
 

ประสบการณการเดินทางทางรถไฟ ที่ยิ่งใหญที่สุดในประวัตศิาสตร    
ทวีปยุโรปและเอเชีย  มากกวา 9,288 กิโลเมตร    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี รายการ โรงแรม 
วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – อูลันบาตอร ประเทศมองโกเลยี อูลันบาตอร 
วันท่ี 2 อูลันบาตอร – เทศกาลนาดมั อูลันบาตอร 
วันท่ี 3 อูลันบาตอร – รถไฟสายทรานไซบเีรีย  บนรถไฟ 
วันท่ี 4 รถไฟสายทรานไซบีเรีย – มองโกเลีย  – รัสเซีย – อูลันอูเด บนรถไฟ 
วันท่ี 5 รถไฟสายทรานไซบีเรีย – ลิสตเวียนกา – ทะเลสาบไบคาล เอียคุสต 
วันท่ี 6 เอียคุสต – รถไฟสายทรานไซบเีรีย  บนรถไฟ 
วันท่ี 7 รถไฟสายทรานไซบีเรีย – ครัสโนยาสค บนรถไฟ 
วันท่ี 8 รถไฟสายทรานไซบีเรีย – โนโวซีบีสค บนรถไฟ 
วันท่ี 9 รถไฟสายทรานไซบีเรีย – เยคาเตรินบุรก เยคาเตรินบุรก 
วันท่ี 10 เยคาเตรินบุรก – รถไฟสายทรานไซบเีรีย  บนรถไฟ 
วันท่ี 11 รถไฟสายทรานไซบีเรีย – มอสโคว มอสโคว 
วันท่ี 12 มอสโคว – กรุงทพฯ  _ 
วันท่ี 13 กรุงเทพฯ _ 

เสนทางรถไฟสายทรานไซบีเรียเสนทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดการเดินทาง วันท่ี 8 – 19 กันยายน 2562 

วันแรก       กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม–ิ ฮองกง –อูลันบาตอร  มองโกเลีย 

02.00 น. พรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ  เคาเตอร  สายการ
บินฮองกงแอรไลน  HX 

04.40 น.  นําทานเหิรฟาสูฮองกงโดยเท่ียวบินท่ี HX762 
09.00 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาตฮิองกง นําทานทําการเชค็อินตอสายการบินมองโกเล่ียนแอรไลน  
12.05 น.  นําทานเหิรฟาสูเมืองอูลันบาตอร ประเทศมองโกเลียโดยเท่ียวบินท่ี OM298 
16.45 น.  เดินทางถึงเมืองอูลันบาตอร ประเทศมองโกเลีย  

เมืองอูลันบาตอรUlaanbaatar （ 乌 兰 巴 托 ）เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย  ประเทศ
มองโกเลีย เปนประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรนอยมาก คือประมาณ 3 ลานคน ในอดีต ประเทศ
มองโกเลีย เคยเปนศูนย กลางของจักรวรรดิมองโกลในชวงคริสตศตวรรษที่ 13 ซึ่งตอมาไดยึดอํานาจ
เขาปกครองจีนในนามของราชวงศหยวน  แตก็ตองมาเสียอํานาจเม่ือราชวงศหมิงและราชวงศชิงเขามา
มีอํานาจซึง่ทางมองโกเลียเองตองอยูใตอํานาจของราชวงศดังกลาวอีกดวยมองโกเลียไดรับเอกราชจาก
จีนเม่ือป พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) จากการชวยเหลือของสหภาพโซเวียต แตตองสถาปนาการปกครอง
เปนระบอบคอมมิวนิสตตามแบบประเทศเพื่อนบาน ทธคิอมมิวนิสตส้ินสุดลงจากมองโกเลียเม่ือป พ.ศ. 
2533 (ค.ศ. 1990) ปเดียวกนักับการลมสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งตอมามองโกเลียไดนําระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช  ประชากรสวนใหญนบั ถอืศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบธเิบต 
หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองนําทานสูภัตตาคาร 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร  
พักเมืองอูลันบาดอร Gandholidaylnn hotel  หรือเทียบเทา 

 



 

วันท่ีสองอูลันบาดอร – อุทยานแหงชาตเิทอเรลจ– เทศกาลนาดมั   
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานสู อุทยานแหงชาติเทอเรลจ  (Terelj national 
park 特尔勒吉货架公园 ) เปนเขตคุมครองขนาดใหญเปน
อันดับ 3 ของมองโกเลีย อยูหางจากเมืองอูลันบาตอร 
ประมาณ  80 กิโลเมตรอุทยานธรรมชาติที่สวยงาม สมกบั
ที่ถูกขนานนามวา “Land of Blue Sky”  มีหินรูปรางแปลก
ตา เปนเสนทางที่มีสีสัน ถาไดเหน็เสนขอบฟาตัดกบัทุง
หญาสีเขียว ก็จะรูวาทีน่ี่งดงามเพียงใด  ทุงหญาที่ไรตนไม
ใหญ เรียกกันวา ทุงหญาสเตปปจะพบเห็นไดมากใน
มองโกเลีย บางแหงเปนทุงหญาแหงๆบางแหงเปนทุงหญา
ปาผสม ซึ่งมีความอุดมสมบูรณและเปนสถานทีท่ี่คนมอง
โกลคุนเคย ในอดีตเวลาออกรบ ไมวาจะยากลําบาก
เพียงใดพวกเขาก็สามารถเอาชนะขาศกึได 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
รวมเทศกาลประเพณีมองโกเลียดั้งเดิม ที่ทาง Siberia 
Express จัดใหเปนพเิศษ  ใหชมวิถชีีวิตแบบ ดั้งเดิมของ
ชาวมองโกเลีย  เยีย่มชมกระโจมดั้งเดิมของเผามองโกล ที่
เรียกวา “เกอ”  เทศกาลนาดมั “นาดัม”หมายถงึ
การละเลนเทศกาลนี้มีการละเลนที่เปนเอกลักษณของชาวมองโกล 3อยาง คือ มวยปลํ้า ข่ีมา และยงิ
ธนู  ซึ่งยเูนสโกไดข้ึนทะเบียนใหเทศกาลนาดัมเปนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเม่ือป2010 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ําณ ภัตตาคาร  เมนพูื้นเมือง ชาบแูบบมองโกเลยี 
พักเมืองอูลันบาดอร Gandholidaylnn hotel  หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
   
 
 



 

วันท่ีสาม         อูลันบาดอร – จัตุรัสซัคบาทาร–วัดกานดาน – Zaisan Hill – รถไฟสาย Trans-Siberia   
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

ชม จัตุรัสซัคบาทาร(Sukhbaatar Square 苏

赫 巴 托 尔 广 场 ) ศูนยกลางของประเทศ 
มองโกเลีย ซึ่งเปนที่ประดิษฐสถานของรูปปน
ซัคบาทาร ผูประกาศอิสรภาพแกมองโกเลีย 
ในป ค.ศ. 1921  ผานชม Genghis Khan 
Equestrian Statue รูปปนทานเจงกีสขาน
ระดับมหึมา อลังการงานสรางกับบรรยากาศรอบๆ  ที่เปน
ธรรมชาติสวยงามตามสไตลมองโกเลีย  นําทานชม วัด
กานดาน (Gandan Lama Monastery 甘丹寺院 ) พระอาราม
พุทธมหายานทเิบต ซึ่งเปนวัดสําคัญและใหญที่สุดของประเทศ
เปนศนูยรวมจิตใจของชาวเมือง สรางในป ค.ศ.1835 แตในยุค
หนึ่งถกูปดเนื่องจากสตาลินส่ังใหทําลายวัดทั่วประเทศ รวมถึง
กําจัดลามะแมทีน่ี่จะถูกทําลาย แตก็สรางใหมโดยใชตน
แบบเดิมซึ่งภายในพระวิหารเปนที่ประดิษฐานพระอวโลกเิตศวร สูงถึง 20 เมตร รอบๆมีกงลอมนตรา
ใหหมุนภาวนา   

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้นําทานชมวิวพาโนรามาสุดสวยของเมือง
ที่  Zaisan Hill หรือ จุดชมวิว Zaisan Memorial 载
山苏联红军纪念碑 ซึ่งที่นีเ่ปนอนุสรณสถานที่แสดงถึง
ความสนิทสนมระหวางอดีตสหภาพโซเวียตและ
มองโกเลียซึ่งสหภาพโซเวียตไดสรางใหมองโกเลียโดย
ส่ิงที่บงชีถ้ึงมิตรไมตรีระหวางสองประเทศนี้คือ
ภาพเขียนดานในที่มีเร่ืองราวบางอยางเชน  นักบนิอวกาศคนแรกของมองโกเลียที่รวมโครงการของ
สหภาพโซเวียตและข้ึนไปบนอวกาศป 1981 หรือตอนที่มองโกเลียไดรับอิทธิพลจากสหภาพโซเวียตใน
ดานตางๆอยางแรงชวง 70ปหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2  

15.00 น. นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ  พรอมเช็คอินข้ึนขบวนรถไฟสายทรานไซบเีรีย Trans-Siberia    
16.00 น. โดยรถไฟขบวนพเิศษ “Grand Transiberian Express” 

นี้ เปนขบวนรถไฟทีจ่ัดเฉพาะซึง่การเดนิทางจากนี้
ตอไปรถไฟขบวนนี้จะเปนบานเคล่ือนที่ตลอดการ
เดินทางซึ่งเปนสถานีตนทาง  
 
 
 



 

ค่ําคืนนี้ขบวนรถไฟสายแกรนดทรานไซบีเรียนเอ็กเพรส
จะเดนิทางขามพรมแดนประเทศมองโกเลีย ณ สถานี
รถไฟSucheBaatarและขามชายแดนเขาสูประเทศ
รัสเซีย ณ ดาน ทีส่ถานีNaushki 
มีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเดินทางไปเช็คพาสปอรต
และเอกสาร จากนัน้ทานนอนหลับพักผอนใหสบายบน
ขบวนรถไฟพิเศษขบวนนี ้

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา บนรถไฟ 
คืนน้ีพักบนรถไฟ 

วันท่ีสี่          เมืองอูลาน อูเด  –โวลกินสค ตัตซัน–รูปหลอศีรษะเลนิน –วิหารโอดิกเีทรียฟสก ี

เชา  ตื่นเชารับอรุณวันใหม ขบวนรถไฟเดนิทางถึงเมืองอูลาน อูเดUlan-Ude เมืองหลวงของ สาธารณรัฐ 
บูเรียตเดีย (Buryatia)รัฐอิสระของรัสเซียเคยเปนเมืองปด
สําหรับชาวตางชาติ ตั้งอยูติดกับประเทศ มองโกเลียมี
วัฒนธรรมชาวบูเรียตผสมผสานระหวางมองโกเลีย ไซ
บีเรียและ รัสเซยีเมืองอูลานอูเดเปนจุดศุนยกลางระหวาง
ตะวันตกและตะวันออกเปนเมืองใหญที่ยังคงใหเห็น
บานเรือนที่สรางดวยไมสไตลโซบเีรียน 

  รับประทานอาหารเชา ณ บนรถไฟ 
  ชมพุทธศาสนสถานที่ใหญที่สุดในประเทศรัสเซีย อีโวล

กินสค ตตัซัน“IvolginskyDatsan”伊沃尔金扎仓 ตั้งอยูใกล
ทะเลสาบไบขาล ดานทิศตะวันออกของประเทศไซบเีรีย
สถานที่แหงนี้เปดใหเขาชมในป ค.ศ. 1945 ที่นีเ่ปนที่เกบ็
รักษารางของDashi-DorzhoItigilovหรือ Khambo Lama 
พระสงฆสัญชาติรัสเซียผูซึ่งมรณภาพในป ค.ศ. 1927 แต
รางกายของทานยังไมเนาเปอยและยังคงอยูในทานัง่
สมาธิลักษณะดอกบัวทานเกิดเมือป ค.ศ. 1852 ศึกษา
สาขายา และ ปรัชญา ตั้งแตอาย ุ 16 ปในมหาวิทยาลัย
สงฆ ในเมือง Buratiaปจจบุันไดถกูทําลายไปหมดแลว
ไดรับการขนานนามใหเปนHambo Lama องคที่ 12 และ
เปนผูนําศาสนาพุทธในประเทศรัสเซียทานมีบทบาทที่
สําคัญในการใหความชวยเหลือทหารผูบาดเจ็บจากสงครามโลกคร้ังที่สองชวยเหลือประเทศในเร่ือง
อาหาร  เคร่ืองนุง หม และยารักษาโลก  ตอมาในป ค.ศ. 1926 เกิดการเปล่ียนการปกครองในประเทศ
รัสเซีย อาจเปนอันตรายตอพระสงฆทานจึงเตือนบรรดาสานุศิษยใหอพยพไปอยูที่ทเิบตแตตัวทาน



 

ยังคงอยูทีป่ระเทศไซบเีรีย จนป ค.ศ. 1927 ทานจึงประกาศละสังขาร ในขณะที่ทานมีอายุ 75 ชันษา
สานุศิษยไดเก็บรักษารางของทานไวในโลงไมในทานั่งตามคําส่ังของทานกอนมรณภาพ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร เมนูพื้นเมืองบเูรียต 
นําทานเดินทางสูถนนPedestrian Street“老信徒”村

เปนถนนคนเดินตั้งอยูใจกลางเมืองชมจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเปน
ที่ตั้งของ รูปหลอศีรษะท่ีใหญท่ีสุดในโลกของวลาดมิรี เล
นิน (Vladimir Lenin)俄罗斯最大的列宁雕像 ผูนํานักปฏิวัติ
มารกซิสคนแรกของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต โดย
รูป หลอถูกสรางข้ึนในป 1970 ตั้งตระหงานอยูเหนือจตัุรัส ดวย
ความสูง 7.7 เมตร (25 ฟุต)และมีน้ําหนัก 42 ตัน จากนัน้ชม 
วิหารโอดิกเีทรียฟสก ี (Odigitrievsky Cathedral) อีกหนึ่ง
คริสตจักรนิกายออรโธด็อกซซึ่งตั้งอยูในยานเมืองเกาของอู
ลาน-อูเด โดยวิหารสรางข้ึนในป1741 และแลวเสร็จในป 1785 
ในแบบไซบีเรีย-บาร็อคปจจบุันกลายเปนอนุสาวรียทาง
สถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณมากแหงหนึ่งของรัสเซีย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
21.00 น. จากนัน้ เตรียมกลับข้ึนรถไฟ  
22.00 น.  รถไฟออกจากสถานี บนรถไฟ สายโรแมนติก พรอมพักผอนบนขบวนรถไฟ สายที่ยาวและสวยที่สุด

แหงหนึ่งในโลก 
คืนน้ีพักบนรถไฟ 

 
วันท่ีหา       หมูบานลสิตเวียนกา–ทะเลสาบไบคาล –เมืองเอียคุตส     

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ บนรถไฟ 
  เชานีท้านจะไดชมที่เทีย่วไฮไลทจุดหนึ่งของการ

เดินทางขบวนรถไฟจะเคล่ือนผานทะเลสาบน้ําจืดที่
ใหญที่สุดและลึกที่สุดในโลกทะเลสาบไบคาล 
(Lake Baikal)ตั้งอยูบริเวณตอนใตของไซบีเรีย
ประเทศรัสเซยี โดยทะเลสาบนั้นมีความลึก
ประมาณ 1,642 เมตร จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกวา 
1,640 เมตรทะเลสาบไบคาลเกิดจากการทีน่้ําเออ
ลนเขามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเม่ือ 25 ลาน ปที่แลว ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 
กิโลเมตร กวางโดยเฉล่ีย 50 กิโลเมตร มีพื้นทีป่ระมาณ 23,000 ตารางกิโลเมตรและเปนหนึ่งในมรดก
โลกที่นาไปชม ปริมาณของน้ําในทะเลสาบแหงนี้คิดเปนรอยละ 25% ของปริมาณน้ําจืดทีมี่อยูทั้งหมด



 

ของโลก  และเปนแหลงน้ําธรรมชาตทิี่สะอาดเปน น้ําจดืที่ใชบริโภคได  ทะเลสาบแหงนี้ซอนตัวอยูใน
หุบเขา จึงไมเปนที่รูจกัอยางแพรหลายจนกระทั่งตั้งแตป ค.ศ. 1902 ทางการไดสรางสายรถไฟทรานส
ไซบีเรียรอบทะเลสาบ  นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆทะเลสาย มีสัตวที่ไมไดพบที่ใดในโลกกวา 200 ชนดิ 
จึงเปนที่รูจักกนัในชื่อ “กาลาปาโกสแหงรัสเซยี” (Galapagos of Russia)  ปจจุบันที่ทะเลสาบไบคาล
ถือวาเปนทะเลสาบน้ําจืดที่เกาแกที่สุดของโลกและไดรับการยกยองจากองคการยเูนสโกใหเปนมรดก
โลกในป1996ขบวนรถไฟจะแลนไปชาๆ ใหทานไดชมทศันียภาพที่สวยงามของวิวทิวทัศน รอบ ๆ
ทะเลสาบระหวางทาไบคาล กับทาสลูดยนักาซึง่ในหลายปที่ผานมาไดใชเสนทางนี้สําหรับรถไฟทองถิ่น
และรถไฟทองเทีย่วเทานั้นขบวนรถไฟจะหยุด ณ หมูบานเล็ก ๆ ใหคณะไดลงไปยืดเสนยืดสายและได
ไปสัมผัสน้ําจืดทีใ่สเย็นในทะเลสาบ  และไดมีโอกาสไปเยีย่มชมบานไมโบราณของชนพื้นเมืองอีกดวย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่งบนรถไฟ 
14.00 น.  ชมหมูบานลสิตเวียนกาListvyankaตั้งอยูบนพื้นที่หบุเขา

ริมทะเลสาบไบคาล นําทานเดินชมหมูบานชนบท ผาน
โบสถ เซ็นตนิโคลัส โบสถสไตลออทอดอคศิลปะราว ป 90 
สรางดวยไมเกือบทัง้หลังปจจบุันไดรับการซอมแซมตกแตง
ใหม จากนั้นนําทานสู เมืองเอียคุตสIrkutsk Oblast伊尔

库 茨 克 เปนเมืองใหญอีกเมืองหนึ่งในไซบเีรียเปน
ศูนยกลางการปกครองมีประชากรประมาณ 588,000 คน 
เปนแหลงการศึกษาที่สําคญั เมืองแหงธุรกจิและการคา
ระหวางประเทศมองโกเลียและประเทศจีนเปนเมืองที่มี
ผูคนพลุกพลานเพราะเปนยานการคาขาย  เมืองนี้ไดชื่อวา
เปน ปารีสของไซบเีรีย (Paris of Siberia) โดยเมืองไม
ขนาดไมใหญ ทําใหสามารถเดินเลนชมเมืองตลอดสองขางทาง โบสถประจําเมืองริมแมน้ําสุด
คลาสสิก 东正教教堂 ถนนคนเดนิเสนหลักของเมือง บานไมสไตลไซบีเรียในเขตเมือง ถนนที่ทําใหเมือง
นี้ไดรับฉายาวาเปนปารีสนอยๆ แหงดินแดนไซบ ี

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
เมนูสไตลบารบีคิว(เสริฟปลา Omulท่ีมีเฉพาะท่ีน่ีเทาน้ัน 只有贝加尔湖特有的—奥姆鱼) 

พักเมืองเอียคุตส   
 
 
 
 
 
 



 

วันท่ีหก      เมืองเอียคุตส–พิพิธภัณฑภูมิภาค– รถไฟสาย Trans-Siberia   

เชา  รับประทานอาหารเชา ในโรงแรม 
นําทานชมบานเรือนเกา（旧城）ที่ยังคงรักษาสภาพเดิม 
ๆ คือสรางดวยไมเปนที่อยูอาศัยของผูมีอันจะกนิและ
เสนาบดเีกา  ทานจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่แปลก
ตา  ที่ไมเคยไดสัมผัสจากที่ไหนมากอน  ผานชม
พิพิธภัณฑภูมิภาค(Regional Museum) เปนอาคาร
สมัยวิคตอเรียที่จัดแสดงวัตถุส่ิงของเคร่ืองใชเคร่ืองแตง
กายของชนเผาพื้นเมืองตลอดจนวัฒนธรรมความเปนอยู
ของชนเผาเรรอน 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
ชมยานคีรอฟสแควร(KirovSquare)ยานการคาสําคัญ
ของภูมิภาคเดินเลนตลาดทองถิน่ ชมอนุสาวรียเปลวไฟนิ
รันดร บริเวณริมแมน้ําแองการาชมปอมไมที่ถกูสรางข้ึน
เพื่อเปนที่ปองกันสัตวปาและใชเปนที่เก็บขาวของทองคํา
เงินและส่ิงทอจากการคาในอดีต จากนั้นนําทานชม
คอนเสิรต ในบรรยากาศของพระราชวังเกา  เปน
คอนเสิรตทีจ่ัดใหกบัคณะนี้เปนพเิศษ 

18.00 น. หลังจากนั้นเดินทางกลับสูขบวนรถไฟสาย
พิเศษแกรนดทรานไซบเีรียเอ็กซเพรส  พักผอน
บนขบวนรถไฟในคนืวันนี ้

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา บนรถไฟ สายโรแมน
ติกพรอมพักผอนบนขบวนรถไฟ สายที่ยาวและสวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก 

คืนน้ีพักบนรถไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันท่ีเจ็ด   เมืองครัสโนยาสค–ลองเรือในแมนํ้าเยนิสโซ– รถไฟสาย Trans-Siberia   

เชา  ตื่นเชารับอรุณวันใหม  
  รับประทานอาหารเชา ณ บนรถไฟ 
  รถไฟเดินทางถึงเมืองครัสโนยาสค 

(Krasnoyarsk 克拉斯诺亚尔斯克)  เมือง
ที่ตั้งอยูใกลใจกลางของประเทศรัสเซยีตั้งอยู
ริมฝงแมน้ําเยนิสโซ (Yenissei River)แมน้ําเยนิสโซเปน
แมน้ําที่ใหญและไหลลงสูทะเลสายอารคติก  ครัสโนยาสค 
เปนเมืองหลวงของครัสโนยาสคไคร ประเทศรัสเซยีสวนที่
อยูในทวีปเอเชียตัง้อยูบนฝงแมน้ําเยนเีซยตอนบนเปนเมือง
ใหญเปนอันดับ 3 ในไซบีเรีย รองจากเมืองโนโวซีบีสคและ

ออมสคมีประชากร 973,826 คน เดิมเปนเมืองปดสมัยอยู
ภายใตการปกครองของโซเวียต สําหรับเนรเท ศนักโทษ
ทางการเมือง แตปจจุบันเปนเมืองอุตสาหกรรมที่สําคญั 
ผลิตเหล็กและอลูมิเนยีมนําทานเดนิทางสูจุดทองเทีย่วที่
สําคัญเพื่อชมความสวยงามของตัว เมืองและสูยานการคา
ที่มีเอกลักษณ เปนของตนเอง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
ใหทานไดเดนิเลนณ บริเวณใจกลางเมืองสัมผัสบรรยากาศ
สไตลเมดิเตอเรเนียนตลอดสองขางทางจะประดับประดา
ไปดวยตนปาลมจากนัน้นําทานลองเรือในแมนํ้าเยนิส
โซ 叶尼赛河 ชมวิวทิวทัศนของตัวเมืองที่สวยงามและ

สะพานรถไฟใหญทีเ่ชื่อมสองฝงแมน้ําเขาดวยกัน 
18.00 น. นําทานเดินทางกลับสูขบวนรถไฟ เพื่อออกเดินทางตอ 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา บนรถไฟ สายโรแมนติก พรอม

พักผอนบนขบวนรถไฟ สายที่ยาวและสวยที่สุดแหงหนึ่งใน
โลก 

คืนน้ีพักบนรถไฟ 
 
 

 



 

วันท่ีแปด   เมืองโนโวซิบสีค–พิพิธภัณทรถไฟกลางแจง– รถไฟสาย Trans-Siberia   

เชา  ตื่นเชารับอรุณวันใหม  
  รับประทานอาหารเชา ณ บนรถไฟ 
09.00 น.   รถไฟถึงเมืองโนโวซิบีสค (Novosibirsk 新西伯利亚)เปน

เมืองที่ใหญที่สุดในไซบเีรีย มีประชากรมากเปนอันดบัสามของ

ประเทศรัสเซยีรองจากกรุงมอสโกและเมืองเซนตป
เตอรสเบิรกมีประชากรมากที่สุดของรัสเซยีสวนที่อยู
ในทวีปเอเชียมีประชากร 1,473,754คนนําทาน
เดินทางไปชมโบสถออโทดอกที่สวยงามและยังคง
หลงเหลืออยู โนโวซีบีสคยงัมีชื่อเสียงเล่ืองลือดานงาน
ศิลปที่สรางสรรค สวนโรงอุปรากรและโรงละครบัลเลตของเมืองไดรับการขนานนามไววาเปน “โคลอส
เซียมแหงไซบเีรีย” ชมโอเปราเฮาสทีใ่หญที่สุดในรัสเซีย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ  ภัตตาคาร 
รถโคชผาน ไทกา (Taiga) หรือ ปาไซบเีรีย西伯利

亚 森 林 — 针 叶 林 带 ระยะทางประมาณ 30 
กิโลเมตรจากตัวเมือง  ชมพิพิธภัณทรถไฟกลางแจง 
ของรัสเซีย  ซึ่งมีหัวรถจักร มาก กวา 60 ชนดิอีกทั้งมี
รถยนตโบราณหลายชนิด  หัวรถจกัรโบราณไดพัฒนาการมาเปนรถไฟสายทรานไซบีเรียในปจจุบัน   

16.00 น. ไดเวลานําทานเดินทางกลับสูขบวนรถไฟ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา บนรถไฟ สายโรแมนติก พรอมพักผอนบนขบวนรถไฟ สายทีย่าวและสวย
ที่สุดแหงหนึ่งในโลก 

คืนน้ีพักบนรถไฟ 
 

วันท่ีเกา     รถไฟสาย Trans-Siberia – เมืองเยคาเตรินบุรก  

เชา  ตื่นเชารับอรุณวันใหม  
  รับประทานอาหารเชา ณ บนรถไฟระหวางรถไฟเคล่ือนผา อิสระพักผอนตามอัธยาศัย ชมวิว

ทิวทัศนสองขางทาง 
12.00 น.  รถไฟถึงเมืองเยคาเตรินบุรก 

(Yekaterinburg 叶卡捷琳堡)เปนเมือง
ศูนยกลางการปกครองของสเวียร
ดลอฟสคโอบลาสตและเปนเมืองใหญ
อันดับ 4 ของประเทศรัสเซยีตั้งอยูทางดาน



 

ทิศตะวันออกในเทือกเขายูราล บนฝงแมน้ําไอเซ็ทเทือกเขายูราล  เทือกเขายูราลเปนเทือกเขาที่เชื่อม
ระหวางยุโรปตะวันออกกบัไซบเีรียตะวันตก ความยาว 2,500 กิโลเมตร กวาง 40-150 กิโลเมตร  สวน
ที่สูงที่สุดของเทือกเขาคือ ยอดนาร็อทนายา (Narodnaya) สูง 1,875 เมตรเมืองนี้ลอมรอบไปดวยภุ
เขา  เปนเมืองสําคัญทางดานการเมือง การคลังอุสาหกรรม และวัฒนธรรม   

 เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
นําทานชมสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญๆ และเยี่ยมชม 
โบสถแหงเลือด“Cathedral on the Blood” ซึ่งเปน
สถานที่ประหารชีวิตของกษัตริยซีซาร นิโคลัส พรอม
ราชวงศโดยบอลเชวิค ในป ค.ศ. 1918  จากนัน้ 
เดินทางไป เยือนสถานทีศ่ักดิ์สิทธิ์การนนิายามา 
(Ganina Yama 加宁娜山 ) ปจจุบันเปนสถานที่
สําคัญในการประกอบศาสนกจิของประเทศและเปน
ที่ฝงศพของราชวงศโรมานอฟ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
เดินทางกลับสูตัวเมือง นําทาน เช็คอินเขาสูโรงแรม 

พักท่ีเมืองเยคาเตรินเบิรก  
 

วันท่ีสิบ         เมืองเยคาเตรินบุรก– รถไฟสาย Trans-Siberia   

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
  เดินทางสูสถานีรถไฟเมืองเยคาเตรินบุรก 叶卡捷琳

堡火车站 
09.00 น.  รถไฟออกเดินทางจากเมืองเยคาเตรินบูรกผานเทือกเขา

อูลาล (Ural Mountain)อยูในประเทศรัสเซยีและประเทศ
คาซัค สถานเปนเทือกเขายาวตอเนื่องในแนวทิศ เหนือ-ใต

เปนพรมแดนธรรมชาติที่กัน้ระหวางทวีป
ยุโรปกับทวีปเอเชียเทือกเขาอูราลเปน
เทือกเขาที่ประกอบดวยหนิยุคเกาซึ่งผาน
กระบวนการกดักรอน และการพังทลายมา
เปนเวลานาน ทําใหมีเนินหนิเขาเตี้ย มี
ความสูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดบั
น้ํา ทะเล  รถไฟเคล่ือนขบวน ผานหุบเขา  ปา  ทะเลสาบ และทุงหญาที่เขียวขจ ี ทานจะเพลิดเพลินกับ
ธรรมชาติ หรือพักผอน ตลอดวันนี ้



 

ค่ํา  รับประทานอาหารเทีย่งรับประทานอาหารค่ํา บนรถไฟ สายโรแมนติก พรอมพักผอนบนขบวน
รถไฟ สายที่ยาวและสวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก 

คืนน้ีพักบนรถไฟ 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสิบเอ็ด รถไฟสาย Trans-Siberia– กรุงมอสโคว – จัตุรัสแดง – หาง GUM–สถานีรถไฟใตดิน   

เชา  ตื่นเชารับอรุณวันใหม  
  รับประทานอาหารเชา ณ บนรถไฟ 

11.00 น. ขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรียเดนิทางถึงกรุงมอสโคว
เมืองหลวงของประเทศรัสเซยีใหทานเตรียมตัว
เช็คเอาทออกจากขบวนรถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลก 
กรุงมอสโคว (Moscow)เปนศูนยกลางทางเศรษฐกจิ 
การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศตั้งอยู
ใกลแมน้ํามัสกวาเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุด
ในยุโรปและเม่ือสมัยคร้ังที่สหภาพโซเวียตยงัไมลม
สลายกรุงมอสโกก็ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซ
เวียตอีกดวย ในป พ.ศ. 2550 มอสโกไดรับการจัด
อันดับเมืองที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลก ตามมาดวย
ลอนดอน และ โซลกรุงมอสโควมีประวัติศาสตร
ยาวนานกวา 850 ปตั้งแตสมัยรัสเซียเกาซึ่งนําโดย
เจาชายแหงเมืองชชูตัลยูริ (Yuri Dolgorukiy) ค.ศ. 
1147 อาณาจักรมัสโควีแผขยายกวางขวางในศตวรรษ
ที่ 15-16 โดยการปกครองของพระเจาอีวานที่ 3 และอี
วานที่ 4 จนกระทัง่มาเปนประเทศรัสเซียในปจจุบัน ใน
ตนศตวรรษที่ 18 พระเจาปเตอรมหาราชไดยายเมือง
หลวงไปอยูที่นครเซน็ตปเตอรสเบิรก จนกระทัง่ป ค.ศ. 1918  กรุงมอสโควก็ไดกลับมาเปนเมืองหลวง
อีกคร้ังเมือสหภาพโซเวียตลมสลาย   

   นําทานชมความสวยงามของกรุงมอสโคว  เมืองหลวงที่ยิ่งใหญของประเทศรัสเซีย 
เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ  ภัตตาคาร 



 

บาย ชมจัตุรัสแดงเปนจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโคว
มีขนาดกวาง 70 เมตร ยาว 695 เมตร มีขนาดพื้นที่รวม 
23,100 ตารางเมตรมีความสําคัญเพราะเปนศูนยรวม
ของถนนสายสําคญัทกุสายของกรุงมอสโกนอกจากนี้
จัตุรัสแดงยังเปนสถานที่ตั้งของมหาวิหารเซนตเบซิล
และหลุมฝงศพของวลาดิมีร เลนินอีกดวย  จัตุรัสแดงถกู
สรางข้ึนในชวงศตวรรษที่ 15 ภายใตพระราชโองการ
ของพระเจาอีวานมหาราชเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย
ของพระราชวังเครมลินตอมาในสมัยของพระเจาซารอี
วานที่ 4 มหาวิหารเซนตเบซิลไดถูกสรางข้ึนและไดถูก
ปรับ ปรุงพื้นที่เร่ือยมาจนกระทั่งหลังจากการรุกรานของ
ฝร่ังเศสโดยพระเจานโปเลียนก็มีการเปล่ียนแปลงคร้ัง
ใหญเกิดข้ึนอาคารบางหลังและส่ิงปลูกสรางสําหรับการคาขายซึ่งถูกไฟไหมไดถูกร้ือถอนออกและมี
การสรางส่ิงใหมๆ ข้ึนแทน อาทิเชน รถราง การประดับดวยโคมไฟ หางสรรพสินคา GUM เปนตนสมัย
สหภาพโซเวียตจัตุรัสแดงใชเปนที่สําหรับการเดนิสวนสนามแสดงแสนยานุภาพทางทหารโดยจะมีการ
แสดงแสนยานุภาพทางการทหารสําหรับวันเมยเดย, วันแหงชัยชนะและการปฏิวัติเดือนตุลาคม  ใน
ปจจบุันจัตุรัสแดงถกูใชเปนสถานที่สําหรับการจัดแสดงของศิลปนและวงดนตรีชื่อดังหลายกลุมชม
พื้นที่โดยรอบของพระราชวังเครมลิน โรงละคร Bolshoi และแวะชอบปงท่ีหาง Gumศูนยกลางยาน
การคาที่ทันสมัย   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
เดินทางกลับสูตัวเมือง นําทาน เช็คอินเขาสูโรงแรมทีพ่ัก 

พักท่ีเมืองมอสโคว 
วันท่ีสิบสองมอสโคว – พระราชวังเครมลิน –สแปรโรฮิลล–ตลาดอิสมายลอฟกี–้กรุงเทพฯ  

 เชา  รับประทานอาหารเชา ในโรงแรม 
  จากนัน้นําทานสูพระราชวังเครมลิน Kremlin 

Palace สถานทีท่องเทีย่วที่ข้ึนชื่อของรัสเซยีสรางข้ึนมา
พรอมกับกรุงมอสโควจึงเปนศูนยรวมของวัฒนธรรม
ตางๆของรัสเซียจากนัน้ชมโบสถอัสสัมชัญสรางโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียนเปนสถาปตยกรรมแบบยอด
โดม 9 ยอดชมโบสถอารคแอนเจลไมเคิลที่สราง
อุทิศใหกับนกับุญอารคแอนเจลไมเคิลเปนทีเ่ก็บพระ
ศพของพระเจาซารกอนยคุพระเจาปเตอรมหาราชชมระฆงัพระเจาซารสรางในปค.ศ.1733-1735 
สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจะสรางระฆังใบใหญทีสุ่ดในโลกแตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอ



 

ทาใหระฆังแตกปจจุบันวางโชวไวภายในพระราชวังเครมลินชมปนใหญพระเจาซาร Tsar Cannon 
สรางในปค.ศ.1586 ตองการใหเปนปนใหญที่สุดในโลกทาดวยบรอนซนาหนกั 40 ตันและลูกกระสุน
หนักลูกละ 1 ตัน 

เท่ียง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ  ภัตตาคาร 
บาย ชม ยอดเขาสแปโรวฮลิลที่มีชื่อเสียงและเปนจุดชมวิว  หากโอกาสดีจะเหน็คูบาวสาวมาถายรูป ณ 

สถานที่แหงนี้  จากนั้นแวะชมตลาดอิสมายลอฟกีI้zmailovsky Market ตลาดขายสินคาพื้นเมืองซึ่ง
ทานจะไดพบกับสินคาของที่ระลึกมากมายอิสระทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศยัอาทิเชนตุกตามา
ทรอชกา (แมลูกดก) ผาพันคอกลองดนตรีรูปแบบตางๆกลองไมพวงกุญแจไมแกะสลักและสินคาของที่
ระลึกอ่ืนๆอีกมากมาย 

  สมควรแกเวลานําทานเดนิทางสูสนามบิน SHEREMETYEVO 
18.25 น.  นําทานเหิรฟากลับกรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี TG975 

พักบนเคร่ืองบิน 
วันท่ีสิบสาม กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูม ิ

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดการเดินทาง  27 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2562 
   16 มิถุนายน – 29 มิถุนายน 2562 
   8 – 20 กันยายน 2562 



 

อัตราคาบริการ   ผูใหญ /ทาน 
บนรถไฟ(พัก 2 ทาน/หองบนรถไฟเกรดมาตรฐาน) 318,800 บาท  

บนรถไฟพัก 3 ทานStandard Economy 288,800 บาท 
บนรถไฟพัก 4 ทานStandard Economy 255,500 บาท 

พักเดี่ยว เพิม่   92,800 บาท 
กําหนดการเดินทาง  7 – 19 กรกฎาคม 2562 
   29 กรกฎาคม - 10สิงหาคม 2562 
   18 – 30 สิงหาคม 2562 

อัตราคาบริการ   ผูใหญ /ทาน 
บนรถไฟ(พัก 2 ทาน/หองบนรถไฟเกรดมาตรฐาน) 322,800 บาท  

บนรถไฟพัก 3 ทานStandard Economy 292,800 บาท 
บนรถไฟพัก 4 ทานStandard Economy 259,500 บาท 

พักเดี่ยว เพิม่    92,800 บาท 
หมายเหตุ หนังสือเดินทางไทยเจารัสเซียไดไมตองวีซา 
อัตราน้ีรวม คาตั๋วเคร่ืองบินไปกลับ (ตั๋วกรุป)   

คาที่พักโรงแรม บนบก (2ทาน/หอง)  
  คาตั๋วรถไฟ ทรานไซบีเรียแบบตูนอน    
คาภาษีสนามบินทุกแหง    บัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ  
อาหารตามรายการที่ระบ ุ    
 คาประกันอุบัติเหตุทกุที่นัง่ๆ วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท 

อัตราน้ีไมรวม คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองดื่มนอกรายการ  เปนตน. 
 คาทิปไกดและคนขับรถทองถิ่น  
คาน้ําหนักเกิน ที่สายการบนิกําหนด 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนักทองเที่ยว ( ถามี ) 
 คาวีซารัสเซยี   

เง่ือนไขการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 50,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน  
2. การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายตามจริง 
2.2 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 30วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 

 



 

แบบ มาตรฐาน 标准等 Standard Plus 

หองนอนแบบสแตนดารดและหรูหราท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดของการเดินทางดวย
รถไฟ ในหองพรอมเตียงสองช้ัน ช้ันบน 2 เตียงใชสําหรับนอนและเตียงสองช้ันลางใชสําหรับวาง
กระเปาสิ่งของตางๆหองน้ําและหองสุขาแบบสาธารณะต้ังอยูท่ีปลายตูของสองดานอุปกรณ
เครื่องปรับอากาศ (อุณหภูมิควบคุมกลาง) หองพักแตละหองมีปลั๊กอินแบบยุโรปขนาด220โวลต
ซึ่งสามารถใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆหองนอนมาตรฐานพรอมหองสวนตัว9หองสามารถ
จองและใชบริการไดท้ังแบบเด่ียวและแบบคู 
 

แบบ มาตรฐาน 标准等 Standard Plus1 ตูมี 9 หอง สามารถจองไดแบบ
เดี่ยวและแบบคู 
พื้นท่ีหอง: 2.00m X 2.00m  =  4.00sqm 
พื้นท่ีเตียงนอน: 0.65m X 1.85m 

 
    

 
 
   
  


