
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง  สิงหาคม- กันยายน  2561  ( ออกเดนิทางวันจันทร์ ) 

วันที่แรก      วันจันทร์                                                                                           (-/ -/D)   
                  กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ– ปักก่ิง       

08.00 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 2-3 ) เคา
เตอร์ D  สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) 

10.10 น.   น าทา่นเหิรฟ้าสูน่ครปักก่ิง โดยเที่ยวบินที่ TG614 
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงปักก่ิง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และสมัภาระ แล้ว น าทา่นสูภ่ตัตาคาร 
    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหารน าทา่นเข้าพกัโรงแรม 

พกัเมืองปักก่ิง  Novotel Beijing Xin Qiao หรือเทียบเทา่ 



  

  

วันที่สอง      วันอังคาร                                                                                      (B/ L/ D)   
                  ปักกิ่ง – รถไฟสาย Trans-Mongolia  – อูลันบาดอร์ (ประเทศมองโกเลีย)   

   น าทา่นเดินทาง สูส่ถานนีร้ถไฟ 
    รับประทานอาหารเช้า ณ ......    
07.27 น.  น าท่านขึน้รถไฟ ระหว่างประเทศ(ขบวนท่ี23)สู ่ เมืองอู

ลันบาดอร์ ประเทศมองโกเลีย   
เท่ียง   รับประทานอาหาร กลางวนั บนรถไฟ 

รถไฟสาย Trans-Mongolia จะเคล่ือนตวัออกจาก
สถานีรถไฟในกรุงปักก่ิง ผา่นเส้นทางสวยงาม และ
ชนบทของประเทศจีน จนไปถึงดา่นชายแดนท่ีเมือง
เอ้อร์เหลียน (Erlian) จากความเป็นเมืองสูธ่รรมชาติ
และขนุเขาท่ามกลางความขาวของหิมะ จนมาถึงยามค ่า
คืนท่ีรถไฟจะแลน่ผา่นทะเลทรายโกบี  เส้นทางรถไฟสาย
หลกัไซบีเรีย สร้างเม่ือปีค.ศ.1891 สร้างเสร็จในปีค.ศ.
1905 เป็นเส้นทางสายประวติัศาสตร์เกิดจากความ
ต้องการของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัของรัสเซีย
ในสมยันัน้ อยากให้มีการเปิดเส้นทางเพ่ือพฒันาประเทศ 
และให้คนทัง้โลกได้รู้จกัดินแดนหมีขาว  เส้นทางหลกัๆ มี 
4  เส้น คือ สายทรานส์ไซบีเรีย จากมอสโกไปยงัเมืองว
ลาดีวอสตอค ผา่นทางใต้ของไซบีเรีย ใช้เวลาเดินทาง 7 
วนั, สายทรานส์แมนจเูรีย จากตาร์สกายาทรานส์
แมนจเูรียไปปักก่ิง ,สายทรานส์มองโกเลีย จากปักก่ิงไป
อลูานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยบรรจบกบัสายท
รานส์ไซบีเรียท่ีเมืองอลูานอเูด และเส้นทางสดุท้าย สายทรานส์ไซบีเรียไปทางตะวนัตกของ
ทะเลสาบไบคาลท่ีสวยงามและผา่นดินแดนต้องห้ามของรัสเซีย 
คณะจะใช้ชีวิตอยู่ในตู้รถไฟโบกี ้ K 23 หนึง่วนัเตม็ๆ  ทา่นนอนหลบัพกัผอ่นให้สบายบนขบวน
รถไฟพิเศษขบวนนี ้ 

    ค ่า    รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ 
คืนนีพ้ักบนรถไฟ   



  

 

วันที่สาม        วันพุธ                                                                                      (B/ L/ D) 
                   อูลันบาดอร์ – ผ่านชมรูปป้ันท่านเจงกีสข่าน – พระราชวังฤดูหนาวของข่าวโบกด์  

 เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่ ระหวา่ง ชมทิวทศัน์ทุง่หญ้า ทิวเขาธรรมชาติจากมมุมองหน้าต่างบนรถไฟ 
    รับประทานอาหารเช้า ณ บนรถไฟ 

มองโกเลีย ดินแดนแหง่ทุง่หญ้ากว้างไกล การเดินทางด้วยรถไฟข้ามประเทศเป็นการเดินทางท่ี
แปลกใหม่ ท่านจะได้เหน็ทุง่หญ้าท่ีกว้างใหญ่ ฝงูสตัว์ และรู้ซึง้ถึงความอดทนของคนมองโกลท่ี
สามารถรบ 
 
 
 
 
 
ชนะนานาประเทศในอดีตกาล เน่ืองจากเคยชินกบัความหนาวติดลบ และการใช้ชีวิตในทุ่งหญ้า 
ซึง่มองโกเลียมีฤดหูนาวถึง 8 เดือน 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ บนรถไฟ 

14.25 น.  ถึงเมืองอูลันบาดอร์ Ulaanbaatar （乌 兰 巴

托）เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย  ประเทศ
มองโกเลีย เป็นประเทศเลก็ ๆ ท่ีมีประชากรน้อย
มาก คือประมาณ 3 ล้านคน ในอดีต ประเทศ
มองโกเลีย เคยเป็นศนูย์ กลางของจกัรวรรดิมอง
โกลในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ซึง่ตอ่มาได้ยึด
อ านาจเข้าปกครองจีนในนามของราชวงศ์
หยวน   แตก่็ต้องมาเสียอ านาจเม่ือราชวงศ์หมิง
และราชวงศ์ชิงเข้ามามีอ านาจซึง่ทางมองโกเลีย
เองต้องอยู่ใต้อ านาจของราชวงศ์ดงักล่าวอีกด้วย  
มองโกเลียได้รับเอกราชจากจีนเม่ือปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) จากการช่วยเหลือของสหภาพโซ
เวียต แต่ต้องสถาปนาการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพ่ือนบ้าน ลทัธิ
คอมมิวนิสต์สิน้สดุลงจากมองโกเลียเม่ือปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปีเดียวกันกบัการลม่สลาย
ของสหภาพโซเวียต ซึง่ต่อมามองโกเลียได้น าระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้  ประชากร 



  

สว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธนิกายวชัรยานแบบธิเบต น าท่านชม จัตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar 
Square 苏赫巴托尔广场) ศนูย์กลางของประเทศ มองโกเลีย ซึง่เป็นท่ีประดิษฐ์สถานของรูปปัน้ 
ซคับาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921   
  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

     พกัเมืองอลูนับาดอร์   Premium hotel or Khuvsgul lake Hotel   หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี        วันพฤหัสบด ี                                                                                      (B/ L/ D) 
                อูลันบาดอร์ – วัดกานดาน – ผ่านชมรูปป้ันท่านเจงกีสข่าน - อุทยานแห่งชาตเิทอเรลจ์   
                 – เทศกาลนาดัม      

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นชม วัดกานดาน (Gandan Lama Monastery 

 甘丹寺院 ) พระอารามพุทธมหายานทิเบต ซึ่งเป็นวัด
ส าคญัและใหญ่ท่ีสดุของประเทศ เป็นศนูย์รวมจิตใจของ
ชาวเมือง สร้างในปี ค.ศ.1835 แต่ในยุคหนึ่ง  ถูกปิด
เน่ืองจากสตาลินสัง่ให้ท าลายวดัทัว่ประเทศ รวมถึงก าจดัลา
มะ แม้ท่ีน่ีจะถกูท าลาย แตก่็สร้างใหม่โดยใช้ต้นแบบเดิม ซึ่ง
ภายในพระวิหารเป็นท่ีประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร สูงถึง 20 เมตร รอบๆ มีกงล้อมนตราให้
หมนุภาวนา  ท่ีน่ีเป็นท่ีเก็บรักษาร่างของ Dashi –Dorzho itigilov หรือ Khambo Lama พระสงฆ์
สญัชาติรัสเซีย ซึง่มรณะในปี ค.ศ. 1927 แต่ร่างของท่านยังไม่เน่าเป่ือยและยังคงนัง่อยู่ในท่าท า
สมาธิลกัษณะดอกบวั ในปัจจุบนัท่านได้รับการขนานนามว่า “Hambo Lama” องค์ท่ี 12 และ
เป็นผู้น าศาสนาพุทธในประเทศรัสเซีย ท่านมีบทบาทท่ีส าคัญในการให้ความช่วยเหลือทหาร
ผู้บาดเจ็บจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทัง้ยังช่วยเหลือประเทศในเร่ืองอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค ตอ่มาในปี ค.ศ. 1926 เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองในประเทศรัสเซีย ท่านเกรงว่า
อาจเป็นอนัตรายตอ่พระสงฆ์ ทา่นจึงให้บรรดาศิษย์อพยพไปอยู่ธิเบต แต่ตวัท่านยังอยู่ท่ีไซบีเรีย 
จนปี ค.ศ. 1927 ท่านจึงละสงัขาร ในขณะท่ีมีอายุ 75 ปี สานุศิษย์ได้เก็บรักษาร่างท่านไว้ใน
โรงไม้ในทา่นัง่ตามค าสัง่ของทา่นก่อนมรณภาพ 
 
 
 
 
 



  

น าท่านชม Genghis Khan Equestrian Statue 成吉思汗

塑像 รูปป้ันท่านเจงกีสข่านระดบัมหมึา อลงัการงานสร้าง
กบับรรยากาศรอบๆ  ท่ีเป็นธรรมชาติสวยงามตามสไตล์
มองโกเลีย    
น าท่านสู ่ อุทยานแห่งชาตเิทอเรลจ์   (Terelj national 

park 特尔勒吉货架公园)  เป็นเขตคุ้มครองขนาดใหญ่
เป็นอนัดบั 3 ของมองโกเลีย อยู่หา่งจากเมืองอลูนับา
ตอร์ ประมาณ  80 กิโลเมตร อทุยานธรรมชาติท่ีสวยงาม 
สมกบัท่ีถกูขนานนามว่า “Land of Blue Sky”  มีหิน
รูปร่างแปลกตา เป็นเส้นทางท่ีมีสีสนั ถ้าได้เหน็เส้นขอบ
ฟ้าตดักบัทุง่หญ้าสีเขียว ก็จะรู้วา่ท่ีน่ีงดงามเพียงใด  ทุง่
หญ้าท่ีไร้ต้นไม้ใหญ่ เรียกกนัว่า ทุง่หญ้าสเตปป์ จะพบ
เหน็ได้มาก  ในมองโกเลีย บางแหง่เป็นทุ่งหญ้าแห้งๆ 
บางแหง่เป็นทุง่หญ้าป่าผสม ซึง่มีความอดุมสมบรูณ์ 
และเป็นสถานท่ีท่ีคนมองโกลคุ้นเคย ในอดีตเวลาออกรบ 
ไม่วา่จะยากล าบากเพียงใด พวกเขาก็สามารถเอาชนะข้าศกึได้  

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ร่วมเทศกาลประเพณีมองโกเลียดัง้เดิม ท่ีทาง Siberia 
Express จดัให้เป็นพิเศษ   ให้ชมวิถีชีวิตแบบ  ดัง้เดิม
ของชาวมองโกเลีย  เย่ียมชมกระโจมดัง้เดิมของเผา่มอง
โกล ท่ีเรียกว่า “เกอ”  เทศกาลนาดัม “นาดมั” หมายถึง
การละเลน่เทศกาลนีมี้การละเลน่ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาวมองโกล 3 อย่าง คือ มวยปล า้ ข่ีม้า และยิงธน ู  ซึง่
ยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนให้เทศกาลนาดมัเป็นมรดกทางวฒันธรรมของมนษุยชาติเม่ือปี2010  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนพืูน้เมือง ชาบูแบบมองโกเลีย 
พักอุทยาน กระโจมมองโกเลีย หรือเทียบเท่า  ( 2 ท่านต่อ 1 กระโจม ห้องน า้แยกต่างหาก) 

 
 
 
 
 



  

 

วันที่ห้า           วันศุกร์                                                                                     (B/ L/ D) 
                     อูลันบาดอร์– Zaisan Hill – รถไฟสาย Trans-Siberia    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัตวัเมืองUlaanbaatar จากนัน้
น าท่านชมวิวพาโนรามาสดุสวยของเมืองท่ี  Zaisan 
Hill หรือ จุดชมวิว Zaisan Memorial 载山苏联红

军纪念碑 ซึง่ท่ีน่ีเป็นอนสุรณ์สถานท่ีแสดงถึงความ
สนิทสนมระหว่างอดีตสหภาพโซเวียตและ
มองโกเลีย ซึง่สหภาพโซเวียตได้สร้างให้มองโกเลีย 
โดยส่ิงท่ีบง่ชีถ้ึงมิตรไมตรีระหวา่งสองประเทศนีคื้อ
ภาพเขียนด้านในท่ีมีเร่ืองราวบางอย่างเช่น  นกับิน
อวกาศคนแรกของมองโกเลียท่ีร่วมโครงการของ
สหภาพโซเวียตและขึน้ไปบนอวกาศปี 1981 หรือ
ตอนท่ีมองโกเลียได้รับอิทธิพลจากสหภาพโซเวียต
ในด้านตา่งๆอย่างแรงชว่ง 70 ปีหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  จากนัน้น าทา่นเข้าซปุเปอร์มาร์เก็ต
ท้องถ่ิน เพ่ือซือ้ส่ิงจ าเป็นท่ีในบนรถไฟ เช่นส่ิงของประจ าวนัหรืออาหารจานดว่น หรือขนม ของ
วา่ง เป็นต้น 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  พร้อมเชค็อินขึน้ขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรีย Trans-Siberia     
15.22 น. โดยรถไฟขบวน “ .. 305” เป็นขบวนรถไฟท่ีจดัเฉพาะซึง่การเดินทางจากนีต้่อไปรถไฟขบวนนีจ้ะ

เป็นบ้านเคล่ือนท่ีตลอดการเดินทางซึง่เป็นสถานีต้นทาง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ค ่าคืนนีข้บวนรถไฟ จะเดินทางข้ามพรมแดนประเทศมองโกเลีย ณ  สถานีรถไฟ Suche 

Baatarและข้ามชายแดนเข้าสูป่ระเทศรัสเซีย ณ ดา่น ท่ี สถานี Naushki  

จากนัน้ท่านนอนหลบัพกัผ่อนให้สบายบนขบวนรถไฟพิเศษขบวนนี ้ 
    ค ่า    รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ   

จากนัน้ท่านนอนหลบัพกัผ่อนให้สบายบนขบวนรถไฟพิเศษขบวนนี  ้
คืนนีพ้ักบนรถไฟ   

 
 
 
 
 

วันที่หก         วันเสาร์                                                                                      (B/ L/ D) 
                    รถไฟสาย Trans-Siberia  – เมืองเอียคุตส์  “ปารีสแห่งไซบีเรีย”      

เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่ ระหวา่ง ชมทิวทศัน์  ทิวเขาธรรมชาติอนังดงามจากมมุมองหน้าต่างบน
รถไฟ 

    รับประทานอาหารเช้า บนรถไฟ 
  บนรถไฟแหง่ความฝันสายนี ้ชมบรรยากาศสองข้างทางจะมีความเป็นเมืองมากขึน้ เร่ิมจาก

หมู่บ้านชนบทสไตล์รัสเซีย เมืองเลก็ เมืองน้อย ผา่นป่าสน และธรรมชาติสวยๆ ของประเทศ 
เพลินไปกบัวิวสองข้างทาง น่ีคือช่วงเวลาท่ีเราพกัและชมวิวบนรถไฟ  เก็บความทรงจ าดีๆ 
เหล่านัน้ ให้อยู่กบัเราตลอดไป จากประสบการณ์ตรง วา่เส้นทางนีไ้ม่ใชแ่ค่สวย แตย่งัเป่ียมไป
ด้วยประสบการณ์ดีๆ ท่ีหาไม่ได้จากท่ีไหนในโลกจริงๆ    

   รับประทานอาหารกลางวนั บนรถไฟ 
 
 
 
 
 
14.27 น  เดินทางถึงเมืองเอียคุตส์ Irkutsk Oblast“ปารีส

แห่งไซบีเรีย”伊尔库茨克 เป็นเมืองใหญ่อีกเมือง
หนึง่ในไซบีเรีย เป็นศนูย์กลางการปกครองมี
ประชากรประมาณ 588,000 คน เป็นแหลง่



  

การศกึษา ท่ีส าคญั เมืองแหง่ธุรกิจและการค้าระหวา่ง  ประเทศรัสเซียตะวนัตก ประเทศ
มองโกเลียและประเทศจีน เป็นเมืองท่ีมีผู้คนพลกุพลา่นเพราะเป็นย่านการค้าขาย  เมืองนีไ้ด้ช่ือ
วา่เป็น ปารีสของไซบีเรีย (Paris of Siberia)   คณะออกจากสถานี จากนัน้น าท่านสูโ่รงแรม 

 ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

พักเมืองเอียคุตส์ Marriott  Hotel（伊尔库茨克）หรือเทียบเท่า 

วันที่เจด็          วันอาทติย์                                                                                (B/ L/ D) 
                    (19/8/2561)  ทะเลสาบไบคาล – หมู่บ้านลิสต์เวียนกา – เมืองเอียคุตส์        

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
ทา่นจะได้ชมท่ีเท่ียวไฮไลท์จดุหนึง่ของการเดินทาง ทะเลสาบน า้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุและลกึท่ีสดุใน
โลก ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal)ตัง้อยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย โดย
ทะเลสาบนัน้มีความลกึประมาณ 1,642 เมตร จดุท่ีลกึท่ีสดุมีความลกึกว่า 1,640 เมตร 
ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการ ท่ีน า้เอ่อล้นเข้ามาจน
เตม็รอยเปลือกโลกท่ีแตกเม่ือ 25 ล้านปีท่ีแล้ว 
ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กว้าง
โดยเฉล่ีย 50 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีประมาณ 23,000  
ตารางกิโลเมตร และเป็นหนึง่ในมรดกโลกท่ีนา่ไป
ชม ปริมาณของน า้ในทะเลสาบแหง่นีคิ้ดเป็นร้อยละ 25% ของปริมาณน า้จืดท่ีมีอยู่ทัง้หมดของ
โลก  และเป็นแหลง่น า้ธรรมชาติท่ีสะอาดเป็น น า้จืดท่ีใช้บริโภคได้  ทะเลสาบแหง่นีซ้่อนตวัอยู่ใน
หบุเขา จงึไม่เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย จนกระทัง่ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1902 ทางการได้สร้างสายรถไฟท
รานส์ไซบีเรียรอบทะเลสาบ  นอกจากนีบ้ริเวณรอบ ๆ ทะเลสาย มีสตัว์ท่ีไม่ได้พบท่ีใดในโลกกวา่ 
200 ชนิด จงึเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ “กาลาปาโกสแหง่รัสเซีย” (Galapagos of Russia)  ปัจจบุนัท่ี
ทะเลสาบไบคาลถือวา่เป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของโลก และได้รับการยกย่อง จาก
องค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี1996 ขบวนรถไฟจะแล่นไปช้า ๆ ให้ทา่นได้ชมทศันียภาพท่ี
สวยงามของวิวทิวทศัน์ รอบ ๆ ทะเลสาบระหวา่งท่าไบคาล กบัทา่สลดูยันก้า ซึง่ในหลายปีท่ีผา่น
มาได้ใช้เส้นทางนีส้ าหรับรถไฟท้องถ่ินและรถไฟทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ ขบวนรถไฟจะหยุด ณ หมู่บ้าน
เลก็ ๆ ให้คณะได้ลงไปยืดเส้นยืดสาย และได้ไปสมัผสัน า้จืดท่ีใสเย็นในทะเลสาบ  และได้มี
โอกาสไปเย่ียมชมบ้านไม้โบราณของชนพืน้เมืองอีกด้วย 
 
 
 

 



  

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร   
      ล่องเรือจากท่าเรือไบคาลสู่หมู่บ้านลิสต์เวียนกา 

Listvyanka ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีหบุเขาริมทะเลสาบไบ
คาล น าทา่นเดินชมหมู่บ้านชนบท ผา่นโบสถ์ เซน็ต์นิ
โคลสั โบสถ์ สไตล์ออทอด๊อคศิลปะราว ปี 90 สร้าง
ด้วยไม้เกือบทัง้หลงัปัจจบุนัได้รับการซอ่มแซม
ตกแตง่ใหม่  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พักเมืองเอียคุตส์ Marriott Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่แปด        วันจันทร์                                                                                       (B/ L/ D) 
                     โบสถ์ประจ าเมือง – พพิิธภัณฑ์ภูมภิาค– ช้อปป้ิงย่านคีรอฟสแควร์       

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
น าท่านชมโบสถ์ประจ าเมืองริมแม่น า้สดุคลาสสิก 
ถนนคนเดินเส้นหลกัของเมือง บ้านไม้สไตล์ไซบีเรียใน
เขตเมือง ถนนท่ีท าให้เมืองนีไ้ด้รับฉายาวา่เป็นปารีส
น้อยๆ แหง่ดินแดนไซบีเรีย บรรยากาศขาวโพลนไปด้วย
หิมะ แตน่ัน่ก็ท าให้เราเข้าถึงความเป็นไซบีเรียกนัแบบ

เตม็ๆ 
น าท่านชมพพิธิภัณฑ์ภูมภิาค (Regional Museum) 
เป็นอาคารสมยัวิคตอเรีย ท่ีจดัแสดงวตัถส่ิุงของเคร่ืองใช้ 
เคร่ืองแตง่กายของชนเผ่าพืน้เมือง ตลอดจนวฒันธรรม
ความเป็นอยู่ของชนเผา่เร่ร่อน  

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชมบ้านเรือนเก่า  ท่ียงัคงรักษาสภาพเดิม ๆ คือสร้างด้วยไม้ เป็นท่ีอยู่อาศยัของผู้มีอนัจะ
กินและเสนาบดีเก่า  ทา่นจะเพลิดเพลินกบับรรยากาศท่ีแปลกตา  ท่ีไม่เคยได้สมัผสัจากท่ีไหนมา
ก่อน     
ชมย่านคีรอฟสแควร์(KirovSquare)ย่านการค้าส าคญั
ของภมิูภาคเดินเล่นตลาดท้องถ่ิน ชมอนสุาวรีย์เปลวไฟ
นิรันดร์  บริเวณริมแม่น า้แองการ่า ชมป้อมไม้ท่ีถกูสร้าง
ขึน้เพ่ือเป็นท่ีป้องกนัสตัว์ป่า และใช้เป็นท่ีเก็บข้าวของ 



  

ทองค า เงินและส่ิงทอจากการค้าในอดีต   
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 พักเมืองอริคุตส์  Marriott Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่เก้า          วันอังคาร                                                                                         (B/ -/ -) 
                    เมืองเอียคุตส์ – กรุงเทพฯ  

    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางตอ่กลบัประเทศไทย 
10.45 น.   น าท่านเหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยไซบีเรียนแอร์ไลน์  S7 Airlines   เที่ยวบนิที่ S7761 

15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ก าหนดการเดนิทาง       

อัตราค่าบริการ   

 ผู้ใหญ่ 16 ท่านขึน้ไป 

               ผู้ใหญ่ /ท่าน  

(โรงแรมพัก 2 ท่าน/ห้อง) 

บนรถไฟ (พัก 2 ท่าน/ห้อง เกรดมาตรฐาน)      93,800 บาท  

 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกินท่ีสายการบินก าหนด 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง บนรถไฟ 2 ทา่น/ตู้ )    คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว      บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                            
   คา่น า้หนกัเกิน ตามท่ีสายการบินก าหนด  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


