางไป๋ซาน
長白山 เป็ นภูเขาไฟในอดีตกาลซึง่ ผ่านการระเบิด
มาแล้ วกว่า 3 ครัง้ ในช่วงสมัยหลายหมื่นปี ที่ผา่ น
มา เลยทําให้ ปัจจุบนั อุทยานฉางไป๋ ซานเป็ นภูเขาที่
มีลกั ษณะพิเศษและมีความงดงามยิ่งนักเกินกว่า
จะบรรยาย จนมีกวีจีนต้ องนําไปแต่งเป็ นบทกลอน
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ชื่นชมความงามของฉางไป่ ซาน นําท่านชม สระเทวดาใหญ่ และสระเทวดาน้ อย 大小天池 เป็ น
ทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและยังเป็ นทะเลสาบที่ตงอยู
ั ้ ป่ ากปล่องภูเขาไฟ มีหมอก ปก
คลุมตลอดทังปี
้ บรรยากาศคล้ ายสวิตเซอร์ แลนด์น้อย เป็ นต้ นกําเนิดแม่นํ ้าที่เรี ยกได้ วา่ เป็ นสายเลือดของ
ดินแดนอีสานมังกรทัง้ 3 สาย แม่นํ ้าซงฮัวเจียง ถูเหมินเจียงและยาลูเ่ จียง มีความสูง 2,150 เมตร กว้ าง
3370 เมตรและลึกกว่า 204 เมตร ริ มสระเทวดาทังสองจะประกอบด้
้
วยหินรูปร่างต่างๆสีตา่ งๆ อาทิเช่น
ฟ้า ชมพู เขียว ดํา โอปอทะเลสาบนี ้ติดกับเข ตแดนเกาหลีเหนือดังนันท่
้ านจะสังเกตเห็นชาวเกาหลีเหนือ
เข้ ามาเที่ยวอุทยานแห่งชาตินี ้เป็ นจํานวนมาก

เที่ยง

ค่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมนา้ ตกฉางไป๋ซาน 長白 瀑布冰柱 สูงกว่า
60 เมตร เป็ นต้ นกําเนิดของแม่นํ ้าซงฮวาเจียงใกล้ กบั
ทะเลสาบเทวดา ลักษณะนํ ้าตกดังเช่น พญามังกร
สองตัวโจนทะยานลงมาสูส่ ายนํ ้าเบื ้องล่างปรากฎเป็ น
ภาพละอองนํ ้าที่แตกกระจายกลายเป็ นไอหมอกปก
คลุมทัว่ ทิศและสา
ยนํ ้ากระโจนสูงกว่า 10 เมตร คล้ ายภาพดอกไม้ นํ ้าที่
ปรากฏอยูร่ ิ มสระ จากนันนํ
้ าท่านสูบ่ ่ อนา้ แร่ ฉางไป๋
ซาน 聚 龍 溫 泉 群 มีมากกว่า 10 แห่งบ่อนํ ้าแร่พงุ่
ทะยานสูท่ ้ องฟ้าเปรี ยบเสมือนนํ ้าพุดนตรี อุณหภูมิใน
แต่ละบ่อจะมีองศา ที่ตา่ งกันและนํ ้าที่พงุ่ ขึ ้นมาจาก
บ่อมีลกั ษณะหลากหลายบางบ่อคล้ าย ดอกบัว บาง
บ่อเหมือนมังกร บางบ่อเสมือนหงส์ ฯลฯโดยเฉพาะบ่อที่ใหญ่ที่สดุ มีอุณหภูมิสงู ที่สดุ ชาวบ้ านขนานนาม
ว่า “สุดยอดหัวใจแห่งนํ ้าแร่ฉางไป๋ ซานเบอร์ 1” ที่มีความร้ อนสูงสุด มีคณ
ู ประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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 พักที่ฉางไป๋ ซาน 长白山温泉皇冠假日度假酒店 Crowne Plaza Resort Changbaishan Hot Spring
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
กรุณาเตรียมชุดว่ ายนา้ สาหรับอาบนา้ แร่ ท่ามกลางธรรมชาติ ในอากาศหนาว ท่ านจะได้ แช่
นา้ แร่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ า พร้ อมชม หิมะ แม่ คะนึง้ เกาะตามต้ นไม้ ใบหญ้ า

วันที่ส่ ี

วันเสาร์ ท่ ี 28 ธันวาคม 2562
(4) ฉางไป๋ซาน – สวนต้ นสนนางงาม - จิง้ ป๋อหู

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านชมและเก็บภาพที่ สวนต้ นสนนางงาม 美 人 松 公 園
ตังอยู
้ ใ่ นเมือง เอ้ อเต้ าไป่ เหอ ซึง่ มีต้นสนมากกว่า 1,000 ต้ น
อายุสนกว่า 100 ปี มี352 ต้ น มีไอเย็นกระทบกับหมอกควัน
จับตัวเป็ นแม่คะนิ ้งอยูบ่ นต้ นไม้ ตา่ งๆ อาทิ ต้ นสน ต้ นหลิว ฯลฯ
นับเป็ น 1 ใน 4 สิง่ มหัศจรรย์จากธรรมชาติของจีน มองแล้ ว
ชวนเพลินตาเพลินใจได้ ไม่น้อย

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ อุทยานภูมิศาสตร์ จงิ ้ ป๋อหู 鏡泊湖 ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง ) จุด
ชมวิวที่สาํ คัญแห่งชาติ จิง้ ป๋อหู เป็ นชื่อของทะเลสาบที่มีลกั ษณะพิเศษทางภูมิศาสตร์ กายภาพ ที่มีชื่อ
เรี ยกเฉพาะว่า หรงหยานเอี ้ยนไซ่หู เกิดจากการอุดตันของชันหิ
้ นลาวา ภายหลังการระเบิดของ กลุม่ ภูเขา
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ค่า

ไฟจิ ้งป๋ อหู จํานวน 12 ลูก บนสองฝั่งมาบธารนํ ้าหมู่
ตานเจียง บนพรมแดนระหว่างมณฑลจี๋หลินกับ
มณฑลเฮย์หลงเจียงทางภาคอีสานของจีนหลาย
ครัง้ หลายคราว เมื่อกว่า 10,000 ปี ที่ผา่ นมา จาก
ปรากฏการณ์ดงั กล่าว เป็ นผลทําให้ เกิดผืนนํ ้าใหญ่
ขนาดเนื ้อที่กว่า 95 ตารางกิโลเมตร มีความลึก
เฉลีย่ 40 เมตร จุดลึกที่สดุ วัดได้ 62 เมตร เก็บกักนํ ้า
ในฤดูนํ ้าหลากได้ มากถึง 1,600 ล้ านลูกบาศก์เมตร ทอดตัวอย่างสงบงาม อยูก่ ลางทิวเขาและผืน ป่ าอัน
สลับซับซ้ อน ผืนนํ ้านี ้มีความใสเป็ นอย่างยิ่ง เพราะมีชนั ้ หินใต้ ท้องธารเป็ นหินบะซอลต์ จึงได้ รับสมญาว่า
“ทะเลสาบกระจกเงา” อันเป็ นทะเลสาบหินลาวาที่มีชื่อเสียง และมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับหนึง่ ของ
ประเทศจีน ทําให้ ทะเลสาบจิ ้งป๋ อหู ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น “ทะเลสาบซีหู แห่งจีนอีสาน”
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่จิ ้งป๋ อหู 镜泊湖宾馆(牡丹江市) - Jingbo Lake Hotel ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

วันอาทิตย์ ท่ ี 29 ธันวาคม 2562
(5) อุทยานภูมิศาสตร์ จงิ ้ ป๋อหู – นา้ ตกเตีย้ วสุ่ยโหลว – เมืองหิมะเสวี่ยเซียง - เมืองหิมะยาค่าคืน

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านสูอ่ ุทยานภูมิศาสตร์ จงิ ้ ป๋อหู สถานที่ทอ่ งเที่ยวระดับ AAAAAอุทยานทางธรณีวิทยาระดับโลก
ชมนา้ ตกเตีย้ วสุ่ยโหลว 吊水楼瀑布 ที่ได้ รับสมญานามว่า "นํ ้าตกไนแองการ่าของจีน" เนื่องจากนํ ้าตก
มีความกลว้ าง 200เมตร รูปทรงคล้ ายเกือกม้ า ทอดลงมาในแนวดิ่ง 12 เมตร ซึง่ เกิดจากการทรุดตัวของ
พื ้นดินเมื่อคราวภูเขาไฟระเบิดในอดีต ดูคล้ ายไนแองการ่าฉบับย่อส่วน
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เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองหิมะแห่ งแรกของจีน 中国第一雪乡(
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) ระหว่างทางไปเยี่ยมชม
ความมหัศจรรย์ของหิมะผสานกับสถานที่ สวยงามเกิน
บรรยาย ถึงเมืองหิมะ“จงกั๋วเสวียเซียง” หรื อที่ร้ ูจกั กันใน
นามของ “เมืองหิมะ” ตังอยู
้ ส่ งู จากระดับนํ ้าทะเลราว 1,500
เมตร มีพื ้นที่กว้ างกว่า 500 เฮคเตอร์ ภายในเมืองหิมะมีบ้าน
ไม้ สดุ คลาสสิคราว 20 หลัง เมื่อยามลมหนาวแห่งเหมันตฤดู
พัดหิมะโปรยปราย เมืองหิมะก็ถกู เนรมิตให้ กลายเป็ นเมือง
แห่งความขาวบริ สทุ ธิ์ บรรยากาศงดงามดุจสรวงสวรรค์ นํา
ท่านเที่ยวชม ถนนเสวี่ยหยุ่น 雪鄉 เป็ นเพียงหนึง่ ในถนนสาย
หลักที่มีความยาวประมาณ 500 เมตรเต็มไปด้ วยความ
หลากหลายของสินค้ ามาจากภูเขา มีร้านอาหารบางแห่ง สุดทางของถนนเป็ นรูปตัว Y ทางหนึง่ ไปทาง
Changting ทิศทางหนึง่ ไปยัง เซียนจิ่งโกวเยี่ยมชมส่วนงานในพื ้นที่ป่า

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร ท่ านสามารถออกเที่ยวชม เมืองหิมะในยาค่าคืน โคมไฟสีแดง บนถนนที่เต็มไปด้ วย
หิมะสีขาวสวยงาม ร่วมวงเต้ นรอบกองไฟ ต่างฯ
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พักเสวี่ยเซียง 雪乡雪韵阁大酒店 - Xuexiang Xueyunge Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อหรื อเทียบเท่า

วันที่หก

วันจันทร์ ท่ ี 30 ธันวาคม 2562
(6) เสวี่ยเซียง เมืองหิมะแรกแห่ งจีน – ระเบียงภาพเขียนสีเงิน 10 ลี ้ – ฮาร์ บนิ ้

เช้ า

เที่ยง

ตื่นเช้ ารับอรุณ สัมผัสบรรยากาศหิมะภายในหมู่บ้านหิมะแรก
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ชมหิมะเห็ด บ้ านในฝั น 夢幻家園 หิมะเห็ด โคมไฟสีแดง
บนถนนที่เต็มไปด้ วยหิมะสีขาวสวยงาม ป่ าสน ไม้ เมเปิ ล้
เพลิดเพลินไปกับเมืองหิมะของทิวทัศน์ที่สวยงาม ชมเมือง
หิมะของลักษณะแบบบังกะโล ให้ ความรู้สกึ อยูใ่ นโลกของหิมะ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูฮ่ าร์ บนิ ้ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
ระหว่างทางไปเยี่ยมชม ระเบียงภาพเขียนสีเงิน 10 ลี ้
途觀冰雪十裏畫廊 ชมความมหัศจรรย์ของหิมะและ
นา้ แข็งผสานกับสถานที่ สวยงามเกินบรรยาย
ถึง เมืองฮาร์ บนิ ้ เป็ นเมืองเอกของ มณฑลเฮย์หลง
เจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ตังอยู
้ ท่ างฝั่งใต้ ของแม่นํ ้าซงหัว ฮาร์ บินเป็ นเมือง
อุตสาหกรรมที่กําลังเติบโต และยังเป็ นศูนย์กลางทางด้ าน
การปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการ
สือ่ สารคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จึง
ถือได้ วา่ เป็ นเมืองสําคัญเมืองหนึง่ ของจีนและของเอเชีย
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ค่า
วันที่เจ็ด

ด้ านตะวันออกเฉียงเหนือ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักฮาร์ บิ ้น 哈尔滨 JW 万豪酒店 JW Marriott Hotel Harbin River North ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
(7) แม่ นา้ ซงฮวา – อนุสาวรีย์ฝ่ ั งหง – สวนสาธารณะสตาลิน – ช้ อปปิ ้ ง ถนนจงหยาง
- นิทรรศการแกะสลักนา้ แข็ง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านชม แม่ นา้ ซงฮวา หรือ แม่ นา้ ซงฮัว
เจียง แม่นํ ้าสายสําคัญของเมืองฮาร์ บิน ซึง่ ในช่วงฤดู
หนาว แม่นํ ้าสายนี ้ก็จะกลายเป็ นนํ ้าแข็ง กลายเป็ น
สถานที่พกั ผ่อนและเป็ นสถานที่จดั กีฬาหน้ าหนาว มีทงั ้
การเล่นสกีนํ ้าแข็ง สุนขั ลากเลือ่ นและที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ก็คื
ดการแข่งขันกีฬาว่ายนํ ้าแข็ง เพื่อเป็ นการทดสอบความ
แข็งแรงของร่างกาย
นําท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์ฝ่ ั งหง ซึง่ ตังอยู
้ ่ ณ บริ เวณ
ชายฝั่งแม่นํ ้าซงฮัว เป็ นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายาม
ของชาวเมืองฮาร์ บินที่พยายามต่อสู้กบั อุทกภัยครัง้ ใหญ่
เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึง่ นํ ้าในแม่นํ ้าซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมือง
ฮาร์ บิ ้น 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร นํ ้าก็จะ
ทะลักเข้ ามาในตัวเมือง จึงได้ มีการสร้ างเขื่อนให้ สงู ขึ ้นอีก
30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกว่า 140 กิโลเมตร เป็ นเวลา
28 วัน จนในที่สดุ นํ ้าก็ไม่ไหลเข้ ามาท่วมเมืองฮาร์ บิ ้น ทังๆ
้
ที่กระแสนํ ้าในปี ค.ศ. 1998 เป็ นกระแสนํ ้าที่สงู ที่สดุ ใน
รอบ 52 ปี อนุสาวรี ย์เป็ นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13
เมตร
บนยอดเสาเป็ นรูปแกะสลักกลุม่ กรรมกรชาวนา
ทหาร ข้ าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน แสดง
ถึง สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในตอนนัน้ ฐานของอนุสาวรี ย์
สร้ างเป็ นสระรูปพระจันทร์ เสี ้ยว 3 ชัน้ ชันล่
้ างเป็ นระดับนํ ้าในปี ค.ศ. 1932 ที่เคยสร้ างความเสียหายให้ กบั
เมืองฮาร์ บิ ้นเป็ นอย่างมาก สระชันที
้ ่ 2 เป็ นระดับนํ ้าในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับนํ ้าเมื่อ 52 ปี ก่อน ซึง่ สูง
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เที่ยง

ค่า

กว่าระดับนํ ้าปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้ างสระขึ ้นเป็ นชันที
้ ่ 3 เพื่อบันทึกระดับนํ ้า
ซึง่ สูงขึ ้นอีก 0.75 เซนติเมตร ด้ านหลังประกอบด้ วยเสาและระเบียงโค้ งแบบโรมัน ซึง่ แสดงถึงความ
สามัคคีของชาวเมืองฮาร์ บิ ้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ซื่อต้ าหลินกงหยวน หรื อ สวนสาธารณะสตา
ลิน 史 達 林 公 園 ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1953 เพื่อเป็ น
หลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีตอ่ กันในขณะนันระหว่
้
างสอง
ชาติมหาอํานาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ ซึง่ สวนแห่งนี ้เป็ นสวน
พฤกษชาติที่ถกู จัดวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งด้ วยต้ นไม้ ,
แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลักหิน นอกจากนันยั
้ งเป็ นจุดชม
ทัศนียภาพของแม่นํ ้าซงฮัว ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดชมวิวที่งดงาม
ที่สดุ อีกแห่งหนึง่ ด้ วย
นําท่านสู่ จงหยางปู้สิงเจีย หรือ ถนนจงหยาง เป็ นถนนที่
ปูด้วยหินสีเขียวอ่อนทังสาย
้
เป็ นถนนย่านธุรกิจและการค้ าที่
ขึ ้นชื่อของเมืองฮาร์ บิ ้น อาคารสร้ างแบบสถาปัตยกรรมแบบ
ยุโรป ลวดลายการตกแต่งแบบบารอคและไบแซนไทน์ มี
ร้ านค้ าเล็กๆ แบบรัสเซีย สองฝั่งถนนสายนี ้มีสงิ่ ก่อสร้ าง
อาคารบ้ านเรื อนสไตล์ยโุ รป มากถึง 71 แห่ง ถนนมีความยาว
รวม 1,450 เมตร กว้ าง 21.34 เมตร เป็ นถนนคนเดินที่ใหญ่
ที่สดุ และยาวที่สดุ ในเอเชีย ก่อตังขึ
้ ้นในปี 1898 เดิมเรี ยกว่า
"ถนนประเทศจีน." 1925 ได้ รับการตังชื
้ ่อตาม "ถนนจงหยาง"
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางเข้ าสูง่ าน Harbin Ice and Snow
Festival 冰雪大世界 หรื อ นิทรรศการและศิลปกรรมการ
แกะสลักนา้ แข็งประจาปี ของฮาร์ บิน “ ปิ งเสวี่ยต้ าซื่อเจีย้
” ที่เมืองฮาร์ บิ ้น ซึง่ ฤดูเยือกแข็งที่ยาวนานทําให้ ฮาร์ บิ ้นซึง่ อยู่
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็ นเมืองนํ ้าแข็ง สภาพ
อากาศเย็นจัดทําให้ แม่นํ ้าซงฮัวกลายเป็ นลานนํ ้าแข็งที่ทงหนา
ั้
และกว้ างใหญ่ ที่ผ้ มู าร่วมงานใช้ เล่นสไลเดอร์ ลากเลือ่ นและ
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กีฬาต่างๆ อย่างฮ็อกกี ้ ,สเก็ต และสกีกนั อย่างสนุกสนาน มีการนํานํ ้าแข็งก้ อนโตมาแกะสลักเป็ นรูปต่างๆ

พักฮาร์ บิ ้น 哈尔滨 JW 万豪酒店 JW Marriott Hotel Harbin River North ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
วันที่แปด

วันพุธที่ 1 มกราคม 2563
(8) เมืองฮาร์ บนิ ้ – โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย – เมืองกวางเจา – กรุงเทพฯ

เช้ า

13.25 น.

 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านถ่ายภาพคูกบั โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย (ภายนอก)
เป็ น 1 ในโบสถ์คริ สต์ 17 แห่ง ซึง่ แสดงถึงวัฒนธรรม
รัสเซียที่ได้ เข้ ามามีอิทธิพลในฮาร์ บิ ้นซึง่ โบสถ์เซ็นโซเฟี ย
เป็ นโบสถ์นิกายออร์ โธด็อกซ์ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ 1907
ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้ องประสบกับความพ่ายแพ้
ในสงครามรัสเซีย – ญี่ปนุ่
( ค.ศ. 1904 – 1905 ) โดย
ชาวรัสเซียได้ สร้ างโบสถ์แห่งนี ้ขึ ้นเพื่อเป็ นที่พกั พิงทางใจ และสร้ างกําลังขวัญแก่กองทหารรัสเซียที่เข้ ามา
ประจําอยู่ ณ ที่นี ้ โบสถ์แห่งนี ้ได้ รับการบูรณะอีกครัง้ ในปี ค.ศ. 1923 และหลังจากที่ใช้ เวลาในการ
ซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ก็ได้ กลายเป็ นออร์ โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในภาคพืน้ เอเซีย
ตะวันออกอย่างที่เห็นในปั จจุบนั ตัวโบสถ์สงู 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอม สร้ างขึ ้นด้ วย
สถาปั ตย กรรมแบบไบแซนไทม์คล้ ายกับสถาปั ตยกรรมของจัตรุ ัสแดงในกรุงมอสโคว
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
นําท่านออกเดินทางสูก่ วางเจา โดย เที่ยวบินที่ CZ3616
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18.15 น.

20.00 น.
21.50 น.

ถึงท่าอากาศยานไป่ หยุน เมืองกวางเจา เพื่อรอเปลีย่ นเครื่ อง เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึง่ เป็ นเมือง
ใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ วจากธุรกิจการค้ านอกจากนี ้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็ นเอกลักษณ์ของมณฑลนี ้
จากนันเดิ
้ นทางสูอ่ าคารระหว่างประเทศ เพื่อกลับกรุงเทพฯ
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ CZ361
ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ
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อัตราค่ าบริการ ราคาไม่ เข้ าร้ านช้ อปปิ ้ งรัฐบาล
ฉางชุน – ฮาร์ บนิ ้ 25 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563
กาหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ 20 ท่ านขึน้ ไป

ผู้ใหญ่ / ท่ าน ( พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)
49,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
8,900.-บาท

ค่ าบริการนีร้ วม ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซา่ ปกติ 4 วันทําการ
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม






ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
ค่านํ ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ ้น
อาทิเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน
2.2 ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 21-45 วัน ยึดค่ามัดจําเต็มจํานวน
2.3 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 21 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอ
คืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการ
คืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขันตํ
้ ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจาก
้
ไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื อ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เมื่ อ ท่านตกลงชํ าระเงิน ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับ ทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อ ว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื่อ นไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
14.กรมการกงสุล เตือนคนไทย ห้ ามปั๊ มการ์ ตนู บนพาสปอร์ ต เสีย่ งถูกบัญชีดําห้ ามเข้ าประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้ งเตือนผู้ถือหนังสือเดินทางห้ ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ ลายการ์ ตนู ลงใน
หนังสือเดินทาง ในหนังสือเดินทางต้ องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านัน้ การขีดเขียนหรื อประทับเครื่ องหมาย
อื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชํารุด” อาจถูกปฏิเสธเข้ าประเทศต่างๆหรื อถูกขึ ้นบัญชีดํา ห้ ามเข้ า
ประเทศนันอี
้ ก
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