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ดนิแดนเหนอืสดุของจนี พรมแดนเช่ือมประเทศจนี และ รสัเซีย 

 
 

 
 

   

 
 

  

 
 

 สวรรค์ของนกัถ่ายภาพ ชมทิวทศัน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ท่ีชุ่มน า้ ตามแนวเทือกเขาต้าซิง่อนัหลงิ 
 ดินแดนหลากหลายอารธรรม จีน รัสเซีย และมองโกเลีย 
 หมู่บ้านเหนือสดุดินแดนจีน เมืองโม่เหอ 
ก าหนดการเดินทาง    

วันที่แรก          (1)   กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมูิ  เมืองเฉิงต ู    

16.30 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภมูิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 บริเวณ 
ประต ู 9 เค้าน์เตอร์ S โดยสายการบินSICHUAN AIRLINES 
(3U) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่
ทา่น  

19.10 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ 3U8146 

       รับประทานอาหารบนเคร่ือง 
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     เวลาท่ีจีน เร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง 
23.10 น. ถึง สนามบินเมืองเฉินต ู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าทา่น

เดินทางสูท่ี่พกั 
                             พกัเมืองเฉินต ู โรงแรม HANGKONG HOTEL ท่ีทางสายการบินจดัให้ 

 

วันที่สอง        (2)  เมืองเฉินตู  เมืองไฮลาเออร์   

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 

โดยรถ Shutter Bus  เดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินต ู
10.20 น.     ออกเดินทางสูเ่มืองไฮลาเออร์  โดยเท่ียวบินท่ี 3U8747  
12.50 น. เคร่ืองบินแวะจอดท่ีเมืองโฮฮอต  50 นาที  
15.50 น.    เดินทางถึงเมืองไฮลาเออร์ 海拉尔 ตัง้อยูใ่นเขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน เป็นศนูย์กลางในด้าน 

เศรษฐกิจและทางด้านวฒันธรรม และยงัเป็นพืน้ท่ีรอยตอ่ระหวา่งจีนและรัสเซีย 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ สุกีห้ม้อไฟเนือ้แกะ   
พกัไฮลาเออร์  โรงแรม 凯景嘉华酒店 Kaijing Ka Wan Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สาม         (3)   เมืองไฮลาเออร์ – เมืองหม่านโจวหล่ี – สวนช้างแมมมอธ – วังแต่งงานหม่านโจวหล่ี  
                           - ลานจัตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่เมืองหม่านโจวหล่ี满州里หรือ 

แมนจูเรีย ( ระยะทาง 221 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชัว่โมง 30นาที) เมืองพรมแดนจีน-รัสเซีย ประตเูช่ือมเอเชีย-
ยโุรป สิง่ก่อสร้างของเมืองหม่านโจวหลี ่มีกลิน่อายของ
วฒันธรรมตา่งประเทศ ไม่เพียงแตมี่สถาปัตยกรรมแนวกอธิค
เทา่นัน้ หากยงัมีสิง่ก่อสร้างสไตล์รัสเซียอีกด้วย และเป็นเมืองท่ีรวม 3 วฒันธรรมไว้ด้วยกนัทัง้จีน มอง
โกล และรัสเซีย โดยท่ีไม่แปลกท่ีจะเห็นป้ายร้านค้าในเมืองติดไว้ 3 ภาษานอกจากนีย้งัเป็นเมืองท่ี
ค้นพบฟอสซิลช้างแมมมอธ ท่ีเคยอาศยัอยูใ่นยคุน า้แข็งเม่ือ 20,000 ปีก่อนด้วย 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสู ่สวนช้างแมมมอธ 猛犸象广场 ตัง้อยูใ่น
เมืองหม่านโจวหลี ่ สถานท่ีเท่ียวแหง่นีค้รอบคลมุพืน้ท่ี 1 ล้าน
ตารางเมตรและมีการลงทนุรวม 440 ล้านหยวน ได้รับเป็น
สถานท่ีทอ่งเท่ียวระดบั AAAA ของ ประเทศจีน โดยมีพืน้ท่ีรวม
โดยประมาณ 160,000 ตารางเมตร ในปี 2014  
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สวนช้างเมมมอธแหง่นีไ้ด้ถกูจดัเป็นสวนสาธารณะ หลกัของ
มองโกเลยีใน โดยเหมาะแก่การทอ่งเท่ียวและพกัผอ่น ในสวน
แหง่นีมี้ประติมากรรมช้างแมมอธ เสอืเขีย้วดาบ เป็นต้น โดยมี
ประติมากรรมช้างแมมมอธประมาณ 87 ตวั และตวัท่ีใหญ่
ท่ีสดุมีความสงูประมาณ 15.77 เมตร ยาว 15.9 เมตร และ
กว้าง 4.4 เมตร  น าทา่นชม วังแต่งงานหม่านโจวหล่ี

(ภายนอก)  满洲里婚礼宫 ครอบคลมุพืน้ท่ี 3,000 ตารางเมตร 
ตวัอาคารหลกัมีความสงู 37.2 เมตรและด้านบนสดุของ
หอคอยสงู 57.8 เมตรการลงทนุรวมประมาณ 45 ล้านหยวน 
สไตล์สถาปัตยกรรมเรียบ งา่ยสงา่งาม สไตล์โกธิค มีห้องโถงจดั
งาน  ห้องรับแขก ลฟิต์ชมวิว เป็นสถานท่ีครบวงจรท่ีผสมผสาน
การทอ่งเท่ียว งานแตง่งานแบบยโุรป และงานอ่ืน ๆ การ
ก่อสร้างนัน้สมดลุเค้าโครงของสถานท่ีทอ่งเท่ียวในตะวนัออก
และตะวนัตก  เพิ่มความสวยงามให้กบัเมือง จากนัน้น าทา่นชม 
ลานจตัุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก 远观套娃酒店 ลานจตัรัุสนี ้
น าเอารูปแบบตุ๊กตาท่ีโดง่ดงัของรัสเซียมาจดัแตง่ได้อยา่งสวยงามมีพืน้ท่ีโดยรวมประมาณ 870,000 
ตารางเมตร ทา่นจะได้อิสระถ่ายรูปกบัตุ๊กตาแมล่กูดก มีทัง้ขนาดเลก็ และขนาดใหญ่ ซึง่ ขนาดใหญ่สดุ
มีความสงูถึง 30 เมตร 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษ อาหารพืน้เมืองชาวรัสเซีย+โชว์ท้องถ่ิน 
พกัเมืองหม่านโจวหลี ่โรงแรม 满洲里大饭店Manzhouli Grand Hotel ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ส่ี       (4)   เมืองหม่านโจวหล่ี – ทะเลสาบฮูหลุน – ทุ่งหญ้าฮูลันบูเออร์ – เมืองไฮลาเออร์ 
                      - จัตุรัสเจงกีสข่านแสควร์      

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ทะเลสาบฮูหลุน  呼伦湖   ( ใช้เวลา
เดินทาง 1 ชัว่โมง ) ในภาษามองโกเลยีหมายถึง “ทะเสสาบ
เหมือนทะเล” เป็นแหลง่ก าเนิดหลกัของชนเผา่เร่ร่อนหลาย
คนในภาคเหนือหลายกลุม่หลายชาติพนัธ์ุ ด้วยพืน้ท่ี 2,339 
ตารางกิโลเมตร ยาวครอบคลมุ 41 กิโลเมตร กว้างเฉลีย่ 3 
2กิโลเมตร ความลกึของน า้สงูสดุ 8 เมตรความลกึน า้เฉลีย่ 
5.7 เมตรและความจุน า้ 13.85 พนัล้านลกูบาศก์เมตรเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุในมองโกเลยี และใหญ่
ท่ีสดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของจีน ใหญ่เป็นอนัดบัห้าของจีน ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกใน
เดือนพฤศจิกายน 2002 เป็นแหลง่พกัพิงของสตัว์น า้นานาชนิด น าทา่นสูจุ่ดชมวิวของทะเลสาบซึ่งแต่
ละฤดจูะมีกิจกรรม และวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบแตกตา่งกนัออกไป ให้ทา่นได้เลอืกเก็บภาพประทบัใจ  
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จากนัน้น าทา่นเดินทางสูทุ่่งหญ้าฮูลันบูเออร์ 呼伦贝尔草

原 ทุง่หญ้าฮูลนับูเออร์ นัน้ ตัง้อยูท่ี่พืน้ท่ีทางทิศตะวนัตกของ 
พืน้ท่ีต้าซิ่งอนัหลงิ ด้านตะวนัตกติดกบัมองโกเลียและรัสเซีย 
และทิศเหนือก็ติดกบัรัสเซีย พืน้ท่ีของทุง่หญ้าฮูลนับูเออร์
แหง่นี ้ ทิศตะวนัตกถึงทิศตะวนัออกมีระยะทาง 300 
กิโลเมตร ทิศเหนือถึงทิศใต้มีระยะทาง 200 กิโลเมตร มี
พืน้ท่ีประมาณ 100000 ตารางกิโลเมตร หาพืน้ท่ี 80 
เปอร์เซ็นต์นัน้เป็นพืน้ท่ีธรรมชาติ โดยพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นทุง่
หญ้า ในทุง่หญ้า 1 ตารางเมตรนัน้ อาจมีพนัธ์ูพืช 20 กวา่
ชนิด หญ้าบริเวณทุง่หญ้าฮูลนับูเออร์แหง่นีถื้อเป็นหญ้าท่ีมี
คณุภาพมากท่ีสดุใน มองโกเลยีใน    จะสวยท่ีสดุในฤดูใบไม้
ผลแิละฤดรู้อน โดยจะถือวา่เดือน 7 เป็นช่วงท่ีสวยท่ีสดุ 
พืน้ท่ีสเีขียวขนาดใหญ่ท่ีดูเหมือนจะเป็นพรมให้เราได้นอน
และนัง่พกั ปยุเมฆสขีาวท่ีดเูหมือนจะเป็นผ้าหม่มาหม่ตวัเรา 
และสายน า้จาก “ล าน า้เอ๋อเอ่อกู้นา่” ท่ีไหลผา่นทุง่หญ้า ม้า
พนัธ์ุดีโลดแลน่ แกะน้อยกลิง้ไปมา กระโจมชาวมองโกเลยี
กระจายตวัอยูบ่นคลืน่หญ้าสเีขียว ทศันียภาพท่ีสะกดจิต
วิญญาณนกัทอ่งเท่ียว สิง่เหลา่นีคื้อค าพรรณาถึงความสวยงามของ ทุง่หญ้าฮูลนับูเออร์แหง่นี.้ 
นอกจากทศันียภาพอนัสวยงามแล้วทุง่หญ้าฮูลนับูเออร์ อนักว้างใหญ่แหง่นีก็้ยงัเป็นสถานท่ีชนเผา่
หลายๆชนเผา่มารวมตวัอาศยัอยู ่ ซึง่ท าให้เราสามารถสมัผสัความเป็นอยูแ่ละประเพณีท่ีไม่เหมือนกนั
ของผู้คนเหลา่นีไ้ด้ แตท่ี่นา่แปลกคือแม้แตส่ิง่ท่ีไม่เหมือนกนัของชนเผา่ตา่งๆ บนทุง่หญ้าฮูลนับูเออร์นี ้
ได้ผสมผสานรวมตวักนัอยา่งกลมกลนื. เหลา่นกัทอ่งเท่ียวสามารถไปยงัทุง่หญ้าฮูลนับูเออร์เพือ่ศกึษา
มารยาท และ ขนบประเพณีของชาวมองโกเลยี  เยี่ยมชมบ้านของชาวท้องถ่ิน ทา่นสามารถใสชุ่ด
ประจ าชาติถ่ายรูปกบัทุง่หญ้าแสนงดงาม  
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เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร     
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองไฮลาเออร์ 海 拉 尔(ใช้เวลา
ประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ตัง้อยูใ่นเขตปกครองตนเอง
มองโกเลยีใน เป็นศนูย์กลางในด้าน เศรษฐกิจและ
ทางด้านวฒันธรรม และยงัเป็นพืน้ท่ีรอยตอ่ระหวา่งจีน
และรัสเซีย น าทา่นเดินทางสู ่จัตุรัสเจงกีสข่าน
แสควร์ 成吉思汗广场 เป็นหนึง่ในอาคารท่ีโดดเด่นใน
เขตไฮลาเออร์ ครอบคลมุพืน้ท่ี 230,000 ตารางเมตร แบง่
พืน้ท่ีออกเป็น 7 สว่น รวมถึงพืน้ท่ีประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมพืน้ท่ีกีฬาทางน า้และพืน้ท่ีจตัรัุสน า้พ ุสิง่ท่ีโดด
เดน่ท่ีสดุของจตัรัุสคือประติมากรรมสีเ่หลีย่มด้านบนของ
รูปปัน้คือรูปร่างของเจงกีสขา่น แล้วยงัมี Bayan Erdun Aobao ได้รับการยกยอ่งให้เป็น "ภเูขา Dahan" 
และ "ภเูขาหินศกัด์ิสิทธ์ิ" นอกจากนีย้งัเป็นสวนพกัผอ่นของชาวไฮลาเออร์อีกด้วย 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัไฮลาเออร์  โรงแรม 凯景嘉华酒店 Kaijing Ka Wan Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้า         (5)   เมืองไฮลาเออร์ – เมืองเอ๋อร์เอ่อร์กู่น่า - เขตท่องเที่ยวพืน้ที่ ชุ่มน า้เอ๋อร์เอ่อร์กู่น่า  
                         - เมืองเกินเหอ  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
ชมสวนป่าสงวนแห่งชาติซีซาน 海拉尔西山国
家森林公园 เป็นป่าสงวนแหง่ชาติ ตัง้อยูท่าง
ตะวนัตกของเมือง ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นหนึง่
ในแปดจุดชมวิวของฮูลนับูเออร์  มีพืน้ท่ี 
220,000เอเคอร์ พืน้ท่ีเต็มไปด้วยป่าสน มากกวา่
40สายพนัธ์ุ มีสนโบราณมากกวา่ 1,000ต้น อายตุ้นสนมากกวา่100ปี  อายสุงูสดุคือ 500ปี 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเอ๋อร์เอ่อร์กู่น่า额尔古纳 

 ( ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง )  เป็น
เมืองระดบัเขตภายใต้เขตอ านาจของเมืองฮูหลนุเป้ยเอ่อ   
ตัง้อยูท่ี่เชิงตะวนัตกเฉียงเหนือของเทือกเขาต้าซิงอนัหลิง่ เป็น
เมืองท่ีมีละติจูดสงูสดุในมองโกเลยีในและเมืองชายแดนทาง
ตอนเหนือสดุของจีน ครอบคลมุพืน้ท่ี 28,400 ตารางกิโลเมตร     
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 เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสู ่เขตท่องเที่ยวพืน้ที่ ชุ่มน า้เอ๋อร์เอ่อร์กู่
น่า 额尔古纳湿地 เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบั AAAA 
แหง่ชาติ และเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีรัฐบาลเมืองเอ๋อร์เอ่อร์
กู่นา่เป็นผู้พฒันาและลงทนุก่อสร้างเป็นหลกัเม่ือไม่ก่ีปีท่ี
ผา่นมา  ภายในเขตทอ่งเท่ียวแหง่นีมี้สิง่อ านวยความ
สะดวกพร้อมสรรพ ฟังก์ชัน่ครบถ้วน สไตล์สถาปัตยกรรมที่
เป็นเอกลกัษณ์  ร้านอาหาร สถานท่ีพกัผอ่น ร้านค้า
พาณิชย์ ตลอดจนฟังก์ชัน่อ่ืนๆ   ปัจจุบนัเขตทอ่งเท่ียวแหง่
นีมี้จุดชมวิวตา่งๆ ดงันี ้เกาะหม่าถี เกาะถงซิน หินท่ีต้นไม้
ปกคลมุ และต้นไม้ขอพร พืน้ท่ีชุ่มน า้เอ๋อร์เอ่อร์กูน่า่ตัง้อยูใ่น
พืน้ท่ีท่ีรวมทิวทศัน์นานาชนิดไว้เป็นหนึง่เดียว ได้แก่ แม่น า้ 
บอ่น า้ท่ีมีต้นกกจ านวนมาก บงึน า้ ยอดเจดีย์ ต้นไม้ พุม่ไม้
และทุง่หญ้า  เป็นระบบพืน้ท่ีชุ่มน า้ท่ีมีพืชพนัธ์ุอดุมสมบูรณ์
ท่ีสดุในเอเชียในขณะนี ้ ได้ช่ือวา่เป็นพืน้ท่ีชุ่มน า้พืชพนัธ์ุ
อนัดบัหนึง่ในเอเชียท่ีอยูใ่นละติจูดสงูและระดบัความสงู
เหนือน า้ทะเลต ่า  พืน้ท่ีชุ่มน า้เอ๋อร์เอ่อร์กู่นา่อุดมด้วยพืช
และสตัว์ มีทิวทศัน์นา่ร่ืนรมย์  มีทศันียภาพแตกตา่งกนัใน
แตล่ะฤด ู ในฤดใูบไม้ผลิดอกไม้บานสะพร่ัง เขาเขียวน า้
ใส  ในฤดรู้อนฝนตกประดจุควนั  มีร่มเงาของต้นไม้อนัเขียว
ขจี เสยีงแมลงและนกร้องดงัเซ็งแซ ่ ในฤดใูบไม้ร่วงฟ้าใส 
ทิวทศัน์หลากสสีนั  และในฤดหูนาวหิมะตกประดจุส าล ี
ขาวโพลนไปทัว่ น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเกินเหอ根河 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  ภายใต้เขต
อ านาจของเมืองฮูลนับูเออร์   ในเขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน เก่ินเหอ แปลวา่ "แม่น า้ท่ีโปร่งใส" 
ตัง้อยูบ่นทางลาดตะวนัตกของทางตอนเหนือของเทือกเขาต้าซิงอนัหลิง่ เส้นตรงท่ียาวท่ีสดุคือ 240.4 
กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้และเส้นตรงท่ีกว้างท่ีสดุคือ 198.8 กม. จากตะวนัออกไปตะวนัตกมีพืน้ท่ีรวม 
20,100 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสดุในประเทศจีน 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
พกัเมืองเกินเหอ โรงแรม  蓝莓小镇主题酒店  Blueberry Town Theme Hotel หรือเทียบเทา่ 

  

วันที่หก         (6)   เมืองเกินเหอ – เมืองหม่านกุย – สวนพระนอน - เมือง โม่เหอ    – จัตุรัสซชีาน  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
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น าทา่นสูเ่มืองหม่านกุย 满归 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง )  ซึง่ได้รับการตัง้ช่ือเน่ืองจาก
ท าเลท่ีตัง้บนฝ่ังใต้ของแม่น า้ การปกครองของเมืองม่านกยุ อยูภ่ายใต้อ านาจของเมืองฮูลนับูเออร์  เขต
ปกครองตนเองมองโกเลยีใน  น าทา่นชมสวนสาธารณะพระนอน 卧佛山公园  เหตท่ีุช่ือนี ้ ตาม
ต านานเลน่วา่ พระศรีศากยมนีุได้เปิดธรรมเทศนาท่ี
เขาลกูนี ้และเม่ือหลงัจากเทศน์ทกุวนัทา่นมกัจะเอน
กายนอน  วนัหนึง่หลงัจากท่ีทา่นเอนกายลงนอนบน
ภเูขา ภเูขาก็ได้เปลีย่นรูปร่าง มองจากท่ีไกลภเูขาลกู
นีด้แูล้วรูปร่างคล้ายกบัพระพทุธรูปปางไสยาสน์ จึง
เรียกภเูขาลกูนีว้า่ฝอซาน บนเขาลกูนี ้เต็มไปด้วย
ป่าต้าเบิร์ซสขีาวใบสเีหลอืงร่มร่ืนอยา่งมาก 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่ เมืองโม่เหอ 漠河(ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)   เมืองโม่เหอ เขตต้า
ซิงอนัหลิง่ มณฑลเฮยหลงเจียงของจีน เมืองโม่เหอ
เป็นเมืองท่ีอยูท่างเหนือสดุของประเทศจีน มีฤดู
หนาวยาวนานถึง 8เดือน  จึงได้รับสมญานามวา่ “เมืองขัว้โลกเหนือของจีน” น าทา่นชมจากนัน้น าทา่น
เดินทางสู ่ จัตุรัสซชีาน 西山公园 หรือจตัรัุสเป่ยจี ้ เพื่อทา่นสามารถชมวิวได้ทัง้เมืองโม่เหอได้ เป็น
สถานท่ีจดังาน ประจ าปี ตา่งๆ ของเมืองโม่ เหอ   

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
พกัเมืองโม่เหอ โรงแรม 漠河金马饭店 Mohe Golden Horse Hotel  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่เจด็        (7)   เมืองโม่เหอ – หมู่บ้านเป่ยจี๋  อนุสาวรีย์เสินโจว - เมืองโม่เหอ  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูห่มู่ บ้านเป่ยจี๋   北极村 (ใช้เวลาเดินทาง 
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) “หมู่บ้านเป่ยจ๋ี” เป็น หมู่บ้านท่ีตัง้อยู่
ทางตอนเหนือสดุของประเทศจีน ระหวา่งประเทศจีนและไซบี
เรีย ประเทศรัสเซีย โดยมีแม่น า้เฮย์หลงเจียงกัน้ ได้รับเลอืก
เป็นเขตทอ่งเท่ียวระดบั 5A ในปี 2015  โดยมีช่ือเสยีงในเร่ือง
ทศันียภาพอนัสวยงามท่ีถกูปกคลมุด้วยหิมะขาวโพลน ในอดีต
ผู้คนสว่นใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บ้านแหง่นีจ้ะประกอบอาชีพตดั
ไม้ และเพาะพนัธ์ุม้า เพื่อสร้างรายได้ให้กบัตวัเอง  
ชมอนุสาวรีย์เสินโจว神州北极碑 ตัง้อยูท่างตอนเหนือของ
หมู่บ้าน ก่อตัง้ขึน้โดยรัฐบาลประชาชน โม่เหอ เม่ือวนัท่ี 20 
มิถนุายน 2537 อนสุาวรีย์นีส้ร้างมาจาดหินแกรนิตธรรมชาติ 
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มีความสงู 2.8 เมตร และมีการแกะสลกัตวัอกัษรอยูด้่านหน้า 
ค าวา่ “เสนิโจวเป่ยจ๋ี神州北极” มนัถกูจารึกไว้โดย Mr. Ma 
Guangfu ผู้อ านวยการของสภาประชาชน เพื่อเป็นสญัลกัษณ์
ของหมู่บ้าน  ชมซากปรักหักพังของสนามบินเหนือสุดอ最
北机场遗址 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
ชมเกาะซาโจว北极沙洲岛 เกิดขึน้หลงัจากน า้ทว่มในปี 
2501 เป็นน า้ทว่มท่ีใหญ่ท่ีสดุในประวติัศาสตร์ น า้ท่ีลกึท่ีสดุคือ
มากกวา่ 190 เมตร และหมู่บ้านทัง้หมดจมอยูใ่นน า้ซึง่น าภยั
พิบติัครัง้ใหญ่มาสูช่าวบ้านในท้องถ่ิน หลงัจากน า้ทว่ม แม่น า้
หลายสายถกูเบี่ยงทาง ท าให้เกิดเกาะแหง่นี ้พืน้ดินยงัคงถกูปก
คลมุด้วยทรายละเอียด เพราะดินด าถกูน า้พดัออกไป หลงเหลอืทรายละเอียดตกค้างมากมาย  จากนัน้ 
น าทา่นเดินทางกลบัเมืองโม่เหอ 

 ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
 พกัเมืองโม่เหอ โรงแรม 漠河金马饭店 Mohe Golden Horse Hotel  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่แปด       (8)   เมืองโม่เหอ – หอที่ระลึกไฟป่า – ธารน า้ 9 โค้ง 18 เลีย้ว – เมืองถ่าเหอ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเยี่ยมชมหอที่ระลึกไฟป่า “5.6” 火 灾 纪 念 馆

อนสุรณ์แหง่นีส้ร้างขึน้เพื่อสะท้อนและร าลกึถึงไฟป่าหายนะ
ท่ีเกิดขึน้ในเทือกเขาต้าซิงอนัหลิง่ เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 
1987 ตัง้อยูท่างด้านตะวนัออกของถนนจองหวั เปิดเม่ือ
วนัท่ี 22 ตลุาคม 1988 และขยายสร้างขึน้ใหม่ ในปี พ. ศ. 
2549 หอใหม่ครอบคลมุพืน้ท่ี 2,900 ตารางเมตร พืน้ท่ี
อาคาร 2,518 ตารางเมตร ห้องโถงจดันิทรรศการครอบคลมุ
พือ้ท่ี 2,260 ตารางเมตร  มีห้องนิทรรศการ รวม 12 ห้องโถง   
การรวมอะคสูติกและแสง โรงภาพยนตร์ม่าน การใช้วิธีการ
แสดงท่ีหลากหลายเช่นรูปภาพ, ฉาก, รูปปัน้, โต๊ะทราย, 
ภาพยนตร์บนหน้าจอแหวน ฯลฯ และใช้ความหลากหลาย
ของเทคโนโลยีขัน้สงูในประเทศและตา่งประเทศเช่นการฉาย
ภาพอิเลค็ทรอนิคส์ ในปี 1999 ได้รับการขนานนามวา่เป็น
ฐานการศกึษาของเยาวชนจงัหวดั ในปี 2003 ได้รับการจดั
อนัดบัให้เป็น "AA" แหลง่ทอ่งเท่ียวโดยองค์การการทอ่งเท่ียว
แหง่ชาติ   
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จากนัน้น าทา่นผา่นชม อุทยานแห่งชาติพืน้ที่ ชุ่มน า้ชม

ธารน า้ 9 โค้ง 18 เลีย้ว九曲十八湾 ตัง้อยูใ่นเมืองถู่ชียน 
เขตเทือกเขาต้าซิงอนัหลิง่ เป็นสวนสาธารณะพืน้ท่ีชุ่มน า้
รอบ ๆ ชายหาดประกอบด้วยแม่น า้ หนองน า้ และป่าไม้ 
พืน้ท่ีทัง้หมด 4929 เฮกตาร์ ซึง่พืน้ท่ีชุ่มน า้ 3,971 เฮกตาร์
และอตัราพืน้ท่ีชุ่มน า้ 80.6%  

 เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองถ่าเหอ 塔 河

( ระยะทาง 201 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 
ชัว่โมง) ตัง้อยูท่างตอนเหนือของมณฑลเฮยหลงเจียง 
เป็นหนึง่ในสองมณฑลท่ีอยูเ่หนือสดุของจีน  พรมแดน
ทางตอนเหนืออยูฝ่ั่งตรงข้ามแม่น า้จากรัสเซีย เป็นฐาน
การผลติป่าไม้ท่ีส าคญัในประเทศจีน เป็นท่ีรู้จกักนัใน
นาม "ไขม่กุแหง่ทะเลสเีขียว ดินแดนแหง่ความสขุซิงอนั" ในภาคเหนือของจีน  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
พกัเมืองถ่าเหอ โรงแรม 塔河宾馆 Tahe Hotel   หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่เก้า       (9)   นัง่รถสามล้อชม“ หูถ้ง ”- เมืองถ่าเหอ – เมืองเฮยเหอ – ผ่านชมเทือกเขาต้าซิ่งอันหลิง  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นนัง่รถสามล้อถีบชม“ หูถ้ง (Hutong) ” 人力車遊胡同    ตัง้อยูใ่นภาคเหนือของมณฑลเฮยหลง
เจียง ชมเมืองถา่เหอ บ้านเรือน ให้คณุสมัผสักบัประเพณีท้องถ่ิน  ผา่นชมสวนสาธารณะริมแม่น า้  ชม
ทิวทศัน์ริมแม่น า้เฮยหลงเจียง  ฝ่ังตรงข้ามแม่น า้จะเป็นเมืองรัสเซีย มีจตัรัุสเป็นจุดเร่ิมต้นตลอดทาง มี
ทิวทศัน์อนังดงาม เพื่อการทอ่งเท่ียว ทางรัฐบาลได้สร้างทางเดินริมแม่น า้ ท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อ
ดงึดดูการทอ่งเท่ียว 
ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเฮยเหอ ระหวา่งทางผา่นเมืองฮูมา่呼瑪县(ใช้เวลาเดินทาง 
ประมาณ 3.30 ชัว่โมง) แวะพกัเพื่อรับประทางอาหาร 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารออกเดินทางตอ่ สูเ่มืองเฮยเหอ (ใช้เวลา
เดินทาง ประมาณ 4 ชัว่โมง)  ระหวา่งทางผา่นชม
ทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีสวยงามของเทือกเขาต้าซิ่ง
อันหลิง เป็นเทือกเขาท่ีส าคญัท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีทิศ 

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็นพืน้ท่ี
ส าคญัทางธุรกิจเก่ียวกบัป่าไม้ท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของ

https://en.wikipedia.org/wiki/Hutong
https://en.wikipedia.org/wiki/Hutong
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ประเทศจีน ต้าซิ่งอนัหลงินัน้ด้านบนสดุนัน้ติดกับจุดเร่ิมต้นของแม่น า้เฮยหลงเจียง ตอนบนสดุของ
ประเทศจีน มีพืน้ท่ีความยาว 1200 กวา่กิโลเมตร ความกว้าง 200 ถึง 300 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีทัง้หมด
ประมาณ 85,000 ตารางกิโลเมตร สรุปงา่ยๆวา่ มีขนาดประมาณ 1 ประเทศอิตาล ีหรือ 1 

37 เทา่ของสงิคโปร์ ต้าซิ่งอนัหลงิมีระดบัความสงูน า้
ทะเลอยูท่ี่ประมาณ 1100~1400 เมตร เนือ้ท่ีป่าไม้มีอยู่
ถึง 7.3 ล้านเฮคเคอร์ เป็นจุดท่ีมีพืน้ท่ีป่าไม้มากท่ีสดุ
ของประเทศจีนซึง่กินบริเวณพืน้ท่ีป่าไม้ถึง 74.1 
เปอร์เซ็นต์ ความจุผืนป่ามากถึง 500 ล้านลกูบาศก์
เมตร คิดเป็นเปอร์ของมวลป่าในประเทศถึง 7.8% และ
ภายในความอุดมสมบูรณ์ปริมาณมหาศาลนี ้ ยงัมีเหลา่สตัว์และสิ่งมีชีวิตของพืน้ท่ีเขตหนาวอาศยัอยู่
อีกมากมาย มีสตัว์ป่ามากมายหายากกวา่ 400 ชนิดและพืชพรรณดีกวา่ 1,000 ชนิด เป็นพืน้ท่ีเขต
หนาวท่ีมีสิง่มีชีวิตและพืชพนัธ์ุท่ีหายากมากมายจนได้รับการขนานนามวา่ “โกดงัสเีขียว-绿色宝库”  
ถึงเมืองเฮยเหอ黑河 เมืองทอ่งเท่ียวและศนูย์กลางการค้าชายแดนของภาคอีสานจีน เป็นพืน้ท่ี
ผสมผสานวฒันธรรมตะวนัออกกบัตะวนัตก  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
พกัเมืองเฮยเหอ โรงแรม Heihe International Hotel  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สิบ       (10)   เมืองเฮยเหอ – อุทยาน "อู่ต้าเหลียนฉือ"   หลงเหมินฉือไจ้ - สระน า้แร่เหนือและใต้ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองอู่ต้าเหลียนฉือ 五大连池(ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  ตัง้อยูท่ี่
มณฑลเฮยหลงเจียง ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน เป็นโบราณสถานท่ีเกิดจากภเูขาไฟระเบิดท่ี
มีเอกลกัษณ์เดน่ชดัของจีน ก่อนหน้านีไ้ด้รับสมญานามวา่เป็น "อุทยานธรณีวิทยาโลก" "เขตอนกุรักษ์
หว่งโซส่ิง่มีชีวิตโลก" และ "เมืองน า้พแุร่แหง่ประเทศจีน" 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเที่ยวชมอุทยาน "อู่ต้าเหลียนฉือ"   อทุยาน
ธรณีวิทยา ได้รับสมญานามวา่ พิพิธภณัฑ์ภเูขาไฟ
ธรรมชาติ เป็นอุทยานธรณีวิทยาระดบัโลกกลุม่แรกของ
จีน พืน้ท่ีของอู่ต้าเหลยีนฉือเป็นแถบภเูขาไฟ ซึง่เกิด
ระเบิดครัง้ลา่สดุเม่ือปีค.ศ.1719  เน่ืองจากมีการระเบิด
เม่ือ200ปีก่อนในครัง้นัน้ จึงก่อให้เกิดอู่ต้าเหลยีนฉือท่ี
เป็นสิง่มหศัจารรย์ทางธรณีวิทยาท่ีสวยงาม หลงัจากภเูขาไฟลกุโชนแล้ว        เม่ือหินแมกมาท่ีพน่
ออกมาเย็นลงแล้วก็จะเกาะตวัเป็นหินลาวาสดี า เวลานัน้ บริเวณนีมี้แม่น า้สายหนึง่ช่ือ "ไป๋เหอ" ถกู
ลาวาสกดัเป็นสระน า้ท่ีสวยงาม 5 แหง่ท่ีเช่ือมตอ่กนั นัน่ก็คืออู่ต้าเหลยีนฉือท่ีเราเห็นในทกุวนันี ้สระน า้
พี่น้องทัง้ 5 นีถ้กูคนท้องถ่ินเรียกวา่ โถวฉือ เอ้อฉือ ซานฉือ ซือ่ฉือและอู่ฉือ   แม้สระน า้ทัง้ 5 นีมี้แหลง่
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น า้เดียวกนั แตต่า่งมีเอกลกัษณ์ของตน เช่น โถวฉือเต็มไปด้วยดอกบวั เอ้อฉือเป็นฟาร์มธรรมชาติ
ส าหรับเลีย้งปลา ซานฉือมีพืน้น า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุและมีทิวทศัน์สวยงามท่ีสดุ ซื่อฉือกบัอู่ฉือมีพืน้ท่ีชุ่มน า้ท่ี
เต็มไปด้วยต้นอ้อ จึงเป็นแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัท่ีดีของนกทัง้หลาย สระน า้ดงักลา่วนีมี้ปลาหลายชนิด เป็น
อาหารจานเด็ดของคนท้องถ่ิน 
น าทา่นชมหลงเหมนิฉือไจ้龙门石寨 ตัง้อยูท่างตะวนัออก
ของอู่ต้าเหลยีนฉือ กวา่ 900,000 ปีท่ีแล้ว  
เทือกเขาทางตะวนัออกและตะวนัตกปะทขุึน้ในพืน้ท่ีป่าอู่ต้า
เหลยีนฉือ แมกมากลิง้เหมือนแม่น า้ท่ีไหลลงมาตามทางลาด
ชนั หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวและการเปลีย่นแปลงของเปลอืก
โลก ท าให้พืน้ท่ีเชิงเขาทางตะวนัตกมีหินเลก็หินใหญ่รูปแบบ
ตา่งๆ เกิดขึน้ และหินใหญ่นัน้มีเส้นผา่ศนูย์กลางมากกวา่ 5 
เมตรขึน้ไป ดภูายนอนเหมือนเมืองโบราณ จึงตัง้ช่ือเป็นหลง
เหมินฉือไจ้    
ชมสระน า้แร่เหนือและใต้南北饮泉 เน่ืองจากการระเบิด
ของภเูขาไฟ จึงท าให้พืน้ท่ีอู่ต้าเหลยีนฉือมีปริมาณน า้แร่
ส ารองอยูเ่ป็นจ านวนมาก น า้แร่ท่ีน่ีมีรสชาติคล้ายน า้อดัลม 
แตมี่รสเผ็ดนิดๆ เป็นน า้แร่ท่ีมีกรดซิลซิิค ใช้เป็นน า้ด่ืมก็ได้ 
น าไปอาบน า้ก็ได้ ยงัมีแร่ธาตท่ีุเป็นผลดีตอ่สขุภาพกวา่10
ชนิด สามารถรักษาโรคกระเพาะอาหาร โรคประสาทอ่อน 
โรคผิวหนงัและโรคความดนัสงู เป็นต้น 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
พกัเมืองอู่ต้าเหลยีนฉือ โรงแรม 五大连池温都水城国际酒店Wendu Shuicheng Hotspring International Hotel

หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่สิบเอด็   (11) เมืองอู่ต้าเหลียนฉือ – เมืองฮาร์บิน-ถนนจงหยาง – อนุสาวรีย์ฝ่ังหง - สวนสาธารณะสตาลิน      
                          – เมืองฮาร์บิน  เมืองเฉินตู   

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองฮาร์บิน哈尔滨(ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4.30 ชัว่โมง)    หรือส าเนียงจีนกลาง
วา่ ฮาเอ่อร์ปิน เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง   ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตัง้อยูท่างฝ่ังใต้ของแม่น า้ซงหวั ฮาร์บินเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ก าลงัเติบโตและยงัเป็น
ศนูย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วฒันธรรม และการสือ่สารคมนาคมของภาค
ตะวนัออกเฉียง เหนือของจีน จึงถือได้วา่เป็นเมืองส าคญัเมืองหนึง่ของจีนและของเอเชียด้าน
ตะวนัออกเฉียงเหนือ      

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

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/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
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น าทา่นสู ่  ถนนจงหยาง 中央大街 เป็นถนนท่ีปดู้วยหินสี
เขียวอ่อนทัง้สาย เป็นถนนยา่นธุรกิจและการค้าท่ีขึน้ช่ือของ
เมืองฮาร์บิน้ อาคารสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบยโุรป 
ลวดลายการตกแตง่แบบบารอคและไบแซนไทน์ มีร้านค้า
เลก็ๆ แบบรัสเซีย สองฝ่ังถนนสายนีมี้สิง่ก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนสไตล์ยโุรป มากถึง 71 แหง่ ถนนมีความยาวรวม 
1,450 เมตร กว้าง 21.34 เมตร เป็นถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสดุ
และยาวท่ีสดุในเอเชีย ก่อตัง้ขึน้ในปี 1898 เดิมเรียกวา่ "ถนน
ประเทศจีน." 1925 ได้รับการตัง้ช่ือตาม "ถนนจงหยาง" 
ตอนนีก้ลายเป็นถนนการค้าท่ีคกึคกัมากท่ีสดุในเมืองฮาร์บิน้ 
ทางทิศเหนืออนสุาวรีย์ฝ่ังหง และทิศใต้ยาวถึงถนนจินเว้ย 
ถนนตัง้แตว่นัเปิด วนัหนึง่มีผู้มาเท่ียวมากกวา่ 200,000 คน 
ถนนคนเดินเต็ม ไปด้วยนกัทอ่งเท่ียวสะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางช้อปปิง้บนัเทิงและฟังก์ชัน่ 
น าทา่นเท่ียวชม อนุสาวรีย์ฝ่ังหง 防洪纪念塔 ซึง่ตัง้อยู ่ ณ บริเวณชายฝ่ังแม่น า้ซงฮวั เป็นอนสุรณ์
ระลกึถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินท่ีพยายามตอ่สู้กบัอุทกภยัครัง้ใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957 ซึง่น า้
ในแม่น า้ซงฮวัเจียงสงูกวา่ตวัเมืองฮาร์บิน้ 7 เมตร และเหลอืเพียง 20 เซนติเมตร น า้ก็จะทะลกัเข้ามาใน
ตวัเมือง จึงได้มีการสร้างเข่ือนให้สงูขึน้อีก 30 เซนติเมตร ตลอดเข่ือนกวา่ 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 
วนั จนในท่ีสดุน า้ก็ไม่ไหลเข้ามาทว่มเมืองฮาร์บิน้ ทัง้ๆท่ีกระแสน า้ในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน า้ท่ีสงู
ท่ีสดุในรอบ 52 ปี อนสุาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมนั สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุม่
กรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนกัศกึษาท่ีร่วมใจร่วมแรงกนั แสดงถึง  สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน
ตอนนัน้ ฐานของอนสุาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจนัทร์เสีย้ว 3 ชัน้ ชัน้ลา่งเป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1932 ท่ี
เคยสร้างความเสยีหายให้กบัเมืองฮาร์บิน้เป็นอยา่งมาก สระชัน้ท่ี 2 เป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1957 
เทา่กบัระดบัน า้เม่ือ 52 ปีก่อน ซึง่สงูกวา่ระดบัน า้ปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้าง
สระขึน้เป็นชัน้ท่ี 3 เพื่อบนัทกึระดบัน า้ ซึง่สงูขึน้อีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลงัประกอบด้วยเสาและ
ระเบียงโค้งแบบโรมนั  ซึง่แสดงถึงความสามคัคีของชาวเมืองฮาร์บิน้  

 

  
 
 
 
 
น าทา่นเท่ียวชม ซื่อต้าหลนิกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลิน ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1953 เพื่อเป็น
หลกัฐานถึงสมัพนัธภาพอนัดีตอ่กนัในขณะนัน้ระหวา่งสองชาติมหาอ านาจแหง่โลกคอมมิวนิสต์ ซึง่
สวนแหง่นีเ้ป็นสวนพฤกษชาติท่ีถกูจดัวางในสไตล์รัสเซีย และตกแตง่ด้วยต้นไม้, แปลงดอกไม้ และชุด
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รูปสลกัหิน นอกจากนัน้ยงัเป็นจุดชมทศันียภาพของแม่น า้ซงฮวั ซึง่ถือวา่เป็นจุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสดุอีก
แหง่หนึง่ด้วย  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่าน เดินทางสู่สนามบนิเมืองฮาร์บิน   

21.20 น.     ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินตู  โดยเท่ียวบินท่ี 3U8382  
01.25 น. ถึงเมืองเฉินต ู  เป็นเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางของการเดินทางทัง้ทางอากาศและทางรถไฟ รวมไปถึงการ

เป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วฒันธรรมและการปกครอง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีความเป็น “เมือง
จีน” อยา่งท่ีผู้คนได้จินตนาการไว้ 

พกัเมืองเฉินต ู โรงแรม  成都费尔顿凯莱大酒店 Felton Gloria Grand Hotel Chengdu ระดบั  5 ดาวหรือเทียบเทา่ 
 

วันที่สิบสอง      (12) ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ – ถนนคนเดินชุนซ ี – เมืองเฉินตู  กรุงเทพฯ    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่น  ชม ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ ถนนแหง่นีมี้อายกุวา่พนัปีเป็นเมืองท่ีมีวิวทิวทศัน์
สวยงาม และมีประชากรอาศยัอยู ่เมืองนีก้ าลงัพฒันาท่ีจะเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว ได้รับขนานนามวา่เมือง
โบราณคูรั่กโรแมนติค เป็นแหลง่นดัพบของหนุม่สาว และถือเป็นสรีทอาร์ท ของเฉินต ูถนนคนเดินแหง่นี ้
แบง่เป็น 2 สาย มีทัง้ถนนกว้างและถนนแคบ ให้ทา่นได้สมัผสัความงามของเมืองนี ้ทา่นจะหลงใหลไป
กบัมนต์เสนห์่ของเมืองโบราณแหง่นี ้และอิสระช้อปปิง้ตลองสองข้างทางของถนนนแหง่นี  ้
 

 

 

 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
  ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู  
15.25 น.  บินลดัฟ้ากลบัสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยเท่ียวบินท่ี 3U8145 

18.00 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ /ท่าน พักเดี่ยว 

 พักห้องละ 2 ท่าน     บาท  บาท 

 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

 คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ   อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     
   คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวจีน  
อัตรานีไ้ม่รวม   คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

  คา่น า้หนกัเกิน ตามท่ีสายการบินก าหนด  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์ และคนขบัรถท้องถ่ิน ตลอดทัง้ทริป 400 หยวน/ทา่น 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 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 ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
9. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.  กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน    
หนงัสอืเดินทางในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบั  
เคร่ืองหมาย     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้
บญัชีด า ห้ามเข้าประเทศนัน้อีก   

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 


