ั ง ไห่ชัหยลินทัว
หมูบริ
ต่ านเจีษยท
ฉีฉร์
ีฮาร์จ|ำกั
1 ด
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หมูบ
่ ำ้ นหิมะ ฮำร์บน
ิ้ สวนเสือหมูต
่ ำนเจียง
ศูนย์เพำะพันธุเ์ สือโคร่งไซบีเรีย อลังกำรเทศกำลแกะสลักน้ำแข็ง
เดินทำง : พฤหัสบดีที่ 21 – อังคำรที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 ( 6 วัน 4 คืน)

นำท่ำนสู่เส้นทำงแปลกใหม่ ณ เมืองหมู่ตำนเจียง ตั้งอยู่ทำงภำคตะวันออกของมณฑลเหย
หลงเจียง กำรันตีว่ำท่ำนจะได้พบกับควำมยิ่งใหญ่และใกล้ขิดกับเสือโคร่งพันธุ์ไซบีเรีย ที่ศูนย์เพำะพันธุ์
เสือไซบีเรียที่ใหญ่สุดในโลกกว่ำ 200 ตัวท่ำมกลำงหิมะขำวโพลน โดยนั่งรถซำฟำรีถ่ำยภำพอย่ำงเป็น
ธรรมชำติ ก่อนที่เสื้อโคร่งเหล่ำนี้จะถูกนำมำฝึกและปล่อยสู่ป่ำ
ท้ำควำมหนำวเย็นกับ เทศกำลแกะสลักน้ำแข็งที่ฮำร์บิ้น กับโคมน้ำแข็งแกะสลักอย่ำงอลังกำร
สวยสดงดงำมเสมือนหนึ่งในเมืองเทพนิยำย
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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01. พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพฯ

23.00 น. พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ สายการบิน China Eastern (Row U) ประตู 9

เจ้ าหน้ าที่ชยั ทัวร์ คอยอานวยความสะดวก

02. ศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพฯ - ปั กกิ่ง – หมู่บ้านหิมะ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
01.55 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน MU 548 (4.25 ชม. )
07.20 น. ถึงสนามบินปั กกิ่งผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง พักผ่อนเปลีย่ นอิริยาบถ (เวาลาเร็ วกว่าไทย 1 ชม.)
อาหารเช้ าที่สนามบิน
หลังอาหารเช้ า เตรี ยมตัวบินสูเ่ มืองมูตานเจียง
10.10 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน MU 5511 (5.15 ชม.)
15.25 น. ถึงสนามบิ นหมู่ตานเจี ยง (Mudanjiang) หมู่ตานเจี ย งเป็ นศูน ย์ กลางความเจริ ญ ทางภาคตะวัน ออกของมณฑล
เหยหลงเจียง เป็ นจุดเชื่อมต่อการขนส่งทางบกกับทะเลที่สาคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือกับยูเรเซีย
ขึ ้นรถโค้ ชปรับอากาศเดินทาสู่หมู่บ้านหิมะ (China Snow Tnow ) (83 กม./2 ชม.) ตังอยู
้ ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของแม่น ้ามูตาน
เจียง เป็ นหมู่บ้านที่มีหิมะหนากว่า 1 เมตร วิวหมู่บ้านงดงามมาก การก่อสร้ างบ้ านแต่ละหลังเป็ นไปในรู ปแบบเดียวกันทังหมด
้
เมื่อได้ เข้ าไปในหมู่บ้านแห่งนี ้เหมือนเข้ าไปในโลกของเทพนิยาย ที่มีหิมะตกนานถึง 7 เดือนใน 1 ปี มีแค่ 2 ฤดู คือฤดูร้อนและฤดู
หนาว ฤดูร้อนมีฝนตกค่อนข้ างมาก หน้ าหนาวเริ่ มตังแต่
้ เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม ชาวจีนจึงตังชื
้ ่อสถานที่แห่งนี ้ว่า “ The
China Snow Town”
อาหารกลางวันที่โรงแรม
ที่พกั WAN JIN HOT SPRING HOTEL (4*) หรื อเทียบเท่า
นาชมหมู่บ้านหิมะ ที่ปกคลุมด้ วยหิมะขาวโพลน และมีแสงสีแต่ละบ้ านสะท้ อนออกมากระทบกับหิมะทาให้ เกิดภาพที่งดงามราว
อยูใ่ นเมืองเทพนิยายสุดแสนมหัศจรรย์ความสวยงามเกินคาบรรยาย
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03. เสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

หมู่บ้านหิมะ – หมู่ตานเจียง

อาหารเช้ าที่โรงแรม
ชมหมูบ่ ้ านหิมะในยามเช้ า ยามอาทิตย์สาดแสงอันสดใส ช่างเป็ นภาพที่งดงามและหาชมได้ ยากยิ่ง
นาท่านเดินทางสูน่ า้ ตกทะเลสาบจิง้ โป๋ ท่านจะได้ ชมน ้าตกขนาดใหญ่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น น ้าตกขนาดใหญ่กลายเป็ น
น ้าแข็งในสภาพที่ไหลจากที่สงู ลงสูท่ ะเลสาบเป็ นภาพปรากฏการณ์ที่งดงามมากๆๆ
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางสูเ่ มืองหมูต่ านเจียง (100 กม./2 ชม.)
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั HOLIDAY INN HOTEL (4*) หรื อเทียบเท่า

04. อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

สวนเสือไซบีเรี ย - ฮาร์ บิ ้น

อาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูส่ วนเสือหมู่ตานเจียง (Mudan Jiang) (53 กม./1 ชม.) เป็ นศูนย์เพาะพันธุ์เสือโคร่ งไซบีเรี ยที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกกว่า 200
ตัว มีการฝึ กเสือเหล่านี ้ให้ ชินกับสภาพธรรมชาติก่อนที่จะถูกปล่อยกลับสูป่ ่ า และยังมีสตั ว์อื่นๆที่แบ่งเป็ นโซน อาทิ สิงโต เสือ กวาง
และหมี นาท่านนั่งรถซาฟารี ชมเสือไซบีเรี ย สนุกสนานกับการถ่ายภาพเสือที่อาศัยอยู่อย่างเป็ นธรรมชาติ ท่ามกลางหิมะขาว
สะอาดตา (สวนเสือเปิ ด 09.00-17.00 น.) นาท่านนัง่ รถซาฟารีถ่ายภาพเสือโคร่งไซบีเรี ย
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางสูเ่ มืองฮาร์ บิ ้น (280 กม./4 ชม.)
อาหารค่าทีภ่ ตั ตาคาร
ที่พกั JW MARRIOTT HOTEL (5*) หรื อเทียบเท่า (2 คืน)
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05. จันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เที่ยวเมืองฮาร์ บิ ้น

อาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่เกาะไท่ หยางต่ าว (เกาะพระอาทิตย์) ตังอยู
้ ่ฝั่งเหนือบนเกาะของแม่น ้าซุงฮัวเจียง เดิมเป็ นสถานที่พกั ฟื น้ ของกรรมกร
ใช้ แรงงานเมืองฮาร์ บิ ้น และเป็ นสถานที่สวยงามร่มรื่ น ยามหน้ าร้ อนเป็ นสถานที่หนุ่มสาวชอบมาเดินเล่น ช่วงฤดูหนาวได้ จดั เป็ น
สถานที่แกะสลักน ้าแข็ง 1 ใน 3 ของเมืองฮาร์ บิ ้น โดยนาน ้าแข็งมาแกะสลักเป็ นรูปร่างต่างๆ อย่างสวยงามตระการตา
นาท่านสู่บริ เวณ แม่ นา้ ซุงฮัวเจียง ชมทัศนียภาพอันงดงามของสองฝั่ งแม่น ้า ซึ่งได้ กลายเป็ นลานน ้าแข็งกว้ าง และมีกิจกรรม
หลายอย่างให้ ผ้ มู าเยือนได้ สนุกสนาน อาทิ สกีบนลานน ้าแข็ง สไลเดอร์ น ้าแข็ง
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาชมเทศกาลแกะสลักนา้ แข็งและหิมะฮาร์ บิน้ (Harbin Ice and Snow Festival) ซึ่งเมืองฮาร์ บิ ้นได้ จดั ขึ ้นอย่างยิ่งใหญ่
มีการแสดงประติมากรรมน ้าแข็งซึง่ ประติมากรรมเหล่านี ้ มีทงรู
ั ้ ปคน รู ปปราสาทราชวัง และรู ปอื่นๆ ซึ่งมีขนาดใหญ่โตให้ ท่านเดิน
ชมและสัมผัสอย่างใกล้ ชิด (ไม่รวมอุปกรณ์เล่นหิมะและสกี)
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั

06. อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ฮาร์ บิ ้น – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านชมโบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย เมืองฮาร์ บิ ้นเคยมีโบสถ์ นิกายออร์ โธดอกซ์อยู่หลายแห่ง แต่ถูกทาลายตอนปฏิวัติวฒ
ั นธรรม
โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ยก็เช่นกัน จนกระทัง่ ในปี ค.ศ.1907 ชาวรัสเซียได้ ร่วมกันปฏิสงั ขรณ์ โดยพยายามรักษารู ปแบบเดิมไว้ ให้ ได้
มากที่สดุ ในปั จจุบนั เป็ นศูนย์ศิลปะและสถาปั ตยกรรม มีการแสดงภาพถ่ายขาวดาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เมืองฮาร์ บิ ้น
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
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นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
11.50 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน MU 9172 (3.05 ชม.)
14.55 น. ถึงสนามบินปั กกิ่ง พักผ่อนเปลีย่ นอิริยาบถ
บริ การอาหารที่สนามบิน
18.30 น. เดินทางต่อโดยเที่ยวบิน MU 9853 (4.55 ขม. )
22.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กาหนดการนี ้อาจมีการเปลีย่ นแปลงบ้ างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตรำค่ำบริกำร
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิม่

60,400.- บาท
5,900.- บาท

อัตรำนีร
้ วม
1.ตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ( 4 เที่ยวบิน )
กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ -หมูต่ านเจียง / ฮาร์ บิ ้น -เซี่ยงไฮ้ -กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Eastern
2. ที่พกั จัดตามรายการ (4-5 *) (ห้ องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี ้ยงทุกมื ้อตามรายการ
4. นาเที่ยวโดยรถโค้ ชปรับอากาศ พร้ อมค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่
5. ค่าวีซา่ ค่าภาษี สนามบิน ค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ ้น (สาหรับโหลด) น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
6. ทุนประกันอุบตั ิเหตุทา่ นละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท
ผู้เอาประกันอายุ 75 ปี ขึ ้นไป ความคุ้มครองลดลง 50 %
7. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และมัคคุเทศก์จากชัยทัวร์
อัตรำนีไ้ ม่รวม
1. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และมินิบาร์
หลักฐำนประกอบกำรยืน
่ ขอวีซำ่
1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้ งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน มีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
2. รูปที่ใช้ ยื่นวีซา่ ต้ องเป็ นรูปสี ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
พื ้นหลังสีขาว หน้ าตรง เห็นใบหน้ าอย่างชัดเจน เปิ ดหู เปิ ดหน้ าผาก เปิ ดคิ ้ว ไม่ยิ ้มเห็นฟั น
ไม่สวมเครื่ องประดับ ขนาด 2 นิ ้ว ( 3.3 X 4.8 เซนจิเมตร) และห้ ามใส่เสื ้อ สีขาว (จานวน 2 รูป )
3. ชื่อ เลขที่สถานที่ทางาน เบอร์ โทรศัพท์ พร้ อมตาแหน่งการงาน (หรื อนามบัตร)
4. ชื่อ เลขที่สถานศึกษา และเบอร์ โทรศัพท์ (กรณีเป็ นนักเรียน หรื อนักศึกษา)
5. สาเนาทะเบียนบ้ าน

ติดต่อ :

เหมียว / ไปร์ท
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