
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ก าหนดการเดินทาง  

วันที่แรก        กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมูิ – 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        ปักก่ิง – 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 จะเคล่ือนตวัออกจากสถานี
รถไฟในกรุงปักก่ิง ผา่นเส้นทางสวยงาม และชนบทของ
ประเทศจีน จนไปถึงด่านชายแดนท่ีเมืองเอ้อร์เหลียน 
(Erlian) จากความเป็นเมืองสูธ่รรมชาติและขนุเขา
ทา่มกลางความขาวของหิมะ จนมาถึงยามค ่าคืนท่ีรถไฟ
จะแลน่ผ่านทะเลทรายโกบี  เส้นทางรถไฟสายหลกัไซบี
เรีย สร้างเม่ือปีค.ศ.1891 สร้างเสร็จในปีค.ศ.1905 เป็น
เส้นทางสายประวติัศาสตร์เกิดจากความต้องการของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัของรัสเซียในสมยันัน้ 
อยากให้มีการเปิดเส้นทางเพ่ือพฒันาประเทศ และให้คน
ทัง้โลกได้รู้จกัดินแดนหมีขาว  เส้นทางหลกัๆ มี 4  เส้น 
คือ สายทรานส์ไซบีเรีย จากมอสโกไปยงัเมืองวลาดีวอ
สตอค ผา่นทางใต้ของไซบีเรีย ใช้เวลาเดินทาง 7 วนั, 
สายทรานส์แมนจเูรีย จากตาร์สกายาทรานส์แมนจเูรียไป
ปักก่ิง ,สายทรานส์มองโกเลีย จากปักก่ิงไปอลูานบาตอร์ 
ประเทศมองโกเลีย โดยบรรจบกบัสายทรานส์ไซบีเรียท่ีเมืองอลูานอเูด และเส้นทางสดุท้าย 
สายทรานส์ไซบีเรียไปทางตะวนัตกของทะเลสาบไบคาลท่ีสวยงามและผา่นดินแดนต้องห้ามของ
รัสเซีย 
คณะจะใช้ชีวิตอยู่ในตู้รถไฟโบกี ้ K 23 หนึง่วนัเตม็ๆ  ทา่นนอนหลบัพกัผอ่นให้สบายบนขบวน
รถไฟพิเศษขบวนนี ้  

    ค ่า    รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ 
คืนนีพ้ักบนรถไฟ   



  

 

วันที่สาม         อูลันบาดอร์ – ผ่านชมรูปป้ันท่านเจงกีสข่าน – พระราชวังฤดูหนาวของข่าวโบกด์  

 เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่ ระหวา่ง ชมทิวทศัน์ทุง่หญ้า ทิวเขาธรรมชาติจากมมุมองหน้าตา่งบนโบกีร้ถไฟ 
    รับประทานอาหารเช้า ณ บนรถไฟ 

มองโกเลยี ดินแดนแหง่ทุ่งหญ้ากว้างไกล การเดินทางด้วยรถไฟข้ามประเทศเป็นการเดินทางท่ีแปลก
ใหม่ ทา่นจะได้เห็นทุง่หญ้าท่ีกว้างใหญ่ ฝงูสตัว์ และรู้ซึง้ถึงความอดทนของคนมองโกลท่ีสามารถรบ 
ชนะนานาประเทศในอดีตกาล เน่ืองจากเคยชินกบัความหนาวติดลบ และการใช้ชีวิตในทุง่หญ้า ซึง่
มองโกเลยีมีฤดหูนาวถึง 8 เดือน 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ บนรถไฟ 
14.25 น.  ถึงเมือง Ulaanbaatar（乌兰巴托）เมืองหลวง

ของประเทศมองโกเลยี  ประเทศมองโกเลีย เป็น
ประเทศเลก็ ๆ ท่ีมีประชากรน้อยมาก คือประมาณ 3 
ล้านคน ในอดีต ประเทศมองโกเลยี เคยเป็นศนูย์ 
กลางของจกัรวรรดิมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 13 
ซึง่ตอ่มาได้ยดึอ านาจเข้าปกครองจีนในนามของ
ราชวงศ์หยวน   แตก็่ต้องมาเสยีอ านาจเม่ือราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอ านาจซึง่ทาง
มองโกเลยีเองต้องอยูใ่ต้อ านาจของราชวงศ์ดงักลา่วอีกด้วย  มองโกเลยีได้รับเอกราชจากจีนเม่ือปี 
พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) จากการช่วยเหลอืของ
สหภาพโซเวียต แตต้่องสถาปนาการปกครอง
เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพื่อน
บ้าน ทธิคอมมิวนิสต์สิน้สดุลงจากมองโกเลยี
เม่ือปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปีเดียวกนักบั
การลม่สลายของสหภาพโซเวียต ซึง่ตอ่มา
มองโกเลยีได้น าระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้  ประชากรสว่นใหญ่นบั  ถือศาสนาพทุธนิกาย
วชัรยานแบบธิเบต ชม จัตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar Square 苏赫巴托尔广场 ) ศนูย์กลางของ
ประเทศ  มองโกเลยี ซึง่เป็นท่ีประดิษฐ์สถานของรูปปัน้ ซคับาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลยี ใน



  

ปี ค.ศ. 1921  ผา่นชม Genghis Khan Equestrian Statue รูปปัน้ทา่นเจงกีสขา่นระดบัมหมึา 
อลงัการงานสร้างกบับรรยากาศรอบๆ  ท่ีเป็นธรรมชาติสวยงามตามสไตล์มองโกเลยี    
  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

     พกัเมืองอูลนับาดอร์   Gandholidaylnn hotel  หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ส่ี           อูลันบาดอร์ – อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ – เทศกาลนาดัม      

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นสู ่อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์   (Terelj national 

park 特尔勒吉货架公园)  เป็นเขตคุ้มครองขนาดใหญ่เป็น
อนัดบั 3 ของมองโกเลยี อยูห่า่งจากเมืองอลูนับาตอร์ 
ประมาณ  80 กิโลเมตร อุทยานธรรมชาติท่ีสวยงาม สม
กบัท่ีถกูขนานนามวา่ “Land of Blue Sky”  มีหินรูปร่าง
แปลกตา เป็นเส้นทางท่ีมีสีสนั ถ้าได้เห็นเส้นขอบฟ้าตดักบัทุง่หญ้าสเีขียว ก็จะรู้วา่ท่ีน่ีงดงามเพียงใด  
ทุง่หญ้าท่ีไร้ต้นไม้ใหญ่ เรียกกนัวา่ ทุง่หญ้าสเตปป์ จะพบ
เห็นได้มาก  ในมองโกเลยี บางแหง่เป็นทุง่หญ้าแห้งๆ บาง
แหง่เป็นทุง่หญ้าป่าผสม ซึง่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็น
สถานท่ีท่ีคนมองโกลคุ้นเคย ในอดีตเวลาออกรบ ไม่วา่จะ
ยากล าบากเพียงใด พวกเขาก็สามารถเอาชนะข้าศกึได้  

     รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
ร่วมเทศกาลประเพณีมองโกเลยีดัง้เดิม ท่ีทาง Siberia Express จดัให้เป็นพิเศษ   ให้ชมวิถีชีวติแบบ  
ดัง้เดิมของชาวมองโกเลยี  เยี่ยมชมกระโจมดัง้เดิมของเผา่
มองโกล ท่ีเรียกวา่ “เกอ”  เทศกาลนาดัม “นาดมั” 
หมายถึงการละเลน่เทศกาลนีมี้การละเลน่ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของชาวมองโกล 3 อยา่ง คือ มวยปล า้ ขี่ม้า 
และยิงธน ู  ซึง่ยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนให้เทศกาลนาดมัเป็น
มรดกทางวฒันธรรมของมนษุยชาติเม่ือปี2010  



  

  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนพูืน้เมือง ชาบูแบบมองโกเลีย 

พกัเมืองอูลนับาดอร์   Gandholidaylnn hotel  หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 

วันที่ห้า          อูลันบาดอร์ – วัดกานดาน – Zaisan Hill – รถไฟสาย Trans-Siberia    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นชม วัดกานดาน (Gandan Lama Monastery 甘丹寺

院 ) พระอารามพทุธมหายานทิเบต ซึง่เป็นวดัส าคญัและใหญ่
ท่ีสดุของประเทศ เป็นศนูย์รวมจิตใจของชาวเมือง สร้างในปี 
ค.ศ.1835 แตใ่นยุคหนึง่  ถกูปิด เน่ืองจากสตาลนิสัง่ให้ท าลาย
วดัทัว่ประเทศ รวมถึงก าจดัลามะ แม้ท่ีน่ีจะถกูท าลาย แตก็่
สร้างใหม่โดยใช้ต้นแบบเดิม ซึง่ภายในพระวิหารเป็นท่ี
ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร สงูถึง 20 เมตร รอบๆ มีกงล้อมน
ตราให้หมนุภาวนา   
น าทา่นชม พระราชวังฤดูหนาวของข่าวโบกด์ (Winter Palace of Bogd Khaan 俄罗斯—圣彼得堡冬

宫 ) เป็นพระราชวงัของขา่นองค์สดุท้ายแหง่มองโกเลยีท่ีไม่ถกูท าลายลงโดยรัสเซีย ปัจจุบนัเป็น
พิพิธภณัฑ์จดัแสดงสิง่ล า้คา่ตา่งๆอาทิเช่น เคร่ืองราชบรรณาการท่ีถกูสง่
มาจากประเทศตา่งๆ และพระพทุธรูปแนววชัรยานหลากหลายองค์ เป็น
ต้
น
    
 
 
 
จากนัน้น าทา่นชมวิวพาโนรามาสดุสวยของเมืองท่ี  Zaisan Hill หรือ จุดชมวิว Zaisan Memorial 载
山苏联红军纪念碑 ซึง่ท่ีน่ีเป็นอนสุรณ์สถานท่ีแสดงถึงความสนิทสนมระหวา่งอดีตสหภาพโซเวียตและ
มองโกเลยี ซึง่สหภาพโซเวียตได้สร้างให้มองโกเลยี โดย
สิง่ท่ีบง่ชีถ้ึงมิตรไมตรีระหวา่งสองประเทศนีคื้อ
ภาพเขียนด้านในท่ีมีเร่ืองราวบางอยา่ง เช่น  นกับิน
อวกาศคนแรกของมองโกเลยีท่ีร่วมโครงการของ
สหภาพโซเวียตและขึน้ไปบนอวกาศปี 1981 หรือตอนท่ี



  

มองโกเลยีได้รับอิทธิพลจากสหภาพโซเวียตในด้านตา่งๆอยา่งแรงช่วง 70ปีหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  
เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ  พร้อมเช็คอินขึน้ขบวน

รถไฟสายทรานไซบีเรีย Trans-Siberia     
.. น. โดยรถไฟขบวนพิเศษ “Grand Transiberian Express” 

นี ้ เป็นขบวนรถไฟที่จดัเฉพาะซึง่การเดินทางจากนีต้อ่ไป
รถไฟขบวนนีจ้ะเป็นบ้านเคลือ่นท่ีตลอดการเดินทางซึง่
เป็นสถานีต้นทาง   
ค ่าคืนนีข้บวนรถไฟสายแกรนด์ทรานไซบีเรียนเอ็กเพรส
จะเดินทางข้ามพรมแดนประเทศมองโกเลยี ณ  สถานี

รถไฟ Suche Baatarและข้ามชายแดนเข้าสูป่ระเทศ
รัสเซีย ณ ดา่น ท่ี สถานี Naushki  

มีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองเดินทางไปเช็คพาสปอร์ต
และเอกสาร จากนัน้ทา่นนอนหลบัพกัผอ่นให้สบายบน
ขบวนรถไฟพิเศษขบวนนี ้

    ค ่า    รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ 
คืนนีพ้ักบนรถไฟ   

วันที่หก          เมืองอูลาน อูเด  – โวลกินสค์ ตัตซัน – รูปหล่อศีรษะเลนิน – วิหารโอดกีิเทรียฟสกี  

 เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่ ขบวนรถไฟเดินทางถึงเมืองอูลาน อูเด Ulan-Ude  เมืองหลวงของ สาธารณรัฐ 
บูเรียตเดีย (Buryatia) รัฐอิสระของรัสเซีย  เคยเป็นเมือง
ปิดส าหรับชาวตา่งชาติ ติดกบัประเทศ มองโกเลยี มี
วฒันธรรมชาวบูเรียตผสมผสานระหวา่งประเทศม  องโก
เลยี ไซบีเรีย และ รัสเซีย เมืองอูลานอูเด เป็นจุดศนุย์กลาง
ระหวา่งตะวนัตกและตะวนัออกเป็นเมืองใหญ่ท่ียงัคงให้
เห็นบ้านเรือนท่ีสร้างด้วยไม้สไตล์โซบีเรียน 

    รับประทานอาหารเช้า ณ บนรถไฟ 
  ชมพทุธศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศรัสเซีย อีโวลกินสค์ 

ตัตซัน “Ivolginsky Datsan” 伊 沃 尔 金 扎 仓 ตัง้อยูใ่กล้
ทะเลสาบไบขาล ด้านทิศตะวนัออกของประเทศไซบีเรีย สถานท่ี
แหง่นีเ้ปิดให้เข้าชมในปี ค.ศ. 1945 ท่ีน่ีเป็นท่ีเก็บรักษา  ร่างของ
Dashi-Dorzho Itigilov หรือ Khambo Lama พระสงฆ์สญัชาติ
รัสเซียผู้ซึง่มรณภาพในปี ค.ศ. 1927 แตร่่างกายของทา่นยงัไม่ 



  

เนา่เป่ือยและยงัคงอยูใ่นทา่นัง่สมาธิลกัษณะดอกบวั 
ทา่นเกิดเมือปี ค.ศ. 1852 ศกึษาสาขายา และ ปรัชญา 
ตัง้แตอ่าย ุ 16 ปี ในมหาวิทยาลยัสงฆ์ ในเมือง Buratia 
ปัจจุบนัได้ถกูท าลายไปหมดแล้ว ได้รับการขนานนามให้
เป็น Hambo Lama องค์ท่ี 12 และเป็นผู้น าศาสนาพทุธ
ในประเทศรัสเซีย ทา่นมีบทบาทท่ีส าคญัในการให้ความ
ช่วยเหลอืทหารผู้บาดเจ็บจากสงครามโลกครัง้ท่ีสอง
ช่วยเหลอืประเทศในเร่ืองอาหาร  เคร่ืองนุง่ หม่ และยารักษาโลก  ตอ่มาในปี ค.ศ. 1926 เกิดการ
เปลีย่นการปกครองในประเทศรัสเซีย อาจเป็นอนัตรายตอ่พระสงฆ์ ทา่นจึงเตือนบรรดาสานศิุษย์ให้
อพยพไปอยูท่ี่ทิเบต แตต่วัทา่นยงัคงอยูท่ี่ประเทศไซบีเรีย จนปี ค.ศ. 1927 ทา่นจึงประกาศละสงัขาร 
ในขณะท่ีทา่นมีอาย ุ 75 ชนัษา สานศิุษย์ได้เก็บรักษาร่างของทา่นไว้ในโลงไม้ในทา่นัง่ ตามค าสัง่ของ
ทา่นก่อนมรณภาพ  

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนพูืน้เมืองบูเรียต 
น าทา่นเดินทางสูถ่นน Pedestrian Street “老信徒”村

เป็นถนนคนเดินตัง้อยูใ่จกลางเมือง ชมจตัรัุสกลางเมืองซึง่เป็น
ท่ีตัง้ของ รูปหล่อศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในโลกของวลาดมิีร์ เล

นิน (Vladimir Lenin) 俄罗斯最大的列宁雕像 ผู้น านกัปฏิวติั
มาร์กซิส คนแรกของสหภาพสาธารณรัฐสงัคมนิยมโซเวียต 
โดยรูป  หลอ่ถกูสร้างขึน้ในปี 1970 ตัง้ตระหงา่นอยู ่ เหนือ
จตัรัุส ด้วยความสงู 7.7 เมตร (25 ฟุต) และมีน า้หนกั 42 ตนั 
จากนัน้ชม วหิารโอดิกีเทรียฟสกี (Odigitrievsky Cathedral) 
อีกหนึง่คริสตจกัรนิกายออร์โธด็อกซ์ ซึง่ตัง้อยูใ่นยา่นเมืองเก่า
ของอูลาน-อูเด โดยวิหารสร้างขึน้ใน ปี1741 และแล้วเสร็จในปี 
1785 ในแบบไซบีเรีย-บาร็อค ปัจจบุนักลายเป็นอนสุาวรีย์ทาง
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลกัษณ์มากแหง่หนึง่ของรัสเซีย  

…..น.  จากนัน้ เตรียมกลบัขึน้รถไฟ  
    ค ่า    รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ สายโรแมนติก พร้อมพกัผอ่นบนขบวนรถไฟ สายท่ียาวและสวย

ท่ีสดุแห่งหนึง่ในโลก 
คืนนีพ้ักบนรถไฟ   



  

 

วันที่เจ็ด        ทะเลสาบไบคาล – หมู่บ้านลิสต์เวียนกา – เมืองเอียคุตส์        

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ บนรถไฟ 
  เช้านีท้า่นจะได้ชมท่ีเท่ียวไฮไลท์จุดหนึง่ของการเดินทาง ทะเลสาบน า้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุและลกึท่ีสดุในโลก 

ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal)ตัง้อยูบ่ริเวณตอนใต้
ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย โดยทะเลสาบนัน้มีความลกึ
ประมาณ 1,642 เมตร จุดท่ีลกึท่ีสดุมีความลกึกวา่ 
1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการ  ท่ีน า้เอ่อล้น
เข้ามาจนเต็มรอยเปลอืกโลกท่ีแตกเม่ือ 25 ล้าน ปีท่ีแล้ว 
ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กว้างโดย
เฉลีย่ 50 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีประมาณ 23,000  ตารางกิโลเมตร และเป็นหนึง่ในมรดกโลกท่ีนา่ไป
ชม ปริมาณของน า้ในทะเลสาบแหง่นีคิ้ดเป็นร้อยละ 25% ของปริมาณน า้จืดท่ีมีอยูท่ัง้หมดของ
โลก  และเป็นแหลง่น า้ธรรมชาติท่ีสะอาดเป็น น า้จืดท่ีใช้บริโภคได้  ทะเลสาบแหง่นีซ้อ่นตวัอยูใ่นหบุ
เขา จึงไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย จนกระทัง่ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1902 ทางการได้สร้างสายรถไฟทรานส์ไซ
บีเรียรอบทะเลสาบ  นอกจากนีบ้ริเวณรอบ ๆ ทะเลสาย มีสตัว์ท่ีไม่ได้พบท่ีใดในโลกกวา่ 200 ชนิด จึง
เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ “กาลาปาโกสแหง่รัสเซีย” (Galapagos of Russia)  ปัจจบุนัท่ีทะเลสาบไบคาลถือ
วา่เป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของโลก และได้รับการยกยอ่ง จากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดก
โลกในปี1996ขบวนรถไฟจะแลน่ไปช้า ๆ ให้ท่านได้ชมทศันียภาพท่ีสวยงามของวิวทิวทศัน์ รอบ ๆ 
ทะเลสาบระหวา่งทา่ไบคาล กบัทา่สลดูยนัก้า ซึง่ในหลายปีท่ีผา่นมาได้ใช้เส้นทางนีส้ าหรับรถไฟ
ท้องถ่ินและรถไฟทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ ขบวนรถไฟจะหยดุ ณ หมู่บ้านเลก็ ๆ ให้คณะได้ลงไปยืดเส้นยืดสาย 
และได้ไปสมัผสัน า้จืดท่ีใสเย็นในทะเลสาบ  และได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบ้านไม้โบราณของชนพืน้เมือง
อีกด้วย 

 
 
 
 
 
เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร   
      ล่องเรือจากท่าเรือไบคาลสู่หมู่บ้านลิสต์เวียนกา 

Listvyanka ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีหบุเขาริมทะเลสาบไบคาล น า
ทา่นเดินชมหมู่บ้านชนบท ผา่นโบสถ์ เซ็นต์นิโคลสั โบสถ์ 
สไตล์ออทอด๊อคศิลปะราว ปี 90 สร้างด้วยไม้เกือบทัง้หลงั 



  

ปัจจุบนัได้รับการซอ่มแซมตกแตง่ใหม่ จากนัน้น าทา่นสู ่
เมืองเอียคุตส์ Irkutsk Oblast 伊尔库茨克 เป็นเมือง
ใหญ่อีกเมืองหนึง่ในไซบีเรีย เป็นศนูย์กลางการปกครองมี
ประชากรประมาณ 588,000 คน เป็นแหลง่การศกึษา ท่ี
ส าคญั เมืองแหง่ธุรกิจและการค้าระหวา่ง  ประเทศ
มองโกเลยีและประเทศจีน เป็นเมืองท่ีมีผู้คนพลกุพลา่น
เพราะเป็นยา่นการค้าขาย  เมืองนีไ้ด้ช่ือวา่เป็น ปารีสของไซ
บีเรีย (Paris of Siberia)  น าทา่นชมโบสถ์ประจ าเมืองริม
แม่น า้สดุคลาสสกิ 东正教教堂 ถนนคนเดินเส้นหลกัของ
เมือง บ้านไม้สไตล์ไซบีเรียในเขตเมือง ถนนท่ีท าให้เมืองนี ้
ได้รับฉายาวา่เป็นปารีสน้อยๆ แหง่ดินแดนไซบีเรีย 
บรรยากาศขาวโพลนไปด้วยหิมะ แตน่ัน่ก็ท าให้เราเข้าถึงความเป็นไซบีเรียกนัแบบเต็มๆ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 เมนูสไตล์บาร์บีคิว(เสริฟ์ปลา Omul ที่มีเฉพาะที่น่ีเท่านัน้只有贝加尔湖特有的—奥姆鱼) 

พกัเมืองอิรคตุส์  ......หรือเทียบเทา่ 

วันที่แปด         เมืองเอียคุตส์ – พิพิธภณัฑ์ภมูิภาค– รถไฟสาย Trans-Siberia     

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
น าทา่นชมบ้านเรือนเก่า  （旧城）ท่ียงัคงรักษาสภาพ
เดิม ๆ คือสร้างด้วยไม้ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของผู้ มีอนัจะกิน
และเสนาบดีเก่า  ทา่นจะเพลดิเพลินกบับรรยากาศท่ี
แปลกตา  ท่ีไม่เคยได้สมัผสัจากท่ีไหนมาก่อน      น าทา่น
ชมพพิิธภณัฑ์ภมูิภาค (Regional Museum) เป็นอาคาร

สมยัวิคตอเรีย ท่ีจดัแสดงวตัถสุิ่งของเคร่ืองใช้ เคร่ืองแตง่
กายของชนเผา่พืน้เมือง ตลอดจนวฒันธรรมความเป็นอยู่
ของชนเผา่เร่ร่อน  

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
ชมยา่นคีรอฟสแควร์(KirovSquare)ยา่นการค้าส าคญั
ของภมิูภาคเดินเลน่ตลาดท้องถ่ิน ชมอนสุาวรีย์เปลวไฟนิ
รันดร์  บริเวณริมแม่น า้แองการ่า ชมป้อมไม้ท่ีถกูสร้างขึน้
เพื่อเป็นท่ีป้องกนัสตัว์ป่า และใช้เป็นท่ีเก็บข้าวของ ทองค า 
เงินและสิง่ทอจากการค้าในอดีต  จากนัน้น า 



  

ทา่นชมคอนเสิร์ต ในบรรยากาศของ
พระราชวงัเก่า  เป็นคอนเสร์ิตท่ีจดัให้กบัคณะนี ้
เป็นพิเศษ หลงัจากนัน้เดินทางกลบัสูข่บวน
รถไฟสายพิเศษแกรนด์ทรานไซบีเรียเอ็กซ์
เพรส  พกัผอ่นบนขบวนรถไฟในคืนวนันี ้

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ 
  บนรถไฟ สายโรแมนติก พร้อมพกัผอ่นบนขบวนรถไฟ สายท่ียาวและสวยท่ีสดุแหง่หนึง่ในโลก  

คืนนีพ้ักบนรถไฟ   
  
 
 
 
 
 

วันที่เก้า           เมืองครัสโนยาสค์ – ล่องเรือในแม่น า้เยนิสโซ  

 เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่  
    รับประทานอาหารเช้า ณ บนรถไฟ 
  รถไฟเดินทางถึงเมืองครัสโนยาสค์ 

(Krasnoyarsk 克拉斯诺亚尔斯克)  เมือง
ท่ีตัง้อยูใ่กล้ใจกลางของประเทศรัสเซียตัง้อยู่
ริมฝ่ังแม่น า้เยนิสโซ (Yenissei River)แม่น า้เยนิสโซเป็น
แม่น า้ท่ีใหญ่และไหลลงสูท่ะเลสายอาร์คติก  ครัสโนยาสค์ 
เป็นเมืองหลวงของครัสโนยาสค์ไคร ประเทศรัสเซีย สว่นท่ี
อยูใ่นทวีปเอเชียตัง้อยูบ่นฝ่ังแม่น า้เยนีเซย์ตอนบน เป็น
เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในไซบีเรีย รองจากเมืองโนโวซีบีสค์
และออมสค์ มีประชากร 973,826 คน เดิมเป็นเมืองปิด
สมยัอยูภ่ายใต้การปกครองของโซเวียต ส าหรับเนรเท ศนกั
โทษทางการเมือง แตปั่จจุบนัเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่
ส าคญั ผลติเหลก็และอลมิูเนียม น าทา่นเดินทางสูจุ่ด
ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัเพื่อชมความสวยงามของตวั  เมืองและสู่
ยา่นการค้าท่ีมีเอก ลกัษณ์ เป็นของตนเอง 

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 



  

ให้ทา่นได้เดินเลน่ ณ บริเวณใจกลางเมืองสมัผสั
บรรยากาศสไตล์เมดิเตอเรเนียน ตลอดสองข้างทางจะ
ประดบัประดาไปด้วยต้นปาล์มจากนัน้ น าทา่น ล่องเรือ
ในแม่น า้เยนิสโซ 叶尼赛河 ชมววิทิวทศัน์ของตวัเมืองท่ี
สวยงาม และสะพานรถไฟใหญ่ท่ีเช่ือมสองฝ่ังแม่น า้เข้า
ด้วยกนั  
น าทา่นเดินทางกลบัสูข่บวนรถไฟ เพื่อออกเดินทางตอ่ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ สายโรแมนติก พร้อม
พกัผอ่นบนขบวนรถไฟ สายท่ียาวและสวยท่ีสดุแหง่หนึง่ใน
โลก 

คืนนีพ้ักบนรถไฟ 
 

วันที่สิบ       เมืองโนโวซิบีรสต์ – ป่าไซบีเรีย 

 เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่  
    รับประทานอาหารเช้า ณ บนรถไฟ 
  ถึงเมืองโนโวซบีีรสค์ (Novosibirsk 新西伯利亚)เป็นเมืองท่ีมี

ประชากรมากเป็นอนัดบัสามของประเทศรัสเซีย รองจากกรุง
มอสโกและเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีประชากรมากท่ีสดุของ

รัสเซียสว่นท่ีอยูใ่นทวีปเอเชีย มีประชากร 1,473,754
คน น าทา่นเดินทางไปชมโบสถ์ออโทดอกท่ีสวยงาม
และยงัคงหลงเหลอือยู ่ ชมโอเปร่าเฮ้าส์ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
รัสเซีย  

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางโดยรถโค้ชสูไ่ทก้า (Taiga) หรือ ป่าไซบีเรีย
西伯利亚森林—针叶林带 ระยะทางประมาณ 30 
กิโลเมตรจากตวัเมือง  ชมพิพิธภณัท์รถไฟกลางแจ้ง ของ
รัสเซีย  ซึง่มีหวัรถจกัร มาก กวา่ 60 ชนิด อีกทัง้มีรถยนต์
โบราณหลายชนิด  หวัรถจกัรโบราณได้พฒันาการมาเป็น
รถไฟสายทรานไซบีเรียในปัจจุบนั  ได้เวลาน าทา่นเดินทาง
กลบัสูข่บวนรถไฟ  



  

 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ สายโรแมนติก พร้อมพกัผอ่นบนขบวนรถไฟ สายท่ียาวและสวย

ท่ีสดุแห่งหนึง่ในโลก 
คืนนีพ้ักบนรถไฟ 

 

วันที่สิบเอ็ด     เมืองเยคาเตรินเบิร์ก  

 เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่  
    รับประทานอาหารเช้า ณ บนรถไฟ 
  ชมเมืองเยคาเตรินบุร์ก (Yekaterinburg

叶卡捷琳堡 ) เป็นเมืองศนูย์กลางกา  
รปกครองของสเวียร์ดลอฟสค์โอบลาสต์ 
และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศ
รัสเซีย ตัง้อยูท่างด้านทิศตะวนัออกในเทือกเขายูราล บน
ฝ่ังแม่น า้ไอเซ็ท เทือกเขายรูาล  เทือกเขายรูาลเป็น
เทือกเขาท่ีเช่ือมระหวา่งยโุรปตะวนัออก กบัไซบีเรีย
ตะวนัตก ความยาว 2,500 กิโลเมตร กว้าง 40-150 
กิโลเมตร  สว่นท่ีสงูท่ีสดุของเทือกเขาคือ ยอดนาร็อทนา
ยา (Narodnaya) สงู 1,875 เมตร เมืองนีล้้อมรอบไป
ด้วยภเุขา  เป็นเมืองส าคญัทางด้านการเมือง การคลงั 
อุสาหกรรม และวฒันธรรม   

 เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั ๆ และเยี่ยมชม 
โบสถ์แหง่เลอืด“Cathedral on the Blood” ซึง่เป็น
สถานท่ีประหารชีวิตของกษัตริย์ซีซาร์ นิโคลสั พร้อม
ราชวงศ์ โดยบอลเชวิค ในปี ค.ศ. 1918  จากนัน้ 
เดินทางไป เยือนสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ การ์นินายามา 
(Ganina Yama 加宁娜山) ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีส าคญั
ในการประกอบศาสนกิจของประเทศ และเป็นท่ีฝังศพ
ของราชวงศ์โรมานอฟ  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เดินทางกลบัสูต่วัเมือง น าทา่น เช็คอินเข้าสูโ่รงแรมที่พกั 

    พกัท่ีเมืองเยคาเตรินเบิร์ก  …. หรือเทียบเทา่ 



  

 

 

วันที่สิบสอง       เมืองเยคาเตรินบุร์ก – รถไฟสาย Trans-Siberia    

 เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  เดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองเยคาเตรินบุร์ก 叶卡捷琳

堡火车站  เช้าวนันีท้า่นจะออกเดินทางจากเมืองเยคา
เตรินบูร์กในตอนเช้าโดยขบวนรถไฟสายทรานไซบี
เรีย  รถไฟจะเคลือ่นขบวนผา่นเทือกเขาอูลาล (Ural 
Mountain)อยูใ่นประเทศรัสเซียและประเทศคาซคั สถาน 

เป็นเทือกเขายาวตอ่เน่ืองในแนวทิศ เหนือ-
ใต้ เป็นพรมแดนธรรมชาติท่ีกัน้ระหวา่ง
ทวีปยโุรปกบัทวีปเอเชีย เทือกเขาอูราลเป็น
เทือกเขาท่ีประกอบด้วยหินยคุเก่า ซึง่ผา่น
กระบวนการกดักร่อน และการพงัทลายมา
เป็นเวลานาน ท าให้ มีเนินหินเขาเตีย้ มี
ความสงูประมาณ 1,000 เมตร จากระดบัน า้ ทะเล  รถไฟเคลือ่นขบวน ผา่นหบุเขา  ป่า  ทะเลสาบ 
และทุง่หญ้าท่ีเขียวขจี  ทา่นจะเพลดิเพลนิกบัธรรมชาติ หรือพกัผอ่น ตลอดวนันี ้

ค ่า    รับประทานอาหารเท่ียง รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ สายโรแมนติก พร้อมพกัผอ่นบนขบวน
รถไฟ สายท่ียาวและสวยท่ีสดุแหง่หนึง่ในโลก 

คืนนีพ้ักบนรถไฟ 
 
 
 
 
 
 

วันที่สิบสาม      รถไฟสาย Trans-Siberia – กรุงมอสโคว์ – จัตุรัสแดง – ห้าง GUM – สถานีรถไฟใต้ดิน     

 เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่  
    รับประทานอาหารเช้า ณ บนรถไฟ 

ขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรียเดินทางถึงกรุงมอสโคว์
เมืองหลวงของประเทศรัสเซียให้ทา่นเตรียมตวั 



  

เช็คเอาท์ออกจากขบวนรถไฟสายท่ียาวท่ีสดุใน  โลก ระยะทาง จากกรุงปักก่ิง 8,000 กิโลเมตร 
กรุงมอสโคว์ (Moscow ) เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศกึษา และ การเดินทางของ
ประเทศตัง้อยูใ่กล้แม่น า้มสักวา เป็นเมืองท่ีมีประชากร
หนาแนน่ท่ีสดุในยโุรปและเม่ือสมยัครัง้ท่ีสหภาพโซ
เวียตยงัไม่ลม่สลาย กรุงมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2550 มอสโก
ได้รับการจดัอนัดบัเมืองท่ีมีคา่ครองชีพสงูท่ีสดุในโลก 
ตามมาด้วย ลอนดอน และ โซลกรุงมอสโคว์มี
ประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 850 ปี ตัง้แตส่มยัรัสเซีย
เก่าซึง่น าโดยเจ้าชายแหง่เมืองชชูตลัยริู (Yuri 
Dolgorukiy) ค.ศ. 1147 อาณาจกัรมสัโควีแผข่ยาย
กว้างขวางในศตวรรษท่ี 15-16 โดยการปกครองของ
พระเจ้าอีวานท่ี 3 และอีวานท่ี 4 จนกระทัง่มาเป็น
ประเทศรัสเซียในปัจจุบนั ในต้นศตวรรษท่ี 18 พระเจ้า 
ปีเตอร์มหาราชได้ย้ายเมืองหลวงไปอยูท่ี่นครเซ็นต์ปี
เตอร์สเบิร์ก จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1918  กรุงมอสโคว์ก็ได้กลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้ เมือสหภาพโซ
เวียตลม่สลาย   

   น าทา่นชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์  เมืองหลวงท่ียิ่งใหญ่ของประเทศรัสเซีย 
 เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคาร 
บา่ย ชมจตัุรัสแดงเป็นจตัรัุสกลางเมืองของของกรุงมอสโคว์ 

มีขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 695 เมตร มีขนาดพืน้ท่ีรวม 
23,100 ตารางเมตร มีความส าคญัเพราะเป็นศนูย์รวม
ของถนนสายส าคญัทกุสายของกรุงมอสโก นอกจากนี ้
จตัรัุสแดงยงัเป็นสถานท่ีตัง้ของมหาวิหารเซนต์เบซิล 
และหลมุฝังศพของวลาดิมีร์ เลนินอีกด้วย  จตัรัุสแดงถกู
สร้างขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 15 ภายใต้พระราชโองการของพระเจ้าอีวานมหาราชเพือ่ปรับปรุงความ
ปลอดภยัของพระราชวงัเครมลนิ ตอ่มาในสมยัของพระเจ้าซาร์อีวานท่ี 4 มหาวิหารเซนต์เบซิลได้ถกู
สร้างขึน้ และได้ถกูปรับ  ปรุงพืน้ท่ีเร่ือยมา 
จนกระทัง่หลงัจากการรุกรานของฝร่ังเศสโดย
พระเจ้านโปเลยีน ก็มีการเปลีย่นแปลงครัง้
ใหญ่เกิดขึน้ อาคารบางหลงัและสิง่ปลกูสร้าง
ส าหรับการค้าขายซึง่ถกูไฟไหม้ได้ถกูรือ้ถอน
ออกและมีการสร้างสิง่ใหม่ ๆ ขึน้แทน  อาทิเช่น  



  

รถราง การประดบัด้วยโคมไฟ ห้างสรรพสนิค้า GUM 
เป็นต้น สมยัสหภาพโซเวียต จตัรัุสแดงใช้เป็นท่ี
ส าหรับการเดินสวนสนามแสดงแสนยานุภาพทาง
ทหาร โดยจะมีการแสดงแสนยานภุาพทางการทหาร
ส าหรับวนัเมย์เดย์, วนัแหง่ชยัชนะ และการปฏิวติั

เดือนตลุาคม  ในปัจจุบนั จตัรัุสแดงถกูใช้เป็นสถานท่ี
ส าหรับการจดัแสดงของศิลปินและวงดนตรีช่ือดงั
หลายกลุม่ ชมพืน้ท่ีโดยรอบของพระราชวงัเครมลนิ 
โรงละคร Bolshoi และแวะช้อบป้ิงที่ห้าง Gum 
ศนูย์กลางยา่นการค้าท่ีทนัสมยั  ชมแม่น า้มอส
โคว์   ยอดเขาสแปโรว์ฮิลล์ท่ีมีช่ือเสยีงและเป็นจุดชม
วิว  หากโอกาสดีจะเห็นคูบ่า่วสาวมาถ่ายรูป ณ 
สถานท่ีแหง่นี ้น าทา่นสู ่สแปร์โร่ฮิลล์ Sparrow Hill

麻雀山 จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของ
กรุงมอสโคว์ได้ทัง้หมด ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบัตกึ
มหาวิทยาลยัมอสโคว์ท่ีสร้างเป็นตกึสงู ในสมยั 
สตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน  7 ตกึ ท่ีสร้างด้วยรูปทรงเดียวกนั
นาทา่นสู ่ ตลาดอสิมายลอฟกี ้ Izmailovsky Market 

ตลาดขายสนิค้าพืน้เมือง ซึง่ทา่นจะได้พบกบัสนิค้าของ
ท่ีระลกึมากมาย อิสระทา่นเลอืกซือ้สนิค้าตามอธัยาศยั 
อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลกูดก) ผ้าพนัคอ กลอ่ง
ดนตรีรูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม้ พวงกญุแจ ไม้แกะสลกั 
และสนิค้าของท่ีระลกึอ่ืนๆ อีกมากมาย   

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
เดินทางกลบัสูต่วัเมือง น าทา่น เช็คอินเข้าสูโ่รงแรมที่พกั  

พักที่เมืองมอสโคว์  

วันที่สิบส่ี       มอสโคว์ – พระราชวงัเครมลิน – สแปร์โร่ฮิลล์ – ตลาดอิสมายลอฟกี ้ – กรุงเทพฯ    

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
  จากนัน้สู ่ พระราชวงัเครมลิน Kremlin Palace 

สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีขึน้ช่ือของรัสเซีย สร้างขึน้มาพร้อม
กบักรุงมอสโคว์ จึงเป็นศนูย์รวมของวฒันธรรมตา่งๆ 
ของรัสเซีย จากนัน้ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดย 



  

สถาปนิกชาวอิตาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 
9 ยอด ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล ท่ีสร้างอุทิศ
ให้กบันกับุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นท่ีเก็บพระศพของ
พระเจ้าซาร์กอ่นยคุพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ชม ระฆงั

พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมยัพระนาง
แอนนาท่ีทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสดุในโลก 
แตเ่กิดความผิดพลาดระหวา่งหลอ่ทาให้ระฆงัแตก 
ปัจจุบนัวางโชว์ไว้ภายในพระราชวงัเครมลนิ ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ Tsar Cannon สร้างในปี 
ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกทาด้วยบรอนซ์ น้าหนกั 40 ตนั และลกูกระสนุหนกั ลกู
ละ 1 ตนั  

เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคาร 
  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน SHEREMETYEVO 
18.25 น.   น าทา่นเหิรฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ TG975 

พักบนเคร่ืองบิน 

วันที่สิบห้า         กรุงเทพฯ  

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 
 
 
บนรถไฟไซบีเรียเอ็กซ์ ประกอบด้วยตู้นอนส่ีแบบ: 



  

标准经济等 Standard Economy：ห้องละ  4 เตียง 

标准等 Standard Plus ：ห้องละ  2 เตียง 
豪华银等 Deluxe Silver：ห้องละ  2 เตียง  (มีห้องน า้ ห้องอาบน า้ โซฟา เป็นส่วนตัว) 
豪华金等 Deluxe Gold：ห้องละ  2 เตียง   (มีห้องน า้ ห้องอาบน า้ โซฟา เป็นส่วนตวั) 
 

แบบดีลักซ์สีทอง 豪华金等 Deluxe Gold เป็นแบบท่ีพิเศษและสะดวกสบายท่ีสดุในกลุม่รถไฟ ห้องสว่นตวั
พร้อมห้องอามน า้ ฝักบวัและห้องสขุา แตล่ะห้องมีเตียง 2 ชัน้ ชัน้บน และชัน้ลา่ง โซฟา ตู้ เลก็ ๆ โต๊ะเลก็ติดกบัหน้าตา่ง 
ห้องแตล่ะห้องมีปลัก๊ยโุรปขนาด 220 โวลต์ สามารถใช้กบัผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ ตา่งๆ ห้องโดยสารติดตัง้อุปกรณ์
เคร่ืองปรับอากาศ (ปรับอุณหภมิูห้องได้) เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ได้ในระหวา่งรถไฟก าลงัวิ่ง 
แบบดีลักซ์豪华金 1 ตู้มี 5 ห้อง สามารถจองได้แบบเดี่ยวและแบบคู่ 
พืน้ที่ห้อง: 2.00 เมตร X 3.50 เมตร = 7.0 ตรม 

พืน้ที่เตียงล่าง: 1.20 เมตร X 1.85 เมตร 

พืน้ที่เตียงบน: 0.85 เมตร x 1.85 เมตร 

 
 

  
包房内日间场景       包房内夜间场景  

   

 



  

豪华银等 Deluxe Silver รถไฟที่หรูหราและสะดวกสบาย 

ห้องโดยสารแบบดีลกัซ์สเีงิน 豪华银等 Deluxe Silver ภายในห้องมีขนาดเลก็กวา่ห้องนอนดีลกัซ์สทีอง 
ห้องสว่นตวัพร้อมห้องอามน า้ ฝักบวัและห้องสขุา แตล่ะห้องมีเตียง 2 ชัน้ ชัน้บน และชัน้ลา่ง โซฟา ตู้ เลก็ ๆ โต๊ะเลก็ติด
กบัหน้าตา่ง ห้องแตล่ะห้องมีปลัก๊ยโุรปขนาด 220 โวลต์ สามารถใช้กบัผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ ตา่งๆ ห้องโดยสาร
ติดตัง้อุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ (ปรับอุณหภมิูห้องได้) เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ได้ในระหวา่งรถไฟก าลงัวิ่ง 
 

แบบดีลักซ์สีเงิน豪华银等 Deluxe Silver 1 ตู้มี 6 ห้อง สามารถจองได้แบบเดี่ยวและแบบคู่ 

พืน้ที่ห้อง: 2.00m X 2.70m = 5.4sqm 
พืน้ที่เตียงล่าง: 1.10 เมตร X 1.85 เมตร 
พืน้ที่เตียงบน: 0.80 เมตร X 1.85 เมตร 
 
 

 
 

 

 
 
包房内夜间场景 

 
 
包房内私人卫生间及盥洗、冲凉设备 

 

 



  

แบบ มาตรฐาน 标准等 Standard Plus  
ห้องนอนแบบสแตนดาร์ดและหรูหราท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดของการเดินทางดว้ยรถไฟ ในห้องพร้อมเตียงสองชั้น ชั้นบน 2 

เตียงใชส้ าหรับนอนและเตียงสองชั้นล่างใชส้ าหรับว่างกระเป๋า ส่ิงของต่างๆ หอ้งน ้ าและห้องสุขาแบบสาธารณะ ตั้งอยูท่ี่ปลายตูข้องสอง
ดา้น อุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ (อุณหภูมิควบคุมกลาง) ห้องพกัแต่ละห้องมีปลัก๊อินแบบยโุรปขนาด 220 โวลตซ่ึ์งสามารถใชก้บัอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ   หอ้งนอนมาตรฐานพร้อมห้องส่วนตวั 9 หอ้งสามารถจองและใชบ้ริการไดท้ั้งแบบเด่ียวและแบบคู่ 
 

แบบ มาตรฐาน 标准等 Standard Plus 1 ตู้มี 9 ห้อง สามารถจองได้แบบเดี่ยวและแบบคู่ 
พืน้ที่ห้อง: 2.00m X 2.00m  =  4.00sqm   
พืน้ที่เตียงนอน: 0.65m X 1.85m   

 

 

 
    

 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


