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ทรานส์-ไบคาล 5 ประเทศ 2 สาธารณรัฐ 20 วนั 

มุกดาหาร-ลาว (สะหวนันะเขต)-เวยีดนาม (เว๋-โห่ยอาน-ซาปา-ฮานอย)-จีน (หนานหนิง-มองโกเลียใน)-

มองโกเลีย (อูลานบาตอร์)-รัสเซีย (บูร์ยาเตีย-เอียร์คุตสก-ทะเลสาปไบคาล) 

TOUR CODE : RS241302MZ 

วนัแรก พุธ 01/8  กรุงเทพฯ-มุกดาหาร 

16.00 น.  พร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยดูและอาํนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

19.00 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดัมุกดาหาร พร้อมอาหารวา่งบนรถโดยสาร 

วนัที ่2 พฤหัสบดี 02/8 มุกดาหาร-ท่าแขก-โห่ยอาน 

06.00 น.  ถึงจงัหวดัมุกดาหาร อาหารเชา้ ณ โรงแรมพลอยพาเลส 

08.00 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศลาวและเวียดนาม โดย ทางหลวงหมายเลข 9W และ AH16 ถึงด่านแดนสะหวนัของ

ลาว   ถึงเมืองฟิน แวะรับประทานอาหารกลางวนั ถึงด่านแดนสะหวนั และเดินทางขา้มไปยงัด่านลาวบาว

ของเวียดนาม เดินทางสู่เมืองโห่ยอาน โดยเส้นทางหลวงหมายเลข AH16 จนถึงเมืองด่งห่า และ ไปยงัเมือง

โห่ยอาน โดยทางหลวงหมายเลข AH1 ผา่นเมืองเว๋ แวะชม นครจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหงียน Complex of 

Hue Monument  ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางต่อไปยงัเมืองโห่ยอาน  

วนัที ่3 ศุกร์ 03/8  โห่ยอาน-ด่าหนัง-ระหว่างทางสู่ฮานอย 

เชา้  ชมเมืองโห่ยอานแลว้ เดินทางไปยงัเมืองด่าหนงัเพื่อข้ึนรถไฟไปยงักรุงฮานอย 

12.06 น.  ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย โดยรถไฟตูน้อน ขนาด 4 เตียง/หอ้ง  อาหารกลางวนับนรถไฟ อาหารคํ่าบนรถไฟ 

จากนั้น  พกัผอ่นตามอธัยาศยั ภายในตูน้อนแบบ Soft sleeper ขนาด 4 เตียงนอน / หอ้ง 

วนัที ่4 เสาร์ 04/8  ฮานอย-ด่านอู๋อีก่ว่าน (ประเทศจีน) 

05.30 น.  เดินทางถึงสถานีรถไฟฮานอย ไปโรงแรมเพื่อชาํระร่างกายและรับประทานอาหารเชา้ 

07.00 น. เท่ียวชม จัตุรัสบาดิ่นห์ (Quảng Trường Ba Đình) ทําเนียบประธานประเทศ (Phủ Chủ tịch) บ้านพักโฮจิ

มินห์  วดัเสาเดียว (Chùa Một cột) และ “วหิารวรรณกรรมและมหาวทิยาลยัแห่งแรกของเวยีดนาม”   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุพเฟ่ท ์ณ ภตัตาคาร   

จากนั้น  ชม0 ทะเลสาบคืนดาบ0  ชม3วดัหงอกเซิน0  ชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ถนน 36 สายอาชีพ  

16.00 น.  นาํท่านเขา้ชาํระร่างกายและรับประทานอาหารเยน็ ก่อนข้ึนรถไฟไปยงัประเทศจีน 

จากนั้น นาํท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟเก๋ียหล่าม Gia Lam พกัผ่อนตามอธัยาศยัในตู้นอนชัน้ Soft sleeper แบบ 

4 เตยีง / หอ้ง 

วนัที ่5 อาทติย์ 05/8  ด่านอู๋อวีก่ว่าน-นํา้ตกเต๋อเทยีน-หุบเขาทงหลงิ-จ๋ินซี 

07.30 น.  เดินทางถึงสถานีรถไฟผิงเซ่ียง  พบกบัมคัคุเทศก์ชาวจีนและนาํท่านเดินทางไปยงัโรงแรม เพื่อชาํระร่างกาย

และรับประทานอาหารเชา้  
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จากนั้น ไปยงัเมืองสั้ วหลง ชม นํ้ าตกเต๋อเทียน  ชม เสาเขตแดนหมายเลข 53 ระหวา่งประเทศจีนและเวียดนาม  ทง

หลงิ แกรนด์ แคนยอน   

วนัที ่6 จันทร์ 06/8  จ๋ินซี-จ่ิวโจว-ซันเหมินไห่-หมู่บ้านอายุยนิ-บามา-หนานหนิง 

เชา้ ไปยงัหมู่บา้นจ้ิวโจว  เดินทางสู่ ป่าม่า Bama (โดยสารรถประมาณ 1 ชัว่โมง) เดินทางสู่ ซานเหมินไฮ่เทียนช

วงฉุน (โดยสารรถประมาณ 1 ชั่วโมง) ล่องเรือชมแอ่งนํ้ าในหลุมขนาดใหญ่ เดินทางไปยงั ป่าม่า Bama 

เดินทางไปยงัเมืองหนานหนิง  

วนัที ่7 องัคาร 07/8  หนานหนิง-บนรถไฟ สู่ปักกิง่ 

08.00 น. ไปยงัสถานีรถไฟหนานหนิง ออกเดินทางสู่กรุงปักก่ิง โดยรถไฟขบวน ตูน้อนชั้น Soft Sleeper แบบ 4 

  เตียง/ห้อง อาหารกลางวนัแบบกล่องบนรถไฟ อาหารคํ่าแบบกล่องบนรถไฟ  

วนัที ่8 พุธ 08/08   บนรถไฟ จากหนานนิง-ปักกิง่-ฮูเฮอร์ฮอต 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบกล่องบนรถไฟ อาหารกลางวนัแบบกล่องบนรถไฟ 

14.42 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟปักก่ิงตะวนัตก นาํท่านออกจากสถานีไปยงัโรงแรมเพื่อชาํระร่างกาย และพกัผอ่น

ตามอธัยาศยั 

16.30 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร ก่อนเดินทางสู่มองโกเลียใน 

20.48 น. ออกเดินทางสู่เมืองหูเหอฮอต ดว้ยรถไฟตูน้อนชั้น Soft Sleeper แบบ 4 เตียง/ห้อง  

วนัที ่9 พฤหัส 09/08  ฮูเฮอร์ฮอต-ทะเลทรายเหซียงซาวาน-ฮูเฮอร์ฮอต 

07.17 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟหูเฮ่อห่าวเถอ้ นาํท่านออกจากสถานีไปยงัโรงแรมเพื่อชาํระร่างกายและรับประทาน

อาหารเชา้ ไปยงัทะเลทรายคู่ปู้ ฉี  ผา่นเมืองเปาโถว  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน ทะเลทรายคู่ปู้ ฉี  ไป

ยงั เซ่ียงซาหว่าน  ไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่เมืองหูเฮ่อห่าวเถอ้  

วนัที ่10  ศุกร์ 10/08  ฮูเฮอร์ฮอต-รถไฟสู่อูลานบาตอร์ 

08.00 น. 3เดินทางไปยงัสุสานหวงัเจาจิน3  กลบัเขา้ตวัเมืองและรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินเรียบถนน

สายโบราณท่ีสร้างตั้งแต่ปลายราชวงศห์มิงและตน้ราชวงศชิ์ง นาํท่านชม สุเหร่าใหญ่ Great Mosque หรือ 

ชิงเจิน ตา้ ซ่ือ Qingzhen Da Si  ชม วดัต้าเจา Da Zhao Temple  ไปยงัวดัลามะชิลีถู่ เจา ชม วดัห้าเจดีย์ 

หรือ จ่ิงกงัจู เสล่ี เป่าถ่า  รับประทานอาหารคํ่า และทาํภารกิจส่วนตวั ชาํระร่างกายและเปล่ียนเส้ือผา้ก่อน

เดินทางไปยงัประเทศมองโกเลีย ออกเดินทางสู่กรุงอูลานบาตอร์ โดยรถไฟ บนรถไฟตูน้อน Class soft 

sleeper 

วนัที ่11  เสาร์ 11/08  รถไฟจากฮูเฮอร์ฮอต-อูลานบาตอร์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้บนรถไฟ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนับนรถไฟ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็บนรถไฟ 
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** เส้นทางจะผา่นทะเลทรายโกบี และเขา้สู่เขตทุ่งหญา้ ของเจงกีสข่าน การเดินทางเส้นน้ีจะไม่มีพาหนะอ่ืนยกเวน้รถไฟ  

ท่ีเช่ือมถึงกนั เคร่ืองบินก็ไม่มีค่ะ ใหทุ้กท่านเพลินชมกบัทิวทศัน์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดการเดินทาง 

วนัที ่12  อาทติย์ 12/08  รถไฟจากฮูเฮอร์ฮอต-อูลานบาตอร์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้บนรถไฟ  

10.35 น. เดินทางถึงกรุงอูลานบาตอร์ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านไปยงัโรงแรม เพื่อทาํความสะอาด

ร่างกายและรับประทานอาหารกลางวนั ไปยงั อุทยานแห่งชาติโกคี-เทเรลจ์  เขา้สู่กระโจมท่ีพกั Ger  

วนัที ่13  จันทร์ 13/08  อูลานบาตอร์ 

เชา้ เดินทางกลบัสู่กรุงอูลานบาตอร์ ชม วดักนัดนั Gandan Monastery  ชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังของข่านบอก

โด หรือพระราชวงัสีเขียว  ชม อนุสาวรีย์แห่งสงครามที่เนินเขาไซซาน Zaizan Hill War Memorial  เดินทาง

กลบัสู่กรุงอูลานบาตอร์  

วนัที ่14 องัคาร 14/08  อูลานบาตอร์-เอยีร์คุตสก 

เชา้ ชม จัตุรัสซุคบาตอร์ Sukhbaatar Square    

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม ก่อนเดินทางไปยงัไซบีเรีย 

จากนั้น  เดินทางไปยงัสถานีรถไฟอูลานบาตอร์ 

13.50 น.  ออกเดินทางสู่เอียร์คุตสก โดยรถไฟ  

เยน็  รับประทานอาหารคํ่าบนรถไฟ และพกัผอ่นตามอธัยาศยัโดยตูน้อน Class 2nd 

วนัที ่15  พุธ 15/08  ระหว่างทางจากอูลานบาตอร์-อูลนัอูเด-เอยีร์คุตสก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้บนรถไฟ  อาหารกลางวนับนรถไฟ  

15.39 น. เดินทางถึงเอียร์คุตสก หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั 

16.30 น. ชมเมืองเอียร์คุตสก Irkutsk  ชม ชมโบสถ์อนันันซิเอช่ัน Annunciation Cathedral   โบสถ์สปาสสกาย่า 

Spasskaya Church, มหาวิหารเอพิพานี Epiphany Cathedral  , โบสถ์โรมันคาธอลิคโปแลนด์ Polish 

Roman Catholic Church และสํานักชีซนาเมนสกี ้คอนเวนต์ Znamenskii Convent  ชมทศันียภาพของ 

โบลชยา่ โปรสเปคตนายา่ Bolshaya Prospecktnaya หรือ ถนนคาร์ล มาร์กซ์ Karl Marx street  ไวท ์เฮา้ท ์

White House   

วนัที ่16 พฤหัส 16/08  เอยีร์คุตสก-พพิธิภัณฑ์ทอล์ทซ่ี-เอยีร์คุตสก 

09.00 น. ไปยงั พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธ์ุทอล์ทซ่ี The Taltsy Museum of Architecture and 

Ethnography  อาหารกลางวนัแบบรัสเซ่ียน (Homemade Cuisine) ณ ครอบครัวชาวรัสเซีย 

จากนั้น  ชม อนุสรณ์สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม Decembrist’s house Musuem  ตลาดกลาง Central Market   

วนัที ่17  ศุกร์ 17/08  เอยีร์คุตสก-เส้นทางรถไฟสายเซอร์คัมไบคาล-ลสิต์วยีนัก้า 

06.00 น. นาํท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟเอียร์คุตสก  ไปทะเลสาบไบคาลไปยงัสถานีซิลยดุยนักา้ รับประทานอาหาร 
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กลางวนั (แบบกล่อง) บนรถไฟ เดินทางถึงสถานีรถไฟพอร์ต ไบคาล นาํท่านขา้มฟากโดยเรือเฟอร์ร่ีไปยงัหมู่บา้นลิสตว์ยินักา้ 

เช็คอินท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว อบซาวน่าแบบรัสเซียน หรือ รัสเซียนบาเนีย อาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั  

วนัที ่18 เสาร์ 18/08  ลสิต์วยีนัก้า-ล่องทะเลสาบไบคาล-ลสิต์วยีนัก้า 

09.00 น. ไปยงัโบสถ์เซนตนิ์โคลสั ชมพิพิธภณัฑ์สัตววิทยา มายงัตลาดลิสตว์ิยนักา้  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กบั

เมนูปลาโอมูล  นัง่กระเขา้ไฟฟ้าไปยงัหอดูดาว เดินทางกลบัสู่ลิสวยินักา้  

วนัที ่19 อาทติย์ 19/08  ลสิต์วยีนัก้า-เอยีร์คุตสก-กรุงเทพฯ 

11.00 น. เดินทางไปยงัท่าเรือ นาํท่านล่องเรือในทะเลสาบไบคาล อาหารกลางวนัแบบปิกนิกริมหาดทะเลสาบไบคาล 

16.00 น. เดินทางกลบัสู่ลิสวิยนัก้า และเดินทางมุ่งสู่เอียร์คุตสก เลือกซ้ือของฝากก่อนเดินทางกลบั อาหารคํ่า ณ 

ภตัตาคาร  สนามบินนานาชาติเอียร์คุตสก เพื่องเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

วนัที ่20 จันทร์ 20/08  เอยีร์คุสต์-กรุงเทพ 

02.00 น.  ออกเดินทางสู่กรุงปักก่ิง โดยสายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี S7 509 

03.45 น.  ถึงสนามบินนานาชาติมหานครปักก่ิง รถรับนาํท่านเขา้โรงแรมพกัผอ่นรับประทานอาหารเชา้ 

   ชมปักก่ิงรูปโฉมใหม่ 

19.35 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี CA979 

23.40 น.  ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ และประทบัใจไม่รู้ลืม 

 

TOUR CODE : RS241302AF 

อตัราค่าบริการ (สําหรับ 16 ท่านขึน้ไป) 

 

เดินทาง 01-20/08/2555 ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่าน พกัเดี่ยวเพิม่ 

Trans-Asia (ลาว-เวยีดนาม-จีน(ปักกิง่)) 

รวมตั๋วเคร่ืองบินเที่ยวเดียว ปักกิง่-กรุงเทพ 
65,000.-  

Trans-Momgol (จีน(ปักกิง่)-มองโกเลยี) 

รวมตั๋วเคร่ืองบิน กรุงเทพ-ปักกิง่//อูลานบาตอร์-กรุงเทพ) 
75,000.-  

Trans Siberia (ปักกิง่-มองโกเลยี-ไซบีเรีย) 

รวมตั๋วเคร่ืองบิน  กรุงเทพ-ปักกิง่//เอยีร์คุสต์-ปักกิง่-กรุงเทพ 
135,000.-  

Trans-Asia-Siberia (ลาว-เวียดนาม-จีน-มองโกเลยี-ไซบีเรีย) 

รวมตั๋วเคร่ืองบิน เอยีร์คุสต์-กรุงเทพ 
169,000.-  

** ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงถา้ราคาตัว๋เคร่ืองบินเปล่ียนแปลง ** 
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